
Více než deset milionů korun zapla-
tí městu akciová společnost DULWICH 
TRADE  za zhruba tři hektary pozemků 
v prostějovské průmyslové zóně. Chce na 
nich vybudovat sídlo společnosti spojené 
s výrobním a skladovým areálem. Nos-
ným programem společnosti DULWICH 
TRADE je lehká strojírenská výroba. S ní 
je spojena distribuce a logistika, pro kte-
rou bude v areálu firmy vybudován sklad. 

„Společnost počítá s dvousměnným 
provozem, ve kterém by mohlo najít 
uplatnění přibližně 200 zaměstnanců,“ 
upřesnil radní ing. Zdeněk Peichl. „Za 
poslední čtyři roky se nám podařilo obsa-
dit průmyslovou zónu investory, kteří zde 
vytvořili téměř 350 nových pracovních 
míst. To je dokladem správnosti našeho 
rozhodnutí z roku 2003, kdy jsme nabídli 
společnosti HOPI plochy pro její expanzi. 
Prodej pozemků v průmyslové zóně této 
společnosti byl však podmíněn vrácením 
osmimilionové státní dotace. Ta se totiž 
vázala na podmínku, že do průmyslové 
zóny pustíme pouze investory zabývající 
se novými technologiemi, tedy v žádném 
případě ne skladovou či nevýrobní činnos-
tí. Na základě tehdejších zkušeností z Vyš-
kova, kde průmyslová zóna díky těmto 
podmínkám stále zela prázdnotou, jsem 
prosazoval, abychom státní dotaci vrátili �

a průmyslovou zónu co nejrychleji „ote-
vřeli“, a to i firmou, která se nebude zabý-
vat výrobní činností. Vycházel jsem z toho, 
že investorský boom nepotrvá věčně a že 
prodej pozemku první firmě bude mít za 

následek zvýšený zájem dalších investorů, 
což se nakonec potvrdilo. 

Pro nás jako zastupitele by mělo být pri-
oritní, abychom získali investory, jejichž 
činnost nebude mít negativní vliv na 
životní prostředí a kteří zde vytvoří nové 
pracovní příležitosti,“ míní Peichl, podle 
kterého je každý prodej pozemků spojen 
s určitým rizikem. „Teprve čas ukáže, zda  
investor splní všechny sliby,“ objasnil �
Peichl, který poukázal na to, že v pros-
tějovské průmyslové zóně už našlo práci 
kolem 600 lidí. „Když jsme průmyslovou 
zónu otevírali, pohyboval se Prostějov 

v průměrných výdělcích na konci repub-
likového průměru. V průběhu posledních 
dvou až tří let jsme se pokračujícím roz-
machem průmyslové zóny výrazně posu-
nuli směrem nahoru. 

V tomto nastoupeném trendu by mělo 
pokračovat i nově zvolené zastupitelstvo. 
Konjunktura nepotrvá věčně. Proto je 
tak důležité získat investory, kteří se zde 
budou držet a případně rozšiřovat svoje 
podnikatelské aktivity,“ zdůraznil Peichl. 

Jak dále uvedl, městu se již nyní vrací 
peníze, které vložilo do výkupu a zainves-
tování pozemků v průmyslové zóně. „To 
zcela zásadní však je, že lidé mají šanci 
najít zde práci a že rostoucí konkurence 
nutí firmy zvedat mzdy. I noví zastupitelé 
by pro to měli nadále vytvářet podmínky,“ 
zakončil ing. Peichl.  Y. Kadlecová
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Radní ing. Zdeněk Peichl: 
„Když jsme průmyslovou zónu otevírali, pohybo-

val se Prostějov v průměrných výdělcích na kon-
ci republikového průměru. V průběhu posledních 
dvou až tří let jsme se díky jejímu rozvoji výrazně 
posunuli směrem nahoru." 

V prostějovské průmyslové zóně bude 
koncem října v nové hale společnosti 
Mubea IT Spring Wire spuštěn zkušební 
provoz dvou linek vybavených unikátní 
technologií na výrobu taženého drátu 
z pružinové oceli o různém průměru. Ten 
slouží jako polotovar pro produkci auto-
mobilových šroubových pružin a stabi-
lizátorů. Ty  vyrábí již devátým rokem 
ve svých dvou halách v Prostějově star-
ší sesterská společnost Mubea – HZP �
s. r. o.   Zmíněný  vstupní polotovar 
doposud dovážela z německého sester-
ského závodu.  Pro novou výrobu bude 
navíc využívat tuzemský vstupní mate-
riál.

„Jde o zcela unikátní technologii. Od 
nás směrem na východ je podobný provoz 
nejblíže v Japonsku,“ uvedl jednatel spo-
lečnosti Štěpán Urbanec. Mubea IT Spring 
Wire je dceřinou společností německé 
firmy Mubea. Ta ve svých pobočkách 
v Evropě, jižní a severní Americe a Číně 

zaměstnává přes čtyři tisíce lidí. K jejím 
odběratelům patří většina významných 
výrobců automobilů. V prostějovském 
závodě pro ně prozatím měsíčně vyrobí 
přes 400 tisíc kusů podvozkových pružin  
a stejné množství stabilizátorů. 

