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MVDr. Zuzana Bartošová, 
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje,
územní pracoviště Prostějov 

Ing. Petra Mejzlíková, 
koordinátorka projektu Zdravé město Prostějov 

Jako každým rokem, i letos v květ-
nu proběhly v Národním domě v rámci 
zapojení města Prostějova do meziná-
rodního projektu Zdravé město Jarní dny 
zdraví. Akce se uskutečnila  ve spolupráci 
s Krajskou hygienickou stanicí Olomouc-
kého kraje, územním pracovištěm Pros-
tějov, Všeobecnou zdravotní pojišťovnou 
a Střední zdravotnickou školou.

Většina návštěvníků akce se zaměřila 
na konzumaci zdravých pokrmů, které 
po dobu jejího trvání nabízela restaurace 
Národního domu. To dokládá skutečnost, 
že v době Jarních dnů zdraví zde počet 
strávníků stoupl o 15 procent. 

Dalších téměř 150 lidí, kteří se o svoje 
zdraví zajímají více a přistupují k němu 
odpovědněji,  absolvovalo celý cyklus 
zdravotních vyšetření. Pracovníky Všeo-
becné zdravotní pojišťovny a studentka-
mi Střední zdravotnické školy si nechali 
změřit krevní tlak, množství cholesterolu 
v krvi, množství cukru a také tuku. 

Přednášky na téma zdravého stravování 
a zdravé výživy přilákaly oproti předcho-
zím ročníkům více zájemců.  Přednáška 
ing. Víta Syrového na téma rizikových 
látek v naší stravě zaměřená na tzv. éčka 
vyvolala velkou diskusi. Na podobnou pro-
blematiku, i když z jiného úhlu pohledu, 
se zaměřila také MUDr. Hana Šarapatko-
vá z endokrinologické a interní ordinace, 
která posluchače seznámila se zdravotním 
rizikem potravin. 

V rámci týdenní kampaně proběhla také 
anonymní anketa zaměřená na stravovací 
návyky, které se zúčastnilo 44 responden-
tů, z toho 31 žen. Nejvíce byla zastoupena 
věková kategorie 51 – 65 let u žen a nad 
66 let u mužů.

Frekvence jídla 
Z průzkumu vyplynulo, že celá polo-

vina respondentů jí nepravidelně, nic-
méně třetina (zejména lidé  nad 51 let) 
jí pravidelně 5x denně, což je z hlediska 
výživy zřejmě optimální.

Pocity hladu
Pocity hladu občas mívá 55 % dotáza-

ných a na tzv. chutě si stěžovala necelá tře-
tina z nich. Dalších 7 procent přiznalo, že 
je hlad trápí stále. Devět procent naopak 
uvedlo, že pocity hladu nemívají. 

Více než  60 % dotázaných denně vypi-
je 1 – 2 litry tekutin. Při nákupu pečiva 
respondenti neupřednostňují ani bílé ani 
celozrnné (tmavé) pečivo. 

Takřka všichni respondenti (95 %) vědí, 
kolik váží, a polovina z nich ještě nedržela 
redukční dietu.

Jarní dny zdraví odhalily prohřešky v životním stylu 

Mgr. Jana Gáborová,
tisková mluvčí MěÚ Prostějov 

Stovky tužkových, mi-
krotužkových a dalších 

baterií shromáždil Český svaz ochránců 
přírody Prostějov v rámci soutěže s pří-
značným názvem Baterkiáda 2006. Sou-
těž, kterou podpořilo i Zdravé město Pro-
stějov, byla vyhlášena 22. dubna letošního 
roku v rámci Dne Země. 

Sběr baterií do speciálních kontejne-
rů probíhal až do konce května. Oficiální 
kontejnery, kam lidé umísťovali libovolný 
počet baterií označených svými nacionále-
mi a kontaktem na sebe,  byly rozmístěny 
v budově ČSOP Prostějov, Husovo náměs-
tí, v informačním středisku prostějovské 
radnice, v internetové večerce HABRO, 
ve skautské klubovně ve Šmeralově ulici 

a v základní škole v Rejskově ulici. Do 
sběru se však zapojily i další  prostějovské 
základní školy. 

„Cílem soutěže bylo připomenout lidem, 
že baterie nepatří do běžného komunální-
ho odpadu, ale že jde o odpad nebezpeč-
ný, který je třeba separovat. Tím přispějí 

k ochraně životního prostředí. Proto také 
tuto soutěž zaštítilo Zdravé město Pro-
stějov“ uvedla místostarostka Božena 
Sekaninová, v jejíž kanceláři byli 1. červ-
na vylosováni výherci soutěže. 

Absolutní vítězkou se stala Kristýna 
Kraváková ze ZŠ v Rejskově ulici , která 
byla vylosována hned několikrát . Získala 
tak nejen hlavní cenu – webovou kameru 
Genius GE 111, ale i cenu města – pamětní 
keramický hrníček. 

