
Dne 14. 11. 2005 se konala vernisáž dražených předmětů ve foyer Národního domu, veřejná dobrovolná draž-
ba těchto předmětů se uskutečnila 25. 11. 2005 v přednáškovém sále Národního domu. Dražbu provedla Ome-
ga, s. r. o. pro Speciální školu, o. p. s. Výtěžek celé akce byl určen již po sedmé určen (dokončení v tajence).

Použité výrazy: AUTOMAT, BASISTA, BÁSNÍK, CTITEL, DLÁTO, CHVÁLA, IDEÁL, KANASTA,
KAPPA, KASKADÉR, KOULE, KRAJÍC, KRONIKA, LAFETA, LEDOVICE, LOGARITMUS, LOTERIE,
LOUIS, MOUKA, OŠTĚP, PALICE, PIFKA, PLANETA, PLISKA, PLOŠINA, POUTO, POVĚST, PRO-
TEKCE, PRVOK, PUDLÍK, RESPEKT, RUKAVICE, SKALP, SKOŘICE, SLEPOTA, STRÝC, STUDNA,
SVITA, ŠKUNER, ŠLAPKA, ŠVESTKA, TENISTA, TRIODA, ZRCADLO. Autor: Ing. Bohdan Kousal
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Mubea IT Spring Wire s. r. o.
Nově vznikající německá firma se sídlem v Prostějově,

zabývající se výrobou pro automobilový  průmysl

vypisuje výběrové řízení na pracovní pozice do  nepřetržitého provozu

Směnový mistr
ÚSO vzdělání, zkušenosti s vedením menšího  kolektivu, organizační schopnosti, komunikační  dovednosti,

ochota učit se novým věcem, aktivní  přístup k řešení problémů, znalosti NJ výhodou

Zámečník
ÚSO vzdělání, aktivní přístup k řešení problémů,  zákl.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

Elektrikář
ÚSO vzdělání, praxe v oboru, platné osvědčení  

(vyhláška 50 Sb. § 6), aktivní přístup k řešení  problémů, znalost práce na PC

Řidič vysokozdvižného  vozíku
Vyučen v technickém oboru, praxe ve strojírenském  provozu výhodou, praxe v řízení vysokozdvižných  

vozíků 3 roky - nutná.

Dělník strojírenské  výroby
Vyučen v technickém oboru, praxe při obsluze a údržbě strojních zařízení, zákl.znalosti v SPS

- řídící technice, znalosti hydrauliky a pneumatiky,  zákl.znalosti CNC programování, schopnost  analyzovat

a odstraňovat chyby, znalosti se  zacházením s měřícími přípravky

Nabízíme
Stabilní práci v nově budované zahraniční  společnosti, kvalifikační růst 

a odborná školení,  motivační hodnocení

Své žádosti a životopisy zasílejte: MUBEA - HZP  s.r.o. , Dolní 100, 797 11 Prostějov,

email: ivana.chytilova@mubea.com, katerina.zamykalova@mubea.com

bližší informace na tel. 582 778 464 ing. Ivana  Chytilová nebo 582 778 462 Mgr. Kateřina  Zamykalová 

personální oddělení, www.mubea-hzp.cz

Správné znění tajenky z minulého čísla Radničních listů zní: Mytologické bytosti a bohy.
Ze správných odpovědí jsme vylosovali Hanu Procházkovou z Prostějova, která získává knihu Dějiny Prostějova.
Může si ji vyzvednout v Informačním středisku městského úřadu na nám. T. G. Masaryka. Blahopřejeme!

Literární soutěž 
Městská policie Prostějov vyhlašuje 

v rámci zapojení města Prostějova 
do projektu „Zdravé město“ 

literární soutěž pro žáky 7. tříd základních škol, 
kteří se zúčastnili besed v rámci „Dne bez aut“. 

Své literární práce (volný slohový útvar) na téma: 

Chováme se podle dopravních předpisů? 
nám zasílejte do konce března 2006

poštou na adresu: Městská policie, Havlíčkova 2-4, Prostějov, 
e-mailem na adresu: prevence@mestopv.cz nebo  petra.mejzlikova@mestopv.cz,
nebo je odevzdejte osobně ve služebně městské policie s nepřetržitým provozem,

Havlíčkova 2-4, Prostějov, II. patro. 

Práce musí obsahovat:
- jméno a příjmení autora
- název školy a označení třídy 

Obálku nebo e-mailovou zprávu (v kolonce předmět) označte 
heslem „literární soutěž“. 

Uzávěrka soutěže je 31. března 2006. 

Nejlepší autoři budou vyhodnoceni a odměněni věcnými cenami 
při  příležitosti „Dne bez aut“ v září 2006. 

Složení hodnotící komise: 
- Božena Sekaninová, místostarosta Prostějova 
- PhDr. Václav Kolář, ředitel Reálného gymnázia a základní  školy města Prostějova 
- Mgr. Martin Mokroš, středoškolský učitel
- Ing. Petra Mejzlíková, koordinátorka projektu Zdravé město a  místní Agenda 21
- Bc. Jan Nagy, ředitel Městské policie Prostějov

Bioinstitut, o. p. s., a PRO BIO 
Svaz ekologických zemědělců  vás zvou na 

setkání věnované ekologickému
zemědělství a biopotravinám

spojené s ochutnávkou 
bioproduktů. 

Do světa šetrného způsobu hospodaření a biopotravin nahlédnete  
spolu se zakladateli ekologického zemědělství a trhu s biopotravinami u nás

ing. Jiřím Urbanem a ing. Jarmilou  Chladovou. 
Jejich povídání na téma: 

Ekologické zemědělství - šance pro krajinu, přírodu a člověka 
Biopotraviny - povídání o tom, co jíme 

doplní ochutnávka potravin značených logem BIO a praktická  ukázka 
toho, jak si sami můžeme zpestřit jídelníček kvalitními  produkty 

ekologického zemědělství. 

Netradiční ochutnávku připraví žáci Středního 
odborného  učiliště obchodního v Prostějově. 

Setkání konané pod záštitou Zdravého města Prostějov se  uskuteční 
ve čtvrtek 8. prosince od 10 do 12 hodin 

v kulturním klubu DUHA ve Školní ulici. 

Je určeno studentům a pedagogům středních škol, které zajímá  udržitelný 
rozvoj krajiny, zdravý životní styl a svět  biopotravin. 

KAM
v Prostûjovû a okolí Kompletní kulturní

pfiehled

Kompletní kulturní pfiehled

Právû vPrávû v prodeji!prodeji!


