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Prostějov má své sportovce roku 2005 
Nově byly vyhlášeny i kategorie Sportovní osobnost a Sportovní čin roku

V páteční podvečer 10. února byly v ho-
telu Tennis Club  slavnostně vyhlášeny
výsledky ankety Sportovec města Prostě-
jova  2005. Druhý ročník akce nesoucí ná-
zev Večer sportu uspořádalo  město Pro-
stějov prostřednictvím komise pro mládež
a tělovýchovu  Rady města Prostějova
společně s marketinkovou firmou TK plus.
Ocenění se dočkali nejlepší jednotlivci 
i týmy v celkem sedmi  kategoriích: Spor-
tovec roku, Talent roku, Tým roku, Mlá-
dežnický  tým roku, Sportovní osobnost,
Sportovní čin a Sportovní hvězda  Prostě-
jovského dne.

Největší aplaus v rámci Večera sportu
sklidil vítěz hlavní  kategorie Sportovec

roku, tenista Tomáš Berdych. Cenu  pře-
vzal z rukou starosty města ing. Jana Te-
saře,  jenž gratuloval i druhému parašuti-
stovi Jiřímu Gečnukovi a  třetímu basket-
balistovi Craigu Callahanovi.

„Na přípravách vyhlášení nejlepších
prostějovských sportovců  jsme si opravdu
dali záležet tak, aby Večer sportu proběhl
v důstojné atmosféře a na co nejvyšší
úrovni. Touto cestou  oceňujeme sportov-
ní osobnosti našeho města za jejich skvělé
výsledky, jimiž dělají Prostějovu dobré
jméno v republice, v Evropě i ve světě,“
uvedl prostějovský radní a předseda komi-
se pro mládež a  tělovýchovu Mgr. Jiří
Snášel.

Měřící zařízení, umístěné na jedné 
z rušných křižovatek  vnitřního okruhu,
hlídá od 1. února „naostro“ řidiče v  Pro-
stějově. V rámci projektu Bezpečná města
je na základě  smlouvy s městem uvedla do
zkušebního provozu firma Czech  Radar.
Zařízení zaznamenává vozidla, která pře-
kročila povolenou  rychlost nebo projela
křižovatku na červenou. Pracovníci  Měst-
ského úřadu Prostějov budou mít k dispo-
zici informační  systém Správa doprav-
ních přestupků (SDP), který jim pomůže
zjištěné přestupky pohodlněji zpracová-
vat.

„S nedodržováním předepsané rychlosti se
potýká řada měst.  Naším cílem je toto cho-
vání řidičů efektivně řešit. Výhodou  instalo-
vaného systému je to, že je v provozu neustá-
le, tedy 24  hodin denně. Díky tomu má vý-
znamný preventivní účinek: řidiči  si mohou
být jisti, že každý spáchaný přestupek bude
zaznamenán  a budeme se jím zabývat,“ uve-
dl místostarosta Mgr. Vlastimil  Uchytil. 

„Technické řešení projektu Bezpečná
města umožňuje městům a  obcím pohodlně
zpracovat velké množství zjištěných přestup-
ků.  Měřící zařízení jsou propojena s infor-

mačním systémem SDP  (Správa dopravních
přestupků). Ten každý záznam automaticky
zpracuje do podoby protokolu z úředního
měření, který obsahuje  i fotografii vozidla 
a je důkazním prostředkem pro správní  říze-
ní,“ objasnil Milan Bednář, ředitel společnos-
ti Czech  Radar.

Prostějovská křižovatka, kde je měřící za-

řízení nainstalováno,  byla vybrána po kon-
zultaci s Dopravním inspektorátem Policie
České republiky. „Přesné umístění nechceme
prozrazovat, abychom  řidiče zbytečně neva-
rovali. Tříměsíční zkušební provoz má totiž
mimo jiné poskytnout reálné údaje o tom, ja-
kým způsobem řidiči  v našem městě jezdí,“
uzavírá Mgr. Uchytil.

Sportovec roku
1. Tomáš Berdych (tenis, TK Agrofert

Prostějov)
2. Jiří Gečnuk (parašutismus, Dukla

Prostějov)
3. Craig Callahan (basketbal, BK Pro-

stějov)
4. Lucie Šafářová (tenis, TK Agrofert

Prostějov)
5. Tomáš Žerava (motokros, Prostějov)
6. Jan Vlček - David Lisický (kanoistika,

TJ OP Prostějov)

Tým roku
1. Raftaři William&Delvin Prostějov
2. Parašutisté Dukly Prostějov
3. Basketbalisté BK Prostějov

Talent roku
1. Radim Urbánek (tenis, TK Agrofert

Prostějov)
2. Alžběta Kührová (plavání, TJ Po-

zemstav Prostějov)
3. Jakub Klaudy (nohejbal, TJ Sokol I

Prostějov)

Mládežnický tým roku
1. Basketbaloví dorostenci BK Prostějov
2. Tenisoví žáci TK Agrofert Prostějov
3. Nohejbaloví žáci TJ Sokol I Prostějov

Sportovní osobnost
1. Miroslav Černošek

Sportovní čin
1. Uspořádání mistrovství Evropy v pa-

rašutismu

Sportovní hvězda PV DNE
1. Jiří Gečnuk (parašutismus, Dukla

Prostějov)

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

Výsledky ankety 
Sportovec města 

Prostějova roku 2005

Zastupitelka Mgr. Ivana Hemerková předala ocenění mladým talentům - teni-
stovi Radimu Urbánkovi a plavkyni Alžbětě Kührové.

