
1/2006 ZPRAVODAJSTVÍ strana 3

Upozornění

Do úklidu sněhové nadílky se letos v Pro-
stějově poprvé zapojili  i dlouhodobě neza-
městnaní. Pět z nich totiž město v závěru  loň-
ského roku zaměstnalo na úklid veřejných
prostranství,  komunikací a budov. Nová pra-
covní místa vytvořila prostějovská  radnice
společně s Úřadem práce Prostějov, který za
město hradí  veškeré mzdové náklady, včetně
odvodů. Hned začátkem roku k nim přibude
dalších pět nezaměstnaných, kteří se budou
starat o  biokoridor Hloučela. Město totiž
v závěru loňského roku  uzavřelo s olomouc-
kým úřadem práce dohodu o poskytnutí  přís-
pěvku ze státního rozpočtu v rámci operační-
ho programu  Rozvoj lidských zdrojů na pro-
jekt „Vytvoření nových pracovních  míst ku
prospěchu obyvatel města Prostějova“. 

„V rámci tohoto projektu město na dobu
jednoho roku zaměstná  pět uchazečů o za-
městnání dlouhodobě evidovaných na Úřadu
práce  Prostějov,“ uvedl místostarosta Mgr.
Vlastimil Uchytil, který  projekt inicioval.
„Tito lidé budou spadat pod odbor  komunál-
ních služeb. Náplní jejich práce bude udržo-
vání a  rozšiřování environmentální infra-

struktury města, tedy údržba a  úklid biokori-
doru Hloučela, likvidace černých skládek 
a  podobně. Za tímto účelem předem absol-

vují mimo jiné kurz na  obsluhu ruční řetězo-
vé pily a křovinořezu,“ upřesnil Uchytil. 

Partnery projektu je společnost .A.S.A. TS
Prostějov, která  bude zajišťovat materiální 
a technické vybavení, a Český svaz  ochránců
přírody, jehož členové budou poskytovat od-
borný dozor  nad činností skupiny. „Při pří-
pravě projektu jsme v zásadě měli  na mysli
dvě hlediska. Šlo nám o to dát šanci na uplat-
nění  lidem, kteří delší dobu nemohou najít

práci, a využít je na  údržbu a obnovu největ-
ší prostějovské odpočinkové zóny, do  které
od jara do podzimu směřují tisíce Prostějova-

nů,“ objasnil  místostarosta Mgr. Uchytil.
„Nespornou výhodnou tohoto projektu  pro
město je také to, že je spolufinancován z Ev-
ropského  sociálního fondu a ze státního roz-
počtu ČR. Město tak na něj  získá více než
dvoumilionový příspěvek, z něhož pokryje
většinu  nákladů na pracovníky. Ze svého roz-
počtu tak bude hradit pouze  necelou čtvrtinu
výdajů,“ dodal Mgr. Vlastimil Uchytil. 

Y. Kadlecová 

I v letošním roce podpoří město Prostějov
zajímavé projekty na  poli kultury. Na granty
na kulturní projekty schválili  zastupitelé pro
rok 2006 částku 700 tisíc korun. Zájemci 

o  granty o ně mohou žádat až do 20. února
prostřednictvím  obvyklých formulářů k ve-
řejné finanční podpoře. Šanci na jejich  získa-
ní mají zejména ti, jejichž projekty budou ná-
mětově  odpovídat čtyřem tématickým okru-
hům vyhlášeným pro letošní rok. 

„Prvním tématem je Představení umění
prostějovské mládeže a  studentů,“ uvedl rad-
ní a předseda kulturní komise Rady města
Prostějova ing. Pavel Drmola. „Tento námět
členové kulturní  komise navrhli hned ze
dvou důvodů. Tím prvním je velký ohlas  ža-
datelů v uplynulých letech a druhým vysoká
úroveň  předkládaných projektů, které spada-
jí do této kategorie,“  upřesnil Drmola. 

Dalším tématem pro letošní rok jsou
„Knižní medailonky  prostějovských osob-
ností“. „Jeho vyhlášením nesledujeme vznik
velkých formátů monografií, ale publikací

menších formátů,  které by v dalších letech
sloužily ke vzniku edice,“ upozornil  Drmola. 

Stejně jako v loňském roce, i letos budou
do grantového systému  začleněny „Videodo-

kumenty“. Naopak novým tématem je „Život
města Prostějova ve fotografiích roku 2006“.
„To by mělo  podnítit zdokumentování život-
ního stylu a stavu města  Prostějova formou
digitálních fotografií s následným uloženým
na CD,“ doplnil předseda kulturní komise,
který současně  upozornil na to, že z grantu
lze pokrýt maximálně sedmdesát  procent ná-

kladů na projekt. „Zbytek si tvůrce, organizá-
tor či  pořadatel musí sehnat sám. Udělený
příspěvek je pak navíc nutné  vyúčtovat,“ do-
dal Drmola. 

