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Bc. Kamil Janeček,
manažer prevence kriminality

Město Prostějov je díky své poloze 
rájem cyklistů. Kolo je zde hojně používá-
no jako každodenní dopravní prostředek. 
Oblíbenosti jízdních kol však bohužel 
odpovídal i počet jejich krádeží. 

Ještě před šesti lety byl Prostějov 
pro zloděje kol trefou do černého 

V roce 2001 bylo na území města 
odcizeno celkem 312 jízdních kol a měs-
to Prostějov v této oblasti patřilo mezi 
nejpostiženější města v celé ČR. Díky 
realizaci projektu a příkladné práci obou 
policií, které se na krádeže jízdních kol 
cíleně zaměřily, se daří počet odcizených 
jízdních kol postupně snižovat až na 173 
v roce 2005. V roce 2006 jsme bohužel 
zaznamenali mírný nárůst počtu odcize-
ných kol na 198.

Bezpečnostní stojany
jsou opravdu bezpečné 

Cílem projektu Bezpečnostní stojany na 
jízdní kola je nabídnout majitelům jízd-
ních kol takový způsob jejich uzamčení 
na veřejném prostranství, který neumožní 
potencionálnímu pachateli kolo odcizit. Ve 
čtyřech etapách bylo ve městě rozmístěno 
celkem 630 bezpečnostních stojanů. Ty 
umožňují uzamčení kola pomocí třmenu 
z masivní oceli a půlvložky FAB zakoupe-
né majitelem kola. 

Takto zajištěné kolo pak nelze odcizit 
za pomoci pákových nůžek či podobným 
způsobem. Odolnost stojanu proti odci-
zení kola je tak fakticky dána odolností 
půlvložky FAB. Dosud se nestalo, že by 
z bezpečnostního stojanu bylo odcizeno 
kolo uzamčené pomocí ocelového třmene. 
Stojan pochopitelně umožňuje i použití 
klasických lankových zámků, ale poté už 
poskytuje pouze výhodu uzamčení k pev-
né překážce.

Bezpečnostní stojany 
jsou patentově chráněné

Bezpečnostní stojany byly postupně 
umísťovány na veřejných místech, na 
která míří větší množství cyklistů. Naším 
cílem nebylo osadit těmito stojany prosto-
ry před bytovými domy. V současné době 
můžeme konstatovat, že v Prostějově je 
vytvořena dostatečně hustá síť bezpeč-
nostních stojanů. V několika případech se 
ke snaze města  připojili i soukromí podni-
katelé, kteří bezpečnostní stojany zakou-
pili před své provozovny.

Bezpečnostní stojany VELOCK použí-
vané v Prostějově jsou patentově chrá-
něným výrobkem fi rmy TANO TECH-
NIK, spol. s r. o (podrobnější informace 
na www.tano.cz). Stojany jsou vyráběny 
v několika typech a modifi kacích.

Počet správně uzamčených kol 
se pohybuje mezi 20 až 80 procenty 

Projekt bylo nutné doplnit mediální 
kampaní a prezentačními akcemi, během 
kterých  byly cyklistům objasňovány 
výhody bezpečnostních stojanů, předvá-
děno jejich správné používání a rozdávány 
půlvložky FAB. Ty jsou za zvýhodněnou 
cenu v prodeji v Informačním středisku 
Městského úřadu v Prostějově na náměs-

tí T. G. Masaryka 12-14 a v Informačním 
středisku prevence Městské policie Pros-
tějov v Havlíčkově ulici č. 4 a dále za běž-
nou cenu ve většině železářství. 

Některé ze stojanů byly doplněny infor-
mační tabulkou o jejich správném používá-
ní. K rozšíření používání bezpečnostních 
stojanů přispělo i rozdávání půlvložek FAB 
a následná možnost zakoupení držáků, kte-
rými je možné tyto půlvložky připevnit na 
rám kola. Je však nutné přiznat, že řada 
uživatelů stále používá k uzamčení kola 
do bezpečnostního stojanu lankový zámek. 
Počet správně uzamčených kol se pohybuje 
mezi 20 – 80 procenty podle lokality. Vyšší 
procento je obvykle v lokalitách s pravidel-
nými uživateli (např. před školami). 

