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Město zvažuje varianty levnějšího vytápění domů 
Reaguje tak na stále rostoucí cenu zejména plynu, která ovlivňuje 

cenu tepla dodávaného Domovní správou

Prostějovští strážníci namontovali v zá-
věru loňského roku  celkem 169 bezpeč-
nostních řetízků ke vchodovým dveřím by-
tových  nebo domovních jednotek. O jejich
bezplatnou montáž požádali  senioři nebo
invalidní lidé, kteří žijí v domácnosti osa-
moceně.  Montáž zabezpečili specializova-
ní řemeslníci za dohledu  prostějovské
městské policie. Celá akce, která přišla na
zhruba 20  tisíc korun, byla součástí pro-
jektu prevence „Bezpečný domov“. 
Z části ji formou dotace financovalo Mi-
nisterstva vnitra České  republiky a z části
město Prostějov.

„Řetízky jsme namontovali všem senio-
rům, kteří o ně  požádali. Původně jsme
měli v plánu pořídit jen 130 kusů, ale  na-
konec jsme kvůli většímu zájmu jejich po-
čet navýšili o dalších  čtyřicet,“ uvedla Ja-
na Adámková ze skupiny prevence měst-
ské  policie. 

Součástí montáže řetízků bylo i lepení
varovných samolepek s upozorněním, aby
senioři neotvírali každému, kdo zazvoní
u jejich  dveří, a s důležitými telefonními
čísly. Prostějovští strážníci  navíc na téma
prevence připravili i cyklus přednášek. 

V letošním roce tento projekt minister-

stvo vnitra  prostřednictvím dotace již pod-
porovat nebude. „Vzhledem k jeho  význa-
mu pro zvýšení bezpečnosti starších lidí
a zájmu o něj jsme  se rozhodli, že město
bude v jeho realizaci pokračovat i bez  fi-
nančního přispění ministerstva,“ uvedl sta-
rosta města ing. Jan  Tesař. „Proto rada
města na svém lednovém zasedání schváli-
la na  nákup a montáž řetízků 10 tisíc ko-
run,“ dodal Tesař s tím, že  projekt tak bu-
de moci pokračovat i letos.  (kdl, jg)

O bezpečnostní řetízky byl
mezi seniory velký zájem 
Město bude v jejich instalaci pokračovat i letos

Komise Ïivotního prostfiedí 
pfii Radû mûsta Prostûjova

oznamuje, 
Ïe i v leto‰ním roce je moÏné poÏádat 

o vefiejnou finanãní  podporu 
poskytovanou z rozpoãtu mûsta Prostûjova. 

Komise  podporuje zejména takové Ïádosti, 
které se t˘kají ochrany a  tvorby Ïivotního prostfiedí,

v˘chovy a osvûty. 

Formuláfi Ïádosti  je k dispozici na internetov˘ch 
stránkách mûsta, v informaãním  stfiedisku mûstského
úfiadu, nebo pfiímo na odboru Ïivotního  prostfiedí, 

·kolní 4, u ing. Popelkové.

Îádosti vãetnû  pfiíslu‰n˘ch pfiíloh je moÏné podat 
na podatelnû Mûstského úfiadu  v Prostûjovû, námûstí 

T .G. Masaryka 12 - 14 nejpozdûji do 28.  února 2006. 

Pfii posuzování Ïádostí bude mimo jiné brán zfietel
i  na termín podání Ïádosti. 

Îadatelé si letos, stejnû jako v  loÀském roce, 
rozdûlí celkovou ãástku 240 tisíc korun.

Komise Ïivotního prostfiedí v minul˘ch letech 
podpofiila  nejen aktivity âeského svazu ochráncÛ pfiírody, 
ale také tfieba  zahrádkáfie, vãelafie nebo drobné chovatele. 
V obdobném trendu  chce pokraãovat i v leto‰ním roce.

Město Prostějov zvažuje možnosti lev-
nějšího vytápění městských  bytů. Důvo-
dem je neustálý růst cen energií, zejména
plynu, který  se následně promítá do ceny
tepla dodávaného Domovní správou  Pro-
stějov. Ta v současné době zásobuje tep-
lem zhruba sedmdesát  procent prostějov-
ských domácností. V případě, že by město
postavilo zvažovanou teplárnu na bioma-
su, až třetina z nich by  mohla za teplo pla-
tit zhruba o dvacet procent méně než
dnes. 

