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ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, SÍDLIŠTĚ SVOBODY 24/79,
tel.: 582 302 411, 603 526 919, fax: 582 302 446, e-mail: zssvo@pvskoly.cz

        
SPORTOVNÍ TŘÍDY ATLETIKY 

Nabízíme studium ve sportovních třídách zaměřených na atletiku v Základní škole Sídliště svobody, která má výborné studijní 
a sportovní výsledky. Škola je zařazena do projektu MŠMT a Českého atletického svazu - Intenzifikace činnosti sportovních tříd 
se zaměřením na atletiku. Sportovní třídy jsou základním článkem péče o sportovně talentovanou mládež v Prostějově, které mají 
úzkou návaznost na Sportovní centrum mládeže Olomouckého kraje a Atletický klub Prostějov.  

Ve školním roce 2006/2007 otevíráme  sportovně atletickou třídu v 6. ročníku.

Výběrové řízení dětí z 5. tříd 
bude probíhat ve školách. Závěrečný výběr se uskuteční ve dvou kolech, a to ve čtvrtek 11. 5.  a  25. 5.  vždy od 14.30 hod. na 
školním stadionu ZŠ Sídliště svobody Prostějov.

K výběru zveme rovněž zájemce o atletiku z 6. tříd, kteří mají možnost nastoupit do 7. ročníku sportovní třídy.

Našim žákům nabízíme : 
- rozšířenou výuku tělesné výchovy (5 hodin týdně)
- atletické tréninky vedené kvalifikovanými trenéry 1. třídy AC Prostějov
- dvakrát ročně sportovní soustředění
- dvě tělocvičny, atletickou tréninkovou dráhu, posilovnu, saunu, tenisové kurty
- zapojení do mistrovských atletických soutěží za Atletický klub Prostějov
- kvalitní výuku a možnost perspektivního výkonnostního růstu
- možnost pokračování ve studiu na sportovních gymnáziích
- zařazení do Sportovního centra mládeže Olomouckého kraje v Prostějově

Bližší informace: 
ZŠ Sídliště svobody:    tel. 582 302 411, zssvo@pvskoly.cz, www.svobody.webolomoucko.cz 
Vedoucí trenér Mgr. Dalibor Ovečka:  tel. 604 821 175, e-mail: D.Ovecka@seznam.cz
AC Prostějov:     tel. 582 330 357, e-mail: atletika.pv@volny.cz

Kontaktujte nás,  rádi rozvineme talent vašich dětí.

Nezahálí u vás doma druhý Železný, 
Šebrle, Dvořák či Formanová? 

Žáci z atletických sportovních tříd na Sídlišti Svobody se zúčastňují mimo jiné i Mistrovství Moravy a Slezska 
žactva:  Foto: archiv atletického klubu

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.

III. náměšťské 
cyklovéjezd 

a véšlap 
27. května od 8 hodin 

Sraz: u kapličky na hradě 
v Náměšti na Hané.

Prezentace: od 7 hodin. 
Startovné: 50 Kč. 

Slosování startovních lístků 
o ceny v 15 hodin. 

Hlavní cena: jízdní kolo. 

Trasy 

15, 30 a 60 km  10, 15 a 20 km
(Kosíř, Plumlov) (Terezské údolí,  

 Kosíř) 

Zajímavosti na trase: 
přírodní park (Terezské údolí),  

keltský památník (u Svatopluka), 
Mánesův park (Čechy pod Kosířem), 

Kosíř, Černá Věž (Drahanovice), 
zámek (Náměšť na Hané).

Bližší informace a prezentace: 
www.namestnahane.cz, 

www.regionhana.cz, tel.: 607 108 620.

Od roku 2003 se z podnětu Olomouc-
kého kraje a obcí s rozšířenou působností 
(dále jen ORP) konají setkání regionalistů 
Olomouckého kraje s pracovníky krajské-
ho úřadu. Cílem těchto jednání je navázá-
ní osobních kontaktů, přenos informací 
a výměna pracovních zkušeností mezi vše-
mi, kteří se v Olomouckého kraji zabývají 
regionálním rozvojem na bázi neformál-
nosti. Dosud se uskutečnilo sedm setkání 
(konaných na Svatém Kopečku, v Jesení-
ku, ve Šternberku, v Přerově, v Šumper-
ku, v Lipníku nad Bečvou a v Zábřehu), 
kterých se  za město Prostějov zúčastnili 

pracovníci odboru koncepce a rozvoje 
městského úřadu. První setkání proběhlo 
na pozvání kraje, další organizovala daná 
ORP, kde se tato setkání setkávala s pod-
porou starosty nebo místostarosty - v Pros-
tějově podpořilo setkání vedení města.

Za město Prostějov organizaci dalšího 
setkání konaného 11. dubna v přednáško-
vém sále Národního domu v Prostějově 
zajišťoval odbor koncepce a rozvoje. Cel-
kem se jej zúčastnilo 35 zainteresovaných 
osob z celého Olomouckého kraje. Hlav-
ním tématem byla příprava regionálního 
operačního programu, dlouhodobý záměr 

rozvoje Univerzity Palackého na období 
let 2006 – 2010, záměr rozvoje Moravské 
vysoké školy Olomouc, zastoupení Olo-
mouckého kraje v Bruselu a informace 
o projektu Partnerství pro rozvoj kraje. 
Dále se diskutovalo na téma strategické 
dokumenty  a jejich vliv na životní pro-
středí a první výsledky studie mapování 
brownfields v Olomouckém kraji. OKR 
připravil prezentaci rozvojových plánů 
města a podal informace týkající se zkuše-
ností s pořizováním strategického plánu. 

Další setkání se uskuteční v Olomouci 
na podzim letošního roku.     (jv)

Prostějov pořádal setkání regionalistů 

BATERKIÁDA 2006
Vyměňte tužkovou baterii za webovou kameru

Český svaz ochránců přírody Prostějov 
vyhlásil novou slosovací soutěž pro širokou 
veřejnost – BATERKIÁDA 2006.

Kam vyhazujete použité tužkové baterie, 
baterie z mobilů a jiné baterie? Víte, že 
se jedná o nebezpečný odpad?Zapojte se 
do hry a chraňte Zemi před nebezpečným 
odpadem!

Pravidla soutěže:

1. Baterii označíte svým příjmením, popřípadě telefonním číslem.
2.  Do soutěže se nepřijímají autobaterie, baterie z alarmů, baterie z notebooků a další, 

které jsou ale rovněž odpadem přírodě a tudíž i lidem nebezpečné.
3. Baterii vhodíte do připravených kontejnerů označených K1 až K5.
4.  Čekáte na slosování 1. června,  které bude zveřejněno v tisku a na www.iris.cz.

Co můžete vyhrát?
(Ceny do soutěže poskytla Internetová večerka HABRO Prostějov.)

- webovou kameru Genius GE 111
- multimediální klávesnici Genius
- balík 10 DVD Verbatim
- balík 10 CD Verbatim
- balíček 10 disket Verbatim

Umístění kontejnerů K1 až K5
(Zajišťuje Zdravé město Prostějov.)

- K1 ČSOP Husovo náměstí – i větší baterky
- K2 informační středisko Městského úřadu v Prostějově
- K3 HABRO - internetová večerka
- K4 ZŠ v Rejskově ulici
- K5 skautská klubovna ve Šmeralově ulice  (jg) 