Uzávěrka žádostí je 20. února. Formulář
žádosti je třeba v záhlaví opatřit viditelným
označením GRANT! „Žádostmi bez  tohoto
označení se grantová komise nebude zabývat.
Budou  projednávány jako běžné žádosti na
veřejnou finanční podporu  komisemi Rady
města Prostějova,“ zdůraznil ing. Pavel Dr-
mola s tím, že tiskopisy žádostí jsou k dispo-
zici mimo jiné i na  webových stránkách měs-
ta. 

Grantová komise bude o žádostech jednat
týden po uzávěrce, tedy  27. února. Výsledky
grantového řízení postoupí ke schválení  radě
města. O částkách nad 50 tisíc korun však bu-
dou rozhodovat  členové zastupitelstva na
svém dubnovém zasedání. 

Konkrétní dotazy zájemcům zodpoví pra-
covnice odboru školství a  kultury Dagmar
Cásková (dagmar.caskova@mestopv.cz). 

Y. Kadlecová

Hloučelu budou za peníze státu udržovat 
a uklízet dlouhodobě  nezaměstnaní 

Místostarosta Mgr. Vlastimil Uchytil: 
„Šlo nám o to, dát za finanční podpory

státu a Evropské unie  šanci na uplatnění
dlouhodobě nezaměstnaným a využít je na
údržbu a obnovu největší prostějovské od-
počinkové zóny, do  které od jara do pod-
zimu směřují tisíce Prostějovanů.“ 

Ing. Pavel Drmola, 
radní a předseda kulturní komise:
„Prostřednictvím grantů chceme dát

šanci nadšeným amatérům i  profesioná-
lům, jejichž projekty pomohou obohatit
kulturní život  Prostějova.“ 

Prvních pět dlouhodobě nezaměstnaných, které město zaměstnalo v rámci veřejně prospěšných prací v závěru loňského roku, pomáhá  při
úklidu neutuchající sněhové nadílky. „Mimo jiné pomáhají  odklízet sníh z komunikací a čistí autobusové zastávky a přechody,“  upřesnil
ředitel společnosti .A.S.A. TS Prostějov ing. Jiří  Vavrečka. Jak současně upozornil, ne všechny prostějovské  komunikace spadají do plánu
údržby města. „Podle zákona o  pozemních komunikacích musí chodník přináležející k dané  nemovitosti udržovat její vlastník,“ potvrdil ře-
ditel  prostějovské městské policie Bc. Jan Nagy. Jak dále uvedl,  opomenutí vlastníků nemovitostí řeší strážníci doposud  napomenutím.
Údržbu chodníku však není radno podle něho v zimě  zanedbávat. „V případě úrazu má poškozený dvě možnosti. Buď se  dohodnout s ma-
jitelem nemovitosti nebo vymáhat škodu způsobenou  na zdraví občansko - právní cestou,“ upřesnil Bc. Nagy. 

Pokud lidé budou mít pochybnost o tom, kdo má chodník uklízet,  mohou se obrátit na vedoucího odboru komunálních služeb MěÚ  Pro-
stějov ing. Jaroslava Štěpaníka, případně na městskou  policii, která jim poskytne potřebné informace. (kdl),  Foto: Yvona Kadlecová

Město opět podpoří zajímavé kulturní projekty 
Pro zájemce o granty je vyčleněno 700 tisíc korun

Poškozené hroby na prostějovském
městském hřbitově

Témata kulturních grantů pro rok 2006: 

✔ Představení umění prostějovské mládeže a studentů
✔ Knižní medailonky prostějovských osobností
✔ Videodokumenty
✔ Život města Prostějova ve fotografiích roku 2006

Ve dnech před vánočními svátky a v jejich
průběhu zjistili  někteří majitelé hrobů na
hlavním prostějovském hřbitově v  Brněnské
ulici, že náhrobky nebo i celé hroby jsou po-
ničeny. K poškození došlo v průběhu větrné
smrště, která zasáhla celé  území České re-
publiky, Prostějov nevyjímaje, ve druhé po-

lovině  prosince letošního roku. Některé
vzrostlé stromy na městském  hřbitově ne-
vydržely nápor větru a zřítily se přímo na
náhrobky.  Správce hřbitovů informoval o
této skutečnosti vlastníky 14  poškozených
hrobů. Celou záležitost nyní řeší Městský
úřad v Prostějově. (jg) 

Mgr. Jana Gáborová,
mluvčí MěÚ Prostějov 

V závěru loňského roku měli prostějovští
zastupitelé možnost  seznámit se na specia-
lizovaném semináři s projektem „Bezpečné
bydlení“. Jeho cílem je zejména: 

✔ zvýšení bezpečnosti obyvatel domu
✔ snížení anonymity v domě
✔ snížení rizika pohybu neoprávněných

osob v prostorách domu
✔ snížení rizika poškozování zařízení do-

mu (vandalismu)
✔ zamezení páchání trestných činů a pře-

stupků v prostorách domu.

