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Budovu prostějovské radnice si vybrali 
filmaři České televize Brno pro natáčení 
některých scén do třetí řady úspěšného 
seriálu Četnické humoresky. Chodba rad-
nice a zasedací místnost starosty v prv-
ním patře se na chvíli změnila v dobové 
Zemské velitelství, na které přijel četník 
Arazim řešit jeden ze svých zapeklitých 
detektivních případů. „Půjde o scény do 
posledního, 13. dílu třetí řady Četnických 
humoresek,“ prozradila produkční Dari-
na Levová. „Díl se má jmenovat Epilog 
a diváci jej uvidí, koneckonců jako celou 
řadu, v příštím kalendářním roce,“ dopl-
nila.

Tomáše Töpfera, alias Karla Arazi-
ma, přijal ve své pracovně také starosta 
města Jan Tesař. „Mluvili jsme nejen 
o filmování, ale také třeba o rybaře-
ní, protože pan Töpfer prozradil, že je 
vášnivý rybář,“ komentoval krátkou 
návštěvu starosta Jan Tesař. Na pořad 
hovoru se dostala tak trochu i politika. 
Tomáš Töpfer totiž kandiduje za jeden 
z pražských obvodů do Senátu České 
republiky.

Po natáčení v interiérech prostějovské 
radnice se štáb České televize přesunul  
k budově zámku, kde natáčení pokračova-
lo.   (jg)

Na prostějovské radnici 
úřadoval četník Arazim 

Čtveřice dlouhodobě nezaměstnaných, 
kterým dalo na dva roky práci město 
Prostějov, absolvovala v průběhu letních 
prázdnin závěrečné zkoušky rekvalifikač-
ního kurzu na pracovníka komunálních 
služeb. Město je zaměstnalo v rámci své-
ho úspěšného projektu „Vytvoření nových 
pracovních míst ku prospěchu obyvatel 
města Prostějova“ finančně podpořeného 
státem a Evropským sociálním fondem. 

„Nezaměstnaní prošli postupně od  
2. ledna letošního roku celou řadou školení 
a kurzů,“ uvedl vedoucí odboru komunál-
ních služeb Městského úřadu v Prostějově 
Jaroslav Štěpaník. „Naučili se pracovat 
s křovinořezem, motorovou pilou, ženy si 
osvojily i základy práce na PC a získaly 
oprávnění řídit motorový vozík. Všichni 
byli poučeni o bezpečnosti práce, požár-
ní ochraně a ochraně životního prostředí,“ 
doplnil Štěpaník. 

 Ruku k dílu však přiložili už v průbě-
hu uvedených školení a rekvalifikačního 
kurzu. Podle potřeby pomáhali při úklido-
vých pracích ve městě, v botanické zahra-
dě nebo v biokoridoru Hloučela. Zapojili 
se do osekávání dřevin, čistili cyklostez-
ku vedoucí do Bedihoště a uklízeli černé 
skládky. 

„Noví pracovníci dělají vše, co je potře-
ba. Činnost vykonávají pod odborným 
dohledem členů Českého svazu ochránců 
přírody a zaměstnanců společnosti .A.S.A. 
TS Prostějov, mezi které jsou začleňová-
ni,“ upřesnil místostarosta Mgr. Vlastimil 
Uchytil s tím, že smysl projektu se daří 
naplňovat. „Nezaměstnaní získali práci 
a podílejí se na úklidu veřejných prostran-
stvích a údržbě města,“ konstatoval Uchy-
til. 

Projekt je spolufinancován z Evrop-
ského sociálního fondu a ze státního roz-
počtu ČR. „Město Prostějov na něj zís-
kalo finanční příspěvek přes dva miliony 
korun, z nějž pokryje většinu nákladů na 
pracovníky. Pouze zhruba čtvrtinu z nich 
bude hradit ze svého rozpočtu,“  dodal 
místostarosta Uchytil.

Město Prostějov původně zaměstna-
lo pět uchazečů o práci. Jedna žena však 
v červnu ze zdravotních důvodů tento pro-
jekt opustila. Skupina bude proto doplně-
na o dalšího pracovníka, aby jejich počet 
odpovídal podmínkám pro spolufinanco-
vání projektu. 