Druhou vylosovanou byla Květosla-
va Špičáková, která obdržela  klávesnici 
k počítači. 

Sadu 10 zapisovatelných DVD Verba-
tim vyhrála Eva Zatloukalová. Deset 
CD Verbatim získala Sylva Obručníko-
vá. Z páté ceny – 10 disket Verbatim – se 
mohla těšit Klaudie Gottwaldová. Vítě-
zové si své ceny převzali za přítomnosti 

místostarostky Sekaninové 7. června na 
prostějovské radnici. 

Společnost .A.S.A. TS Prostějov roz-
místí v prostějovských základních ško-
lách speciální kontejnery na baterie. Sběr 
a separace tohoto nebezpečného odpadu 
tak bude pokračovat i nadále.

Baterkiáda 2006 má své vítěze
Webovou kameru získala žákyně ZŠ v Rejskově ulici 

Vítězové Baterkiády si  ceny převzali na prostějovské radnici.  Z páté ceny 
se těšila Klaudie Gottwaldová (na snímku vlevo). Foto: J. Gáborová 

Čemu přikládáte význam ve vzestupu vaší váhy? 

Z grafu je patrné, že respondenti jsou si vědomi toho, že za vzestup jejich váhy je 
odpovědná především malá pohybová aktivita a také přejídání.

Po nastavení redukční diety bylo 36 % dotázaných schopno si svou nižší váhu udržet 
více než půl roku. Jejich redukční režim se přitom skládal nejen z diety, ale stejnou 
měrou i ze cvičení (i když 34  % dotázaných necvičí vůbec). 

Na druhou stranu polovina respondentů přiznala, že při hubnutí zatím nikdy úspěšná 
nebyla.  Může to být spojeno s tím, že respondenti nejsou spokojeni s tím, že si nižší 
váhu neudrží dlouhodobě, a proto své hubnutí nehodnotí pozitivně. 

Celá řada návštěvníků Jarních dnů zdraví si nechala bezplatně změřit tlak 
krve, hladinu cholesterolu, triglyceridů, glukózy a tělesného tuku. Většina 
hodnot naměřených studentkami Střední zdravotnické školy (na snímku) 
byla takříkajíc v normě.  Foto: Y. Kadlecová

Místostarostka Božena Sekaninová: 

Separací baterií přispějí lidé k ochraně životního 

prostředí. Proto také Baterkiádu zaštítilo Zdravé 

město Prostějov.

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 pří-

pravky
  - 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 pří-
pravky 

Asistent/referent personálního oddělení 
Požadavky:  -  minimálně SŠ vzdělání v oboru nebo eko-

nomického zaměření 
  -  zkušenosti s pracovně-právní tematikou, bez-

pečností 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.

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 

Bc. Ing. Antonie Orálková,
vedoucí odboru obecní živnostenský úřad

Odbor obecní živnostenský úřad Měst-
ského úřadu v Prostějově tímto upozorňu-
je občany a zvláště pak podnikatele, kteří 
podnikají v oblasti zastaváren, bazarů 
a provozoven určených ke sběru a výku-
pu odpadů, že od 1. 7. 2006 je účinný 
zákon č. 247/2006 Sb., o omezení provozu 
zastaváren a některých jiných provozoven 
v noční době.                             

Co to v praxi znamená? 
V noční době mezi 22. a 6. hodinou 

je zakázán nákup a prodej veškerého 
použitého zboží nebo zboží bez dokla-
du nabytí, přijímání tohoto zboží do 
zástavy nebo zprostředkování jeho 
nákupu či přijetí do zástavy (v baza-

rech a zastavárnách) a výkup odpadu 
v zařízeních určených ke sběru a výku-
pu odpadů.

Jaké jsou případné postihy  
za porušení tohoto zákazu? 

Za porušení tohoto zákazu je možné 
uložit pokutu až do 50 000 Kč. Dopustí-li 
se právnická nebo fyzická osoba takového 
porušení zákazu opakovaně, je možné jí 
uložit pokutu až do výše 100 000 Kč. 

Kdo bude kontrolovat dodržování 
tohoto zákona? 

Dozor nad dodržováním povinností sta-
novených tímto zákonem provádějí obec-
ní živnostenské úřady, příslušné podle 
umístění provozovny, a Česká obchodní 
inspekce. 

Pozor, blíží se omezení provozu zastaváren, 
bazarů a provozoven určených ke sběru 

a výkupu odpadů v noční době!

Od 1. července 2006 je v nočních hodinách zakázán výkup odpadu ve 
všech zařízeních určených ke sběru a výkupu odpadů.  Ilustrační foto: Y. Kadlecová