Potěšitelné pro nás bylo, když jsme 
náhodným šetřením mezi cyklisty používa-
jícími klasické zámky zjistili, že ve velké 
většině vědí, jak stojan správně používat. 
V současné době již informační kampaň 
neprovádíme v tak plošném měřítku jako 
při zahájení projektu a spíše se zaměřuje-
me na cílenou kampaň mezi dětmi, kterou 
provádí strážníci Informačního střediska 
prevence Městské policie Prostějov.

V případě zájmu o jakékoliv bližší infor-
mace o projektu se obraťte na manažera 
prevence kriminality města Prostějova. 
Kontakt: Bc. Kamil Janeček, tel., fax: 
582 329 535, 582 329 551, e-mail: kamil.
janecek@mestopv.cz.

Bezpečnostní stojany se zlodějům kol 
zatím překonat nepodařilo

MUDr. Marcela Rozkošná, 
primářka dermatovenerologického oddělení
Nemocnice Prostějov 

V pondělí 7. května proběhne v celé 
České republice již 7. ročník „Evropské-
ho dne melanomu“. Ambulance dermato-
logického oddělení Nemocnice Prostějov 
v tento den opět nabídne všem zájemcům 
možnost bezplatného vyšetření pigmento-
vých znamének.

V loňském roce využilo tuto možnost 
v České republice přes 6 000 osob, z nichž 
74 navštívilo prostějovskou ambulanci. 
Ve dvou případech jsme diagnostikova-
li maligní melanom, který byl potvrzen 
i histologickým vyšetřením. Z toho u jed-
noho pacienta se jednalo o nádor v počáteč-
ním stadiu, kdy právě včasný chirurgický 
zákrok byl jedinou možností léčby, která 
vedla prakticky k uzdravení.  Můžeme tedy 
s hrdostí říct, že i v naší ambulanci byl díky 
této osvětové akci zachráněn člověk. 

Co je obsahem Evropského dne mela-
nomu konkrétně? Je to především nabíd-
ka bezplatného vyšetření pigmentových 
znamének, distribuce tiskových materiá-
lů s osvětovou tematikou o ochraně před 

sluncem, zřízení telefonní linky, na kte-
ré zájemci získají informace o adresách 
a ordinačních hodinách dermatologů ve 
svém okolí, a zřízení webových stránek se 
shodnými údaji. Jeho součástí je i pořádání 
tiskových konferencí o prevenci  a ochra-
ně před účinky UV záření.

Nádor může vzniknout jak na kůži zce-
la zdravé, tak i na podkladě některých 
pigmentových znamének. Tato znamén-
ka, která se vyskytující u každého člově-
ka, mají mnoho podob. Liší se většinou 
počtem, dobou vzniku, tvarem, barvou. 
Většinou nejsou nebezpečná. Při jakéko-
liv změně tvaru, barvy, velikosti, okrajů 
nebo vyvýšení by mělo být samozřejmostí 
dermatoskopické vyšetření. Ambulance 
dermatologického oddělení prostějov-
ské nemocnice nabízí odborné vyšetření 
pigmentací, jejich případné odstranění se 
zřetelem na maximální kosmetický efekt 
a histologické vyšetření.

Bližší informace můžete získat na tele-
fonním čísle 582 315 280,  prostřednictvím 
e-mailu: Marcela.Rozkosova@nempv.cz  
nebo na  internetových stránkách www.
melanoma.cz.

Evropský den melanomu

Bezplatné vyšetření pigmentových 
znamének vám může zachránit život Vývoj krádeží jízdních kol na území Prostějova

Rok  2001 2002 2003 2004 2005 2006
Krádeže jízdních kol * 312 262 251 207 173 198
Počet vybudovaných stání 155 175 215 85
Náklady na projekt v Kč** 224 815 209 189 249 185 102 505
Použitá dotace MV ČR v Kč    200 000    181 000   120 000

Zdroj: statistiky P ČR OO Prostějov 1, údaje MěÚ v Prostějově
* zahrnuje trestné činny i přestupky
** náklady včetně doprovodných aktivit (rozdávání zámků a držáků)

Uzamčení jízdního kola do bezpečnostního stojanu. Držák na půlvložku FAB.  Zdroj: TANO TECHNIK, spol. s r. o. 