„Myšlenkou na snížení ceny za dodávané
teplo se dlouhodobě  seriozně zabýváme,“
uvedl místostarosta Alois Mačák, který je mi-
mo  jiné odpovědný za odbor komunálních
služeb. „Již před dvěmi lety,  kdy bylo zřej-
mé, že ceny energií budou dramaticky stou-
pat,  investovala Domovní správa zhruba 35
milionů korun do rekonstrukce  blokových
kotelen v lokalitě Okružní - Šárka - Tylova.
Důvodem pro  tuto významnou investici by-
la skutečnost, že lidé z této lokality  byli tep-
lem zásobováni prostřednictvím horkovodu a
platili za něj  víc než ostatní obyvatelé měs-
ta,“ připomněl místostarosta Mačák. 

„Zvažovaná teplárna na biomasu je jedním
z konkrétních projektů,  prostřednictvím kte-
rých chceme řešit palčivý problém zvyšová-
ní  ceny tepla, který naše občany trápí. V pří-
padě, že bychom teplárnu  na biomasu posta-
vili, je reálný předpoklad, že teplo, které
bychom  v ní vyráběli, by bylo asi o dvacet
procent levnější než je dnes,  kdy jsme závis-
lí na dodávkách plynu od monopolního do-
davatele,“  upřesnil místostarosta Mačák

s tím, že vzhledem k nákladnosti  investice,
která je odhadována na desítky milionů ko-
run, si město  nechá zpracovat odborné ana-
lýzy minimálně od dvou renomovaných  fi-
rem. Ty by měly mimo jiné posoudit různé
varianty financování  realizace projektu a
ekonomičnost provozu. Stanoviska k případ-
né  výstavbě kotelny na biomasu zpracová-
vají i příslušné odbory  městského úřadu, kte-

rých se dotýká. Prostějovští radní se jimi  bu-
dou zabývat na svém březnovém zasedání,
kdy budou řešit, jak v této záležitosti dále po-
stupovat. 

Kotelna na biomasu již zásobuje teplem
obyvatele například v Třebíči. Lze v ní spa-
lovat například dřevěné odštěpky nebo rych-
le  rostoucí plodiny, jako je sláma. 

Y. Kadlecová

Poslanecká sněmovna Parlamentu
České republiky  schválila 27. ledna ve
třetím čtení návrh novely  zákona o ob-
cích. Ta urychlí cestu k samostatnosti
místním částem, jejichž obyvatelé v refe-
rendu  rozhodnou o svém osamostatnění.
Zatímco doposud mohly  nové obce vzni-
kat jen k 1. lednu roku následujícího  po
komunálních volbách, přijatá novela
umožní jejich  osamostatnění k 1. lednu
každého roku. 

Místní část Prostějova Držovice, jejíž
obyvatelé  rozhodli v referendu v prosinci
roku 2004 o svém  osamostatnění, a Ladná,
dosud patřící k Břeclavi,  však budou sa-
mostatnými obcemi již od 1. července  le-
tošního roku. Schválením tohoto pozměňo-
vacího  návrhu zákonodárci pamatovali i na
ty obce, v nichž  již referenda o osamostat-
nění proběhla. Poslanci tak  chtěli předejít
paradoxu, kdy by občané v osamostatňo-
vané části volili na podzim zastupitelstvo
původní obce a v březnu následujícího roku
zastupitele nové samostatné obce. Džovičtí
tak na  podzim, coby obyvatelé samostatné
obce, budou volit  výhradně držovické za-
stupitele. 

„Na schválení novely zákona o obcích
jsme čekali přes  rok,“ uvedla místopřed-
sedkyně Občanského sdružení  Držovice
Blanka Kolečkářová. „Jsme rádi, že začne-
me  samostatně hospodařit od 1. července
letošního roku a  občané Držovic se tak vy-
hnou kolotoči dvojích voleb,  z nichž jedny

by pro ně neměly žádný význam,“ dodala
Kolečkářová. 

Za novelu zákona o obcích lobbovali i
prostějovští  zastupitelé, kteří poslance loni
oficiálně požádali  o její schválení. „Jsem
rád, že poslanci naší žádosti  vyhověli a osa-
mostatnění Držovic se urychlí,“  konstato-
val starosta Prostějova ing. Jan Tesař.