Společnost Mubea působí v Prostějově 
od roku 1998. Její měsíční obrat přesahuje 
sto milionů korun.  Ten se však podstatně 
zvýší po zahájení výroby v novém závo-
dě, která by se měla naplno rozběhnout 
do konce letošního roku. „Její produkcí 
stoprocentně nahradíme dosavadní dovoz 
polotovarů pro stávající provozy. Část 
produkce budeme navíc dodávat svým 
sesterským závodům v zahraničí,“ upřes-
nil Urbanec. 

Hala na výrobu polotovarů bude součás-
tí nového areálu firmy Mubea IT Spring 
Wire v prostějovské průmyslové zóně. 
„Společnost v ní v loňském roce zakoupila 
13 hektarů pozemků.  Městu za ně zaplati-
la 32 milionů korun,“ uvedl místostarosta 

Vlastimil Uchytil. Novou halu si prohlédl 
společně se členy rady Olomouckého kraje, 
kteří do prostějovské průmyslové zóny zaví-
tali v rámci svého výjezdního zasedání. 

„V novém provozu najde práci 80 až 
100 lidí. Právě vytváření nových pracov-
ních příležitostí je pro nás hlavním impul-
sem k rozšiřování průmyslové zóny,“ zdů-
raznil Uchytil. 

„Stále hledáme nové zaměstnance. 
Uplatnění nabídneme zejména pracov-
níkům na obsluhu počítačově řízených 
technologických linek,“ upřesnil Urbanec, 
který ocenil vstřícný postoj města k podni-
katelským aktivitám společnosti. 

Ta již dnes uvažuje o výstavbě další 
haly, do které by přesunula výrobu pod-
vozkových pružin. „Tu bychom tak mohli 
zdvojnásobit, stejně jako produkci stabili-
zátorů, pro kterou bychom ve stávajících 
provozech uvolnili potřebnou kapacitu,“ 
zakončil Štěpán Urbanec.   

� Y. Kadlecová

Co spojuje prostějovskou průmyslovou zónu  
a světové výrobce osobních automobilů? 

Zcela unikátní technologie na výrobu drátu pro automobilové pružiny a stabilizátory

Do konce října bude v nové hale společnosti Mubea IT Spring Wire spuštěn zkušební provoz na výrobu poloto-
varu pro automobilové pružiny a stabilizátory. S unikátní technologií se v dokončovaných prostorách seznámili  
i starosta Prostějova a krajský radní Jan Tesař a místostarosta Vlastimil Uchytil.  Foto: Y. Kadlecová 

Od jara loňského roku prošlo na úze-
mí města obnovou celkem 25 dětských �
hřišť. Obnova probíhala ve třech etapách 
a  vyžádala si náklady ve výši zhruba sed-
mi miliónů korun. „Původní hřiště byla 
vybudována v 70. letech. Šlo o pozůstatky 
tehdejší občanské vybavenosti,“ uvedla 
místostarostka města Božena Sekanino-
vá. „Herní prvky na hřištích už nevyho-
vovaly dnešním nárokům  a hlavně byly 
nebezpečné pro děti. Proto jsme je nechali 
všechny odstranit a původní prvky byly 
nahrazeny novými. Dětská hřiště teď 
splňují požadavky současné legislativy,“ 
vysvětlila. 

V našem městě dnes už neexistují hřiště 
s nebezpečnými herními prvky, které by 
mohly zapříčinit úrazy dětí – např. vyční-
vající betonové patky nebo ostré předmě-
ty. „Na všech hřištích přibyly pod herními 
prvky nové dopadové plochy, které záro-
veň tlumí náraz při dopadu . Tím se mimo 
jiné minimalizuje nebezpečí úrazu dětí,“ 
dodala Sekaninová.

V současné době disponuje město čtyř-

mi oplocenými dětskými hřišti,  a to v uli-
cích Krasická – Vícovská, na Sídl. Morav-
ská (hřiště pro nejmenší), sídlišti Hloučela 
– A. Slavíčka (to mohou využívat i děti na 
vozíčku) a na Neumannově náměstí.  Do 
konce roku budou oplocena ještě další dvě 
dětská hřiště, a to na Sídl. E. Beneše (pro 
nejmenší) a v ul. Okružní.

Město Prostějov nyní spravuje celkem 
51 hřišť a 25 samostatných pískovišť. Na 
roční údržbu vydává částku 323 999 Kč. 
Na dětských hřištích se provádí pravi-
delný týdenní úklid a dále kontroly, které 
mají zjistit případné závady a nedostatky a 
ty neprodleně odstranit.