„Dalších patnáct míst pro dlouhodobě 
nezaměstnané vytvořilo město Prostějov 
ve spolupráci s prostějovským úřadem 
práce. V rámci veřejně prospěšných prací 
je zaměstnává na úklid veřejných prostran-
ství, komunikací a budov. Výhodou těch-
to pracovních míst je, že veškeré mzdové 
náklady, včetně odvodů, hradí namísto 

města úřad práce,“ zdůraznil Uchytil s tím, 
že Prostějované mohou volat na zelenou 
linku společnosti .A.S.A. TS Prostějov 
a navrhovat místa, jejichž úklid a údržbu 

by mohli tito pracovníci, kteří jsou na roz-
díl od řadových zaměstnanců společnosti 
.A.S.A. TS Prostějov vybaveni zelenými 
reflexními vestami, zajistit.   (jg, kdl)

Navrhněte místa pro úklid či údržbu 
v rámci veřejně prospěšných prací

Během setkání se starostou Janem Tesařem na sebe Tomáš Töpfer alias 
Karel Arazim mimo jiné prozradil, že je vášnivý rybář.      Foto: J. Gáborová 

O projektu  „Vytvoření nových pracovních 
míst ku prospěchu obyvatel města Prostějova“ 

Město Prostějov uzavřelo 29. prosince 2005 s Úřadem práce v Olomouci Dohodu 
o poskytnutí příspěvku ze státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Roz-
voj lidských zdrojů na projekt: „Vytvoření nových pracovních míst ku prospěchu 
obyvatel města Prostějova“. V rámci tohoto projektu bude zaměstnávat po dobu 24 
měsíců pět uchazečů o zaměstnání dlouhodobě evidovaných na Úřadu práce v Pros-
tějově, kteří jsou zařazeni pod odborem komunálních služeb. 

Náplní jejich práce je udržování a rozšiřování environmentální infrastruktury měs-
ta – čištění biokoridoru Hloučela, likvidace černých skládek apod. Pracovní skupina 
absolvovala kurz „Pracovník komunálních služeb“, kurz na obsluhu ruční řetězové 
motorové pily a křovinořezu a školení v BOZP, požární ochraně a v ochraně život-
ního prostředí. 

Partnery projektu je společnost .A.S.A. TS Prostějov zajišťující technické a materi-
ální vybavení a Český svaz ochránců přírody poskytující odborný dozor nad environ-
mentální činností skupiny. 

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu 
ČR. 

Dlouhodobě nezaměstnané, které zaměstnalo město Prostějov, poznáte 
podle zelených reflexních vest.  Foto: Y. Kadlecová 

Místostarosta Mgr. Vlastimil Uchytil: 

„Nezaměstnaní získali vyšší kvalifikaci a prá-

ci. Prostějované mohou volat na zelenou linku 

800 100 351 a navrhovat místa, která by mohli ukli-

dit či udržovat.“

Blíží se finále soutěže ve sběru 
starého papíru 

Mezi cenami pro vítěze nechybí kolo, MP3 přehrávač, 
mobilní telefony, projektor či digitální fotoaparát

Už  zhruba čtrnáct dnů sváží společ-
nost .A.S.A. TS Prostějov starý papír 
z prostějovských škol. Přesně 14. září 
se rozběhla druhá etapa sběru, která 
potrvá do 6. října. Jen za  prvních sedm 
dní se ve školách posbíralo přes 18 tun 
starého papíru. 

Soutěž ve sběru papíru pro školy 
a jejich žáky vyhlásila společnost .A.S.A. 
TS Prostějov. „Jsme rádi, že se takováto 
soutěž ve školách rozjela a že děti zau-
jala,“ uvedl místostarosta Mgr. Vlastimil 
Uchytil, který celou akci zaštítil.  „Naším 
cílem je hlavně přesvědčit děti a přes ně 
také jejich rodiče, že třídění odpadu je 
nutnost a že papír rozhodně nepatří do 
popelnic,“ připomněl. Vítěze soutěže ve 
sběru papíru vyhlásí v sobotu 14. října 
v 9.00 hodin na náměstí T. G. Masaryka  
zástupci společnosti .A.S.A. TS Prostě-
jov společně s představiteli města.  Pět 
nejlepších škol a patnáct jednotlivců se 
již nyní může těšit na hodnotné ceny.  
Vítězná škola obdrží  projektor, další pak 
digitální fotoaparát, flipchard, pro čtvrtou 
a pátou školu jsou určeny dárkové balíčky. 
Vítěz v kategorii jednotlivců získá  horské 
kolo, žáci na druhém a třetím místě mobil-
ní telefon, další pak MP3 přehrávač, repro 
k PC, bezdrátovou myš a drobné ceny.

