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Již třetím rokem se Městská policie Pro-
stějov v rámci Zdravého města Prostějova 
zapojila do kampaně „Na kolo jen s přil-
bou“. Cílem této akce je zvýšit bezpečnost 

dětí, neboť statistiky 
jasně hovoří o tom, 
že nejčastějším úra-
zem cyklistů je prá-
vě poranění hlavy. 
Z tohoto důvodu se 
snažíme děti moti-
vovat k tomu, aby 
se cyklistická přilba 
stala neodmyslitel-
nou součástí jízdy 
na kole. 

Jakým způsobem 
bude kampaň probíhat? 

Stejně jako v předchozích letech budou 
strážníci ze skupiny prevence městské 
policie kontrolovat v různých lokalitách 
Prostějova, zda mají děti při jízdě na 
kole řádně nasazenou cyklistickou přilbu. 
Pokud při kontrole obstojí, dostanou za 
odměnu drobný dárek, například blikačku, 
zvonek či láhev na kolo. Pokud přilbu mít 
nebudou, dostanou letáček s upozorněním 
pro rodiče, aby na své ratolesti dohlíželi, 
a kupon na slevu, kterou mohou využít při 
nákupu přilby v cyklistických prodejnách 
označených logem kampaně – to je umís-
těno za výlohou. V Prostějově se do této 
akce zapojilo celkem sedm prodejen. 

Leták s kuponem lze získat v Informač-
ním středisku prevence městské policie 
v Havlíčkově ulici 2 – 4 (první patro), a to 

každé pondělí od 9 do 17 hodin, nebo na 
služebně městské policie ve druhém pat-
ře. Letáky budou postupně distribuovány 

do základních škol, Všeobecné zdravotní 
pojišťovny a ordinací dětských lékařů.

 Skupina prevence městské policie

Kampaň Na kolo jen s přilbou odstartovala 
Nejčastějším úrazem cyklistů je poranění hlavy 

Seznam prodejen, ve kterých lze uplatňovat v rámci kampaně 
„Na kolo jen s přilbou“ slevy na cyklistické přilby

CRAZY BIKE   Mlýnská ulice 28a
Mystic BYKE  Plumlovská ulice 32 (u úřadu práce)
RICARDO  Plumlovská 89 (naproti nákupního střediska HANÁ)
Jízdní kola Pavel Dočkal Koželuhova 8 (roh ulice Hradební a parkoviště)
CykloVačkář  Úprkova 16 (naproti tržnice) 
Pramos, spol. s r. o.  OD Prior, prodejna cyklistických potřeb – přízemí 
ARGO sport  Vojáčkovo náměstí 12 (naproti divadla) 

Kupony na slevy platí do 30. září 2007.

Od 1. července 2006 je cyklistická přilba povinná pro všechny cyklisty 
do 18 let! Důvodem je zjištění, že u osmi z deseti cyklistů dojde při pádu 
k poranění hlavy. Foto: Y. Kadlecová

V rámci preventivního programu 
„Bezpečný domov“ bude i v letošním 
roce probíhat montáž bezpečnostních 
řetízků pro seniory a invalidní obča-
ny. Řetízky jsou určeny pro seniory 
nad 65 let a invalidní osoby. Zájem-
ci se mohou přihlásit telefonicky na 
čísle 582 402 261 nebo 602 758 504, 
popřípadě na služebně Městské policie 

v Havlíčkově ulici 2 – 4, ve II. patře 
budovy. 

„Zájemci o bezpečnostní řetízky nám 
na sebe nechají kontakt a my je následně 
obeznámíme s termínem montáže řetíz-
ků,“ uvedla Jana Adámková ze skupiny 
prevence Městské policie Prostějov. 

Letos bude probíhat už třetí etapa mon-
táže bezpečnostních řetízků. V předchozích 

obdobích nechala prostějovská městská 
policie namontovat seniorům a znevýhod-
něným občanům více než 250 bezpeč-
nostních řetízků. Pro letošní rok je pro 
tuto akci vyčleněna částka 17 tisíc korun. 
„Kolik přesně za tyto peníze namontujeme 
bezpečnostních řetízků, nedokážu určit. 
Záleží, jaké typy se budou pro konkrétní 
byty používat,“ objasnila Adámková. (jg) 

Program Bezpečný domov

Bezpečnostní řetízky pro seniory
Město Prostějov

   přijímá do pracovního poměru
 uchazeče na místa 

strážník Městské policie Prostějov
Vznik pracovního poměru je podmíněn splněním předpokladů pro výkon funkce stráž-

níka dle § 4 zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.