RNDr. Jaroslava Tatarkovičová,
vedoucí odboru kancelář starosty

V rámci projektu „Marketing cestov-
ního ruchu v Olomouckém kraji“ bude 
město Prostějov informovat o možnos-
tech cestovního ruchu ve městě a okolí. 
Vedle již osvědčených způsobů prezen-
tace tak tentokrát učiní prostřednictvím  
mobilního informačního centra – tak-
zvaného InfoBusu, který přijede přímo 
za potenciálními návštěvníky Střední 
Moravy a Jeseníků do devíti měst České 
republiky. 

Tato netradiční kampaň byla zahájena 
ve středu 2. května v Olomouci. Poté 
se speciálně upravený autobus vydal na 
cestu, při které od 3. května do 16. červ-
na navštíví devět vybraných měst České 
republiky (Ostrava, Pardubice, Hradec 

Králové, Praha, Písek, Jihlava, Brno, 
Zlín, Olomouc). V nich bude nabízet 
služby a zážitky z oblasti cestovního 
ruchu a představovat komplexní soubor 
turistických atraktivit a služeb regionů 
Střední Morava a Jeseníky. Prezentová-
ny budou jak fotografi e z jednotlivých 
atraktivit a oblastí, ale také široká škála 
propagačních a produktových materi-
álů. Chybět nebude ani videoprojekce 
a odborný personál pro případné dopl-
ňující informace. 

Město Prostějov bude zastoupeno 
svými propagačními a prezentačními 
materiály, personálně pracovnicemi 
Informační služby Městského úřadu 
v Prostějově, ale také známými výrobky 
Palírny u zeleného stromu. 

Chybět nebudou ani nabídky provo-
zovatelů jednotlivých služeb - např. 

hotelů, penzionů, zoo, lázní, ski areá-
lů s letní i zimní nabídkou, aquaparků, 
hradů, zámků, muzeí apod. V každém 
z navštívených měst budou před zahá-
jením doručeny do poštovních schránek 
obyvatel tématické informační letáky 
s pozvánkou na návštěvu InfoBusu. 
Samotná prezentace v každém městě 
bude vždy zahájena tiskovou konferen-
cí pro regionální média a podporována 
během celé akce kameloty.

Prostějov tak poznají jeho potencio-
nální návštěvníci nejen v moravských 
městech, ale zejména  z krajů Králové-
hradeckého, Pardubického a kraje Vyso-
čina. 

Nosným sloganem kampaně vycháze-
jícím z nepřeberného množství zážitků 
Olomouckého kraje je motto: Vyber si 
svůj ZÁŽITEK! v Olomouckém kraji.

Ve všech prostě-
jovských školách 
probíhá od dubna 
do května soutěž ve 
sběru starého papíru. 
Jejím cílem je nau-
čit děti a jejich pro-

střednictvím také rodiče třídit odpad. 
Soutěž, nad kterou opět převzal záštitu 
místostarosta Mgr. Vlastimil Uchytil,  
organizuje společnost .A.S.A. TS Pro-
stějov ve spolupráci s odborem komu-
nálních služeb MěÚ Prostějov.  

„V loňském roce, kdy soutěž proběhla 
dvoukolově, sesbíraly děti z prostějov-
ských škol úctyhodných 210 tun papíru,“ 
připomněl místostarosta Uchytil. „Chce-
me žáky motivovat  k třídění  odpadu. 
Současně však chceme, aby oceněny 
byly nejen děti, kterým při sběru pomo-

hou rodiče, ale i ty, které sice seberou 
menší množství papíru, zato vlastními 
silami,“ dodal Uchytil.

Společnost .A.S.A. TS Prostějov chá-
pe tuto akci pro školy jako podpůrnou. 
Proto jim nabízí zvýšenou výkupní cenu 
papíru, včetně jeho svozu zdarma. Navíc 
první tři vítězné školy obdrží fi nanční 
dar. Z každé školy bude kromě toho oce-
něno ještě prvních 10 žáků poukázkami 
na sportovní vybavení podle vlastního 
výběru, což znamená, že cenu si odnese 
celkem 90 prostějovských dětí.