Do akce se zapojilo celkem devět pros-
tějovských škol, jmenovitě Základní škola 
v ul. Dr. Horáka, Majakovského, Kolláro-
va, E. Valenty, Rejskova, Melantrichova, 
Palackého a ZŠ Jana Železného na Sídlišti 
Svobody a Reálné gymnázium a základní 
škola města Prostějova. „Svoz papíru byl 

rozdělen na dvě etapy. První proběhla již 
na přelomu května a června,“ upřesnil 
místostarosta Uchytil s tím, že v první 
etapě se z uvedených škol odvezlo přes 
127 tun starého papíru. „Ze škol si nejlépe 
vedlo Reálné gymnázium a základní škola 
města Prostějova. V jednotlivcích vévodil 
žák, který nasbíral přes jednu tunu papí-
ru – přesně 1,4 tuny. Samozřejmě, že mu 
nepochybně vydatně pomohli jeho rodiče, 
kteří toto obrovské množství papíru dopra-
vili do školy, ale to neodporuje pravidlům 
soutěže,“ podotknul Uchytil. 

Soutěž je finančně výhodná i pro zapo-
jené školy – .A.S.A. TS Prostějov jim totiž 
nasbíraný papír nejen zdarma odveze, ale 
i proplatí.  (jg)

Ceny pro vítěze 
sběrové soutěže

Kategorie prostějovské základní školy: 
1. místo digitální projektor  25 000 Kč
2. místo digitální fotoaparát   6 000 Kč
3. místo flipchard    2 500 Kč

Kategorie žáci základních škol: 
1. místo horské kolo  15 000 Kč
2. místo mobilní telefon 10 000 Kč
3. místo mobilní telefon  7 500 Kč
4. místo MP3 přehrávač  2 600 Kč
5. místo repro k PC  1 700 Kč
6. místo bezdrátová myš k PC 
 1 200 Kč
7. – 15. místo – věcné ceny  
 10 000 Kč.

Nefalšovanou radost měli 
výherci literární soutěže na 
téma „Chováme se podle 
dopravních předpisů“, kte-
rou v rámci projektu Zdravé 
město Prostějov vyhlásila 
prostějovská městská policie. 
Odborná porota pod vedením 
místostarostky Boženy Seka-
ninové posuzovala téměř 
čtyři desítky literárních prací. 
První místo nakonec přiřkla 
Dagmar Baštincové a Petře 
Crhonkové ze ZŠ v Melantri-
chově ulici. Na druhém místě 
skončila Aneta Křížová ze 
ZŠ v Kollárově ulici a třetí 
místo udělila porota Kristý-
ně Poulíkové ze ZŠ v ulici E. 
Valenty. Zvláštní ocenění za 
kvalitní technické zpracování 
obdrželi Radek Bílek a David 
Složil ze ZŠ v Melantrichově 
ulici. Ceny jim v rámci Dne 
bez aut předala místostarost-
ka Sekaninová. 

 (kdl), foto Y. Kadlecová

Den bez aut byl ve znamení soutěží a výher

Sedmák Michal Černý ze ZŠ v Majakovského ulici dora-
zil v pátek 22. září na Evropský den bez aut jako první 
do školy na kole a s cyklistickou přilbou na hlavě. Za 
to získal zbrusu nové kolo, které mu předala místosta-
rostka Božena Sekaninová společně s ředitelem měst-
ské policie (MP) Janem Nagym. Jeho výhrou vyvrcholil 
již  druhý ročník kampaně Na kolo jen s přilbou. Tu pod 
záštitou Zdravého města Prostějova od jara do podzi-
mu organizuje skupina prevence MP.    Foto: Y. Kadlecová 

Dopolední program Dne bez aut na náměstí T. G. Masary-
ka pokračoval soutěží v běhu pro handicapovanou mlá-
dež a děti z prvního stupně základních škol. Foto: Y. Kadlecová 

Soutěž v běhu na náměstí T. G. Masaryka před radni-
cí jako již tradičně odstartoval místostarosta Bc. Alois 
Mačák.   Foto: Y. Kadlecová 

Bezpečnostní vesty jsou jedním z opatření, kte-
rým chce radnice zvýšit bezpečnost nejmenších 
Prostějovanů. Dětem z prostějovských mateřských 
a základních škol je na Den bez aut předal starosta 
Jan Tesař.    Foto: Y. Kadlecová 

Výherci literární soutěže na téma 
Chováme se podle dopravních předpisů