Základní podmínky:
• občan České republiky
• věk nejméně 21 let
• bezúhonnost a spolehlivost
• fyzická a duševní způsobilost

Další požadavky pro přijetí:
•  úspěšné absolvování fyzických a psychologických testů 

v rámci přijímacího řízení
•  úplné střední vzdělání s maturitou
•  řidičský průkaz minimálně skupiny B
•  uživatelská znalost práce na PC
•  morální předpoklady pro výkon této práce
•  výhodou bydliště v Prostějově a okolí
•  výhodou zbrojní průkaz
•  znalost cizího jazyka výhodou

Zaměstnavatel nabízí:
•  zajímavou práci na úseku zajišťování veřejného pořádku
•  při dobrých výsledcích stabilitu zaměstnání
•  platové zařazení dle stávajících platových předpisů
•  osobní hodnocení dle dosahovaných výsledků
• rizikový příplatek
• bezplatné výstrojní náležitosti
• příspěvek na stravování
• možnost sportovního vyžití

Přihlášky lze podat formou vyplněného dotazníku, který každý uchazeč obdrží 
při osobní návštěvě na Městské policii Prostějov, Havlíčkova ul. č. 4, nebo zasláním 
přihlášky. Součástí přihlášky je strukturovaný životopis. Bližší informace lze získat 
na tel. 582 402 222 u zástupce ředitele Libora Šebestíka.

Desítka studentů pro-
stějovského Gymnázia 
Jiřího Wolkera a dva 
pedagogové reprezentují 
v těchto dnech ve Fran-
cii nejen Prostějov, ale 
i celý Olomoucký kraj na 
turnaji v basketbale.

„Naši kluci úspěšně 
postoupili do celorepublikového fi ná-
le v soutěži středních škol, kde skončili 
na druhém místě. A protože vítězný tým  
z Brna účast na světovém klání odmítnul, 

otevřela se šance pro naše sportovce,“ 
uvedl zástupce ředitele gymnázia Mgr. 
Michal Müller. 

Turnaj probíhá ve dnech 7. - 15. dubna, 
což znamená, že prostějovští gymnazisté 
prožili ve francouzských Pyrenejích i veli-
konoční svátky. „Kromě basketbalu musejí 
studenti také prezentovat své město a kraj. 
Vezou s sebou proto spoustu propagačních 
materiálů Prostějova a Olomouckého kra-
je. Na provizorním stánku pak budou lákat 
na Hanou své vrstevníky z jiných zemí,“ 
uzavřel Müller. (jg) 

Turnaj v basketbale 

Studenti Gymnázia Jiřího Wolkera 
reprezentují Prostějov ve Francii 

V těchto dnech probíhá demontáž spor-
tovních prvků ve skate parku v areálu Soko-
la I Prostějov v Kostelecké ulici. „Do jednot-
livých prvků bude zakomponováno dřevo, 
které výrazně omezí hlučnost v areálu,“ uve-
dl místostarosta Mgr. Vlastimil Uchytil. 

Sportovní vybavení pro tyto účely zakou-
pilo město Prostějov za zhruba dva miliony 
korun. Jeho instalace bude dokončena nej-
později do konce dubna. „Nechtěli jsme 
příliš narušit provoz tohoto sportoviště,“ 
objasnil Uchytil.  (jg), foto: Y. Kadlecová

Hluk ze skate parku omezí 
instalace nových dřevěných prvků

Město Prostějov se i v letošním roce 
přihlásilo k účasti na veletrhu URBIS 
INVEST, který se uskuteční ve dnech 
17. – 21. dubna  v prostorách BVV Brno. 
Vizí veletrhu URBIS INVEST je předsta-
vit návštěvníkům město z více hledisek 
- jako ideální místo pro rozvoj podnikatel-
ských aktivit i místo s bohatou nabídkou 
kulturního a sportovního vyžití. 