Roční hlavní kontrola se provádí v inter-
valech nepřesahujících 12 měsíců. Jejím 
cílem je zjištění celkové úrovně bezpeč-
nosti zařízení, základů a povrchů. Poslední 
taková kontrola proběhla v polovině září 
letošního roku. Nebyly při ní zjištěny žád-
né závažné nedostatky, naopak byl vysoce 
hodnocen kladný přístup města Prostějova 
k problematice dětských hřišť.

 Mgr. Jana Gáborová 

Město zrekonstruovalo během roku 
a půl pětadvacet dětských hřišť

Snímky přibližují stav dětského hřiště před a po rekonstrukci.  Foto: archiv 

Šmeralova (dvě místa)
Mozartova (dvě místa)
Okružní (dvě místa)
Sídl. E. Beneše (dvě místa)
biokoridor Hloučela
Držovice
Norská (dvě místa)
Belgická
J. V. Myslbeka
Domamyslice – Růžová ulice

Krokova 22
Krasice – Vícovská ulice
Neumannovo nám.
Šárka
E.Beneše
Mozartova
Moravská (dvě místa)
Vrahovice – Sídl. Svornosti
Vrahovice – J. Suka

Rekonstrukce dětských hřišť proběhla 
v následujících lokalitách: 

Okresní hospodářská komora v Prostějově 
připravila ve spolupráci s prostějovskou spo-
lečností MELZER, spol. s. r. o. finančně zvý-
hodněnou nabídku školení zaměřenou na práci 
s počítačem.

Školení je rozděleno do tří kurzů, z nichž 
každý má specificky zaměřený obsah:

1. Internet a elektronická pošta – nástro-
je dnešního podnikatele (začátečníci + mírně 
pokročilí)  -  6. až 10. listopadu.

2. Kancelářský software a jeho praktické 
použití (mírně pokročilí)  -  20. až 24. listo-
padu. 

3. Správcem sítě snadno a rychle � -���
4. až  8. prosince.

Cílová skupina účastníků není nijak omeze-

na. Kurzů se mohou zúčastnit podnikatelské 
subjekty bez omezení velikosti, státní správa, 
fyzické osoby - pracující, nezaměstnaní apod.

Každý kurz bude probíhat intenzivně po 
dobu pěti dnů – vždy od pondělí do pátku od 
8 do 16 hodin. Cena jednoho kurzu v rozsahu 
40 hodin:

- člen OHK v Prostějově:  3 900 Kč,
- nečlen OHK v Prostějově:  4 800 Kč. 
Nedotovaná cena jednoho kurzu přitom činí 

6 240 Kč. 

Bližší informace (včetně podrobného obsa-
hu každého kurzu) získáte v Okresní hospo-
dářské komoře Prostějov, Lidická 6, telefon 
582 332 721, 582 332 489, email: ohkpv@
ohkpv.cz, www.ohkpv.cz.

Počítačové školení je určeno  
pro všechny zájemce

Okresní hospodář-
ská komora v Pro-
stějově připravila 
odborný seminář na 
téma „Nový záko-
ník práce – zákon 
č. 262/2006 Sb.“. 
Uskuteční se 1. lis-
topadu od 9.00 do 

13.30 hodin v Národním domě v Pro-
stějově. 

Obsahem semináře bude zákoník 
práce po 1. lednu 2007 (základní zása-
dy nového zákoníku práce, co předchá-
zí uzavření pracovní smlouvy, obsah 
pracovní smlouvy, její změny, skon-
čení pracovního poměru, odměňování 

za práci, mzda, plat, cestovní náhrady, 
pracovní doba, práce přesčas, pracovní 
pohotovost, noční práce, dovolená na 
zotavenou, překážky v práci, náhrada 
škody). Přednášet bude odborník na 
pracovní právo JUDr. Zdeněk Paz-
dera, který v závěru také zodpoví 
případné dotazy účastníků.  Vzhle-
dem k omezené kapacitě sálu je nut-
né nejpozději do 30. října potvrdit 
účast na semináři, a to v kanceláři 
Okresní hospodářské komory Prostě-
jov, Lidická 6, telefon 582 332 721, 
582 332 489, email: ohkpv@ohkpv.
cz, www.ohkpv.cz. Zde také získáte 
veškeré bližší informace, včetně výše 
vložného.

Odborný seminář na téma 
nový zákoník práce

Více než 85 ha zabírá přírodní rezer-
vace Terezské údolí, kterou před časem 
vyhlásil Olomoucký kraj na katastrálním 
území obcí Náměšť na Hané, Ludéřov, 
Laškov a Pěnčín. Hlavním předmětem 
ochrany je soubor společenstev tvořený 
meandrující říčkou Šumicí, luční nivou, 
údolními jasanoolšovými luhy a teplo-
milnou rozvolněnou doubravou na již-
ních svazích údolí.

„Pro občany Prostějova může být potě-
šující zprávou, že část této přírodní rezer-
vace se nachází v prostějovském okrese 
a lokalita jako celek je z našeho města 
dosažitelná i cyklistickou dopravou,“ 
podotknul starosta Prostějova a radní 
Olomouckého kraje Jan Tesař.   (jg)

Nová přírodní 
rezervace