Místostarosta Miroslav Pišťák ohodnotil sportovní hvězdu PV DNE Jiřího Gečnu-
ka a basketbalový tým BK Prostějov, za který převzal cenu trenér Michal Pekárek.

Za čin roku převzali od starosty ing. Jana Tesaře ocenění parašutisté Dukly Pro-
stějov za organizaci mistrovství Evropy.

Stavební a technický veletrh Stavotech Olomouc představí  stavební materiály, výrobky a služby kolem 130 vystavovatelů.  Jeho 31.
pokračování se uskuteční ve dnech 16. - 18. března  2006 v prostorách pavilonů A, E a přilehlých venkovních  plochách Výstaviště
Flora.Neodmyslitelnou součástí jarní etapy  veletrhu je letošní již 6. ročník specializované výstavy Bazény & Sauny zahrnující ba-
zény, sauny, whirpooly a jejich  příslušenství. 

Veletržní nabídka je skutečně široká. Návštěvníci najdou v prostorách olomouckého výstaviště snad vše, co je k výstavbě,  rekon-
strukci i údržbě domu či bytu potřeba. Chybět přitom  nebude ani doprovodný program. Přednášky jsou zaměřeny zejména  na odbor-
ná témata, jako je například rekonstrukce panelových  domů, energetická náročnost budov, ale i populárnější téma  pasivních domů. 

Letošní jarní veletrh Stavotech zatraktivní „Veletržní  tombola“ - každý z prvních 5 000 dospělých návštěvníků veletrhu  dostane
šanci vyhrát jednu z tisícovky cen.

Stavotech Olomouc představí vše potřebné 
k výstavbě, rekonstrukci i údržbě domu či bytu 

Bonus pro čtenáře Radničních listů: volná vstupenka

Tříměsíční zkušební provoz radaru má odhalit, 
jakým způsobem  řidiči v Prostějově jezdí 

O projektu Bezpečná města:
Bezpečná města jsou společným projektem firem Czech Radar a ICZ,  který je určen

městům a obcím jako efektivní řešení dopravní  bezpečnosti na lokálních komunikacích.
Principem projektu je  propojení měřících zařízení s moderním informačním systémem.
Měřící zařízení instalovaná
v terénu zaznamenávají a do-
kumentují dopravní přestup-
ky, které jsou ve formě digi-
tálních  dat přenášeny do
systému Správa dopravních
přestupků (SDP). Ten  je dá-
le zpracovává a poskytuje
podporu pro vedení správní-
ho  řízení, včetně vystavení
pokut řidičům. Městům a ob-
cím je  instalace měřících za-
řízení a systému SDP posky-
tována zdarma.  Poplatky za
jejich provoz a údržbu jsou
finančně kryty z příjmů  za
vybrané pokuty.

Dosavadní výsledky měření radaru umístěného
na jedné z prostějovských křižovatek dokazují,
že řidiči si s dodržováním  dopravních předpisů
ve městě příliš hlavu nelámou. Foto: Y.  Kadlecová 

Seminář k novele zákona 

o dani z příjmu právnických 

a fyzických osob

Okresní hospodářská komora v Prostějově 

připravila pro podnikatele, ekonomy, účetní vedoucí jednoduché nebo 
podvojné účetnictví, pro všechny instituce, které chtějí získat nejnovější 

informace v oblasti daňového účetnictví

odborný seminář 

„Novela zákona o dani z příjmu právnických 

a fyzických osob platná od 1. 1. 2006“.

Seminář se uskuteční dne 22. února od 9.00 do 13.00 hodin 
v Národním domě, Vojáčkovo nám. 1 v Prostějově. 

Přednášet bude odbornice na daně ing. Miroslava Mohylová
- daňový poradce, člen daňové skupiny při Hospodářské komoře ČR. 
Obsahem semináře bude výklad novelizace zákona o dani z příjmu 

k 1. 1. 2006 a výklad komplikovaných ustanovení zákona 2005. 

Vzhledem k omezené kapacitě sálu je nutno potvrdit účast v kanceláři
Okresní hospodářské komory v Prostějově nejpozději do 20. února 2006.

Zde také získáte veškeré bližší informace včetně výše vložného.