V rámci společné expozice Olomouc-
kého kraje (spolu s městy Olomouc, Pře-
rov, Šternberk a Zábřeh) budou zástupci 
města Prostějova poskytovat návštěvní-
kům informace především o aktuálním 

stavu průmyslové zóny, plochách vhod-
ných pro rozvoj podnikatelských akti-
vit a realizovaných či předpokládaných 

investičních záměrech města Prostějova. 
Návštěvníkům bude k dispozici řada 

propagačních materiálů a mapových pod-
kladů, například plán centra Prostějova 
a okolí, informace o prostějovské radnici 
a secesní památce Národní dům, cyklis-
tické stezky Střední Moravy.  Návštěvní-
ci veletrhu získají také informace o nově 
vybudovaném městském oddechovém  
a sportovním centru, které nabízí obyva-
telům města i širokému okolí dostatečnou 
příležitost  k sportovnímu  vyžití i relaxa-
ci.    Odbor rozvoje a investic 

  MěÚ v Prostějově 

Prostějov na něm bude prezentovat 
mimo jiné průmyslovou zónu i aquapark

Veletrh URBIS INVEST

Helena Chalánková,
ředitelka OHK v Prostějově 

Rozhodli jste se 
prorazit s vašimi 
produkty i na zahra-
niční trhy? Chcete se 
účastnit zahraničních 
výstav a veletrhů? 
Jste malý nebo střed-

ní podnik nebo seskupení malých a střed-
ních podniků?

Pokud ano, využijte podpory z programu 

Marketing. Je zaměřený na rozvoj aktivit 
českých exportérů na zahraničních trzích 
a zvýšení využití exportních příležitostí, 
které na světovém trhu existují. V rámci pro-
gramu je podporováno například získávání 
marketingových informací v souvislosti se 
vstupem na zahraniční trhy, tvorba studií 
vstupu na tyto trhy, prezentace podniku na 
veletrzích a výstavách v zahraničí, a s tím 
související tvorba propagačních materiálů.

Přijímání registračních žádostí do pro-
gramu Marketing bude probíhat až do 31. 
prosince 2007. 

Zprostředkujícím subjektem programu 
Marketing je Česká agentura na podpo-
ru obchodu CzechTrade. Více informací 
o programu naleznete na www.czechtrade.
cz nebo www.czechinvest.com

Podrobné informace k programu také 
získáte osobně v kanceláři Okresní hos-
podářské komory, Lidická 6, Prostějov, 
kontaktní osoby: Helena Chalánková, 
ředitelka, nebo Ivana Krátká, asistentka, 
popřípadě  telefonicky na číslech: 582 332 
489, 582 332 721.

Chcete  proniknout na zahraniční trhy? 
Využijte program Marketing

 Firma GEODIS BRNO, spol. s r. o. 
získala v roce 2006 na základě výběro-
vého řízení vypsaného Evropskou komi-
sí Eurostat zpracování projektu LUCAS 
2007. Jeho cílem je na statisticky rozmís-
těné síti bodů po celé ČR provést terén-
ní šetření a vyhodnotit způsob využívá-
ní půdy spolu s druhem půdního krytu. 
Z podmínek tohoto projektu Evropské 

unie vyplývá mimo jiné povinnost infor-
movat veřejnost o jeho průběhu v první 
polovině roku 2007. 

 Cílem této informační zprávy je usnad-
nit práci našim terénním pracovníkům, 
kteří budou v květnu až červnu letošní-
ho roku provádět průzkum po celé České 
republice a vyvarovat se případných kon-
fl iktů s vlastníky půdy při hledání jednot-

livých bodů v terénu (vstup na pozemek, 
zjištění plodiny). Naši zeměměřiči se 
budou pohybovat v terénu s příslušnou 
akreditací a do získaných dat nebudou 
zahrnuty žádné informace o vlastnících. 
Jde pouze o získání údajů o způsobu 
využívání půdy a jejího krytu. 

 Ing. Miloš Sedláček,
 technical project manager

Realizace projektu LUCAS 2007 
Terénní šetření odhalí způsob využívání zemědělské půdy u nás