Držovice po svém osamostatnění získají

mimo jiné  veškerý movitý a nemovitý ma-
jetek na svém  katastrálním území v hodno-
tě více než 68 milionů korun a 2,62 pro-
centní podíly na financích na všech účtech
města  a akciích společnosti Vodovody 
a kanalizace  vlastněných Prostějovem. 

Novelu zákona o obcích bude nyní pro-
jednávat Senát a  následně ji posoudí prezi-
dent. 

I rekonstrukcí blokových kotelen v lokalitě Okružní - Šárka -  Tylova město sle-
dovalo snížení nákladů na vytápění domácností.  Foto: Y. Kadlecová 

Držovice se od Prostějova odtrhnou již 1. července 
Cestu k samostatnosti jim o půl roku zkrátila  novela zákona o obcích, 

za kterou lobbovali i  prostějovští zastupitelé 

Držovice se osamostatní již 1. července letošního roku. Foto: Y.  Kadlecová 

Okresní hospodářská komora v Prostě-
jově připravuje pro malé a střední pod-
nikatele finančně velice zajímavé nabíd-
ky vzdělávacích kursů.

Realizace probíhá na základě projektu
„Znalostmi k prosperitě“,  který byl podán
v rámci Operačního programu rozvoje lid-
ských  zdrojů (OPRLZ). Hlavním cílem
projektu je odborné vzdělávání  zaměst-
nanců a zaměstnavatelů z řad malých

a středních  podnikatelů na území Olo-
mouckého kraje.

Vzdělávací kurzy směřují do těchto
oborů: 

✔ jazykové kurzy
✔ práce na PC
✔ komunikační dovednosti
✔ daně
✔ účetnictví
✔ právo
✔ personalistika
✔ bezpečnost
✔ ISO 
✔ manažerské dovednosti.

Náplň kurzů není striktně stanovena, je
možné ji přizpůsobit  vašim požadavkům. 

Předpokládané zahájení kurzů je únor,
březen 2006. 

Účastníci zaplatí pouze 20 procent
z celkové hodnoty kurzu,  zbylých 80 pro-
cent je financováno z prostředků Evropské
unie (OPRLZ).

Veškeré další podrobnosti získáte v kan-
celáři Okresní  hospodářské komory, Li-
dická 6, Prostějov, telefon: 582 332 489,
e-mail: ohkpv@ohkpv.cz

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINAN-
COVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM
FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM
ČESKÉ REPUBLIKY.

Znalostmi k prosperitě - Olomoucký kraj

Handicap Help Linka pro klid a jistotu v nouzových situacích
Pozice volajícího se zobrazuje na mapě

Centrum pro zdravotně postižené Olo-
mouckého kraje zahájilo v Prostějově 
v Kostelecké ulici č. 17 provoz Handicap
Help Linky.  Linka slouží osobám se zdra-
votním postižením, které jejím  prostřed-
nictvím mají možnost získat klid a jistotu

v nouzových  situacích. Pracovnice na dis-
pečerském stanovišti jsou zdravotně  posti-
ženým k dispozici na telefonu. V provozu
je i lokalizační síť,  což znamená, že pozice
volajícího se zobrazí na mapě. Pokud se
nepodaří dispečerkám zpětným voláním

ověřit, jaký má volající  člověk problém,
vyšlou ihned do lokality lékařskou pomoc. 

Dispečerské centrum v Prostějově fun-
guje pro jižní část  Olomouckého kraje.
Projekt podpořila ze svých fondů i Evrop-
ská  unie. (jg) 

MĚSTO PROSTĚJOV 
Tajemník Městského úřadu v Prostějově 

vyhlašuje výběrové řízení 

na obsazení pracovní pozice 

ZKUŠEBNÍHO KOMISAŘE
NA ODBORU DOPRAVY 
Městského úřadu v Prostějově.

Veškeré informace a požadavky na toto pracovní místo naleznete 
na internetové adrese:

www.mestopv.cz v rubrice 
Městský úřad - Úřední deska - Volná  pracovní místa 
nebo na úřední desce Městského úřadu v Prostějově.

Informace podá rovněž personalistka MěÚ - telefon 582 329 162.

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno 
doručit nejpozději do  13. 2. 2006 na adresu: 

Městský úřad v Prostějově, odbor právní a personální, 
nám. T. G. Masaryka 12 - 14, 796 01 Prostějov. 

Obálku označte: VŘ - zkušební komisař.