Děti nosí do škol nejen učebnice, 
ale i starý papír 

Hodnotné ceny má šanci získat téměř stovka školáků

V sobotu 12. května se v ZŠ Jana Železné-
ho na Sídlišti Svobody uskuteční od 13 do 17 
hodin integrační akce pro zdravotně postižené 
děti z Asociace Radost Prostějov a z dětského 
domova Plumlov.

Sportovně zábavné odpoledne, která letos 
proběhne pod názvem „Cesta tam a zase zpát-
ky“ podle knihy Pán prstenů, pořádá již pode-

váté občanské sdružení Pomocná ruka. „Počí-
táme s účastí 60 až 70 dětí s doprovodem. 
Děti se utkají v deseti disciplínách tématicky 
zaměřených podle názvu. Za jejich splnění 
získají žetony, které si v oáze cen vymění za 
dárky,“ upřesnila Miluše Hovorková z občan-
ského sdružení Pomocná ruka s tím, že celá 
akce bude zakončena diskotékou. 

Cesta tam a zase zpátky

Setkání handicapovaných dětí

Pátý ročník soutěže „O pohár Zdra-
vého města Prostějova“ organizovaný 
Městskou policií Prostějov, skupinou pre-
vence, a koordinátorkou projektu Zdra-
vé město  proběhne v pátek 4. května 
od 8.45 do 12.30 hodin v Kolářových 
sadech. V případě nepříznivého počasí se 
soutěže přesunou do prostor Sportcentra 
v Olympijské ulici.

Soutěž již tradičně proběhne ve spolu-
práci s partnery projektu: Policií ČR, Čes-
kým svazem ochránců přírody, Hasičským 
záchranným sborem, K-centrem Želva, 
Autoklubem, Střední zdravotnickou ško-
lou, Zdravotnickou záchrannou službou 

a Sportcentrem - DDM, které připraví 
doplňující program pro děti, které právě 
nebudou soutěžit.

Soutěž je určena žákům 6. tříd prostějov-
ských základních škol, kteří vytvoří čtyř-
členná družstva (2 dívky a 2 chlapci). Děti 
soutěží v teoretických znalostech (testy 
všeho druhu, např. zdravověda) a praktic-
kých dovednostech (střelba ze vzduchov-
ky, techniky obvazování raněného, sha-
zování lahví hasičskou stříkačkou apod.). 
Do letošního ročníku se přihlásilo 13 
družstev.

Na vítěze čekají pěkné ceny, včet-
ně poháru. Ale ani ti, kteří se neumístí 
na vítězných místech, neodejdou s prázd-
nou. Drobné upomínkové předměty jsou 
připraveny pro všechny soutěžící.  

Ing. Petra Mejzlíková, koordinátorka  
 projektu Zdravé město Prostějov

  Jana Adámková,  
  skupina prevence městské policie 

O pohár Zdravého města Prostějova 

Pátý ročník soutěže opět 
proběhne v Kolářových sadech 

Také v letošním roce se na prostějov-
ském dětském dopravním hřišti uskuteční 
tradiční Soutěž mladých cyklistů. Oblast-
ní kolo je na programu ve dnech 17. a 18. 
května. Krajské kolo proběhne  v Prostě-
jově poprvé, a to od  7.  do 8. června. Sou-
těž je určena pro dvě kategorie žáků:

1. kategorie - ročníky narození 1995, 
1996, 1997.

2.  kategorie - ročníky narození 1993, 
1994.

Organizátorem akce je Centrum služeb 
pro silniční dopravu, Ruská 17, Prostějov, 
telefon: 582 344 105, fax: 582 346 074. 

Přihlášky do okresního kola je třeba 
zaslat na výše uvedenou adresu do 4. květ-
na.   (jg) 

Soutěž mladých cyklistů

Vyber si svůj ZÁŽITEK! v Prostějově a okolí

Město Prostějov bude lákat potencionální návštěvníky prostřednictvím takzvaného InfoBusu, který do prázdnin 
zavítá do devíti měst České republiky.   Foto: archiv 