Přístupů ke zlepšení bezpečnosti bydlení
je celá řada. Jedním z nich je vytvoření dvou
zón ochrany. První zóna představuje vstupy
do domu, druhá výtah a dveře u schodiště.
Všechny dveře, včetně ovládání výtahu, jsou
opatřeny kódovými magnetickými zámky
a nájemníci si je otevírají dotykovým nebo
bezdotykovým čipem - klíčem. Každý má
přitom svůj osobní kód, který odhalí jeho
případné zneužití. Data o provozu klíče jsou
totiž zaznamenávána do paměti počítače
a dají se zpětně vyhodnotit. Vybrané prosto-
ry před domem nebo u výtahů se dají navíc
sledovat monitorovacími kamerami se záz-
namem obrazu. Klíč s osobním kódem a na-
staveným časově omezeným přístupem mů-
že dostat poštovní doručovatelka, pečovatel-
ská služba, výtahář, případně hasiči
i policisté. 

Dalším velmi důležitým prvkem celého
projektu je nabídka konkrétní spolupráce me-
zi obyvateli domů a policií. Prvky spolupráce
se dají zobecnit do následujících aktivit:

✔ Pravidelná setkávání místně znalých
policistů se zástupci  domovních samo-
správ. 

✔ Účast policistů přímo na domovních
schůzích. 

✔ Zpřístupnění zabezpečených domů pro
policii. 

✔ Pomoc při objasňování trestné činnosti. 
✔ Přímé propojení ze zabezpečených do-

mů na linky tísňového  volání a na
místní policejní oddělení. 

✔ Označení domů, že jsou pod zvýšeným
dohledem policie. 

V Prostějově se tento modelový projekt
rozvíjí v ulici  Martinákova, konkrétně v jed-
nom z tamních společenství  vlastníků byto-
vých jednotek. Oslovena byla i další bytová
družstva ve městě, které tvůrci projektu upo-
zornili na možnost  zahrnout náklady na vy-
budování zabezpečovacího systému do  cel-
kových nákladů na opravu domu. 

Projekt se zrodil na Slovensku, kde úspěš-
ně funguje od roku  1999. Zapojilo se do něj
i jedno z největších tamních sídlišť -  Petr-
žalka v Bratislavě. Díky „Bezpečnému byd-
lení“ zde poklesla  kriminalita o celých 60
procent. I to je jeden z důvodů, proč  se
o „Bezpečné bydlení“ zajímají také prostě-
jovští občané.  Město Prostějov je připrave-
no podpořit tento modelový projekt  formou
veřejné finanční podpory. 

Vlastníci bytů v Martinákově ulici 
se chtějí  cítit bezpečněji 
Proto za pomoci města rozjíždějí modelový 

projekt „Bezpečné  bydlení“ 

Do projektu „Bezpečné bydlení“ se v Prostějově jako první  zapojilo společen-
ství vlastníků bytových jednotek v Martinákově  ulici. Foto: Yvona Kadlecová

Středisko prevence kriminality Měst-
ské policie Prostějov  mění od 1. února
2006 hodiny pro veřejnost. Za pracovní-
ky  střediska budou moci zájemci přijít

každé pondělí mezi 8.30 až  17.00 hodin
do budovy ve Školní ulici. Středisko
prevence sídlí  ve třetím poschodí,  dveře
č. 418.

Každý z nás se může dostat do situace,
kdy nutně  potřebuje volat hasiče, záchran-
nou službu nebo policii. V rozrušení se
však mnohým stane, že si nemohou vzpo-
menout na  chronicky známou tříčíselnou
bezplatnou linku. Proto vám čísla  tísňové-
ho volání budeme připomínat v pravidelné
rubrice  Radničních listů. Přejeme vám,

abyste jich v životě museli  využívat co ne-
jméně. 

150 - hasiči
155 - záchranná služba
158 - Policie České republiky
156 - městská policie
112 - jednotné evropské číslo tísňového

volání 

Kdy do střediska prevence kriminality 

Tísňová telefonní čísla 


