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Den 22. září 
je Evropským 
dnem bez aut 
(EDBA) a je 
součástí a vyvr-
cholením Evrop-
ského týdne 
mobility (ETM) 
16. – 22. září 
a letos se bude 

v Evropě konat už pošesté. Obě osvěto-
vé a propagační akce mají v evropských 
městech podpořit přijatelnější způso-
by dopravy a napomoci při omezování 
individuální automobilové dopravy ve 
městech. 

„Mottem letošního EDBA a ETM je 
Ulice pro lidi, což znamená snahu, aby 
se do ulic měst vrátil život a aby se lidé 
na ulicích cítili bezpečně - proto akci 
podporuje i ministerstvo vnitra,” uvedl 
místostarosta Prostějova a politik Zdra-
vého města Vlastimil Uchytil. Města by 
také měla na ulicích dát více prostoru 
chodcům, cyklistům a veřejné dopravě 
namísto automobilové dopravy. „Jako 
v minulých letech akce proběhne opět za 
podpory Ministerstva životního prostře-
dí a Národní sítě Zdravých měst, jejímž 
je Prostějov členem,“ doplnil Uchytil.

Po celý den 22. září (sobota) bude 
jezdit MHD zdarma! V tento den bude 
také pro auta uzavřena ulice Studentská. 

Doprovodné akce 
k Evropskému dni bez aut  

Ve středu 19. září se uskuteční osmý 
ročník soutěže o „Zlatou cyklistickou 
přilbu Autoklubu Prostějov“. Soutěž je 
určena pro žáky 5. a 6. tříd ZŠ a jejím 
cílem je prohloubit znalosti dětí, které 

absolvovaly výuku na dětském doprav-
ním hřišti z pravidel silničního provo-
zu, ovládání kola a zásad první pomoci.  
Pořadatelé se současně snaží prostřed-
nictvím této soutěže přispět ke zvyšová-
ní bezpečnosti provozu dětí - cyklistů na 
pozemních komunikacích.

V pátek 21. září  se uskuteční ranní 
předání jízdního kola, čímž vyvrcholí 

také kampaň „Na kolo jen s přilbou“, ke 
které se Prostějov letos připojil již tře-
tím rokem. Šťastným odměněným vítě-
zem či vítězkou se stane ten, kdo přijede 
jako první do vylosované školy na kole 
a s přilbou. Kolo předá místostarosta 
a politik zodpovědný za projekt Zdravé 
město Mgr. Vlastimil Uchytil společně 
s ředitelem městské policie Bc. Janem 
Nagym.

Dopoledne 21. září proběhne na nám. 
T. G. Masaryka soutěž v běhu pro han-
dicapovanou mládež a pro děti  I. stup-
ně ZŠ. Soutěž odstartují svým během již 
tradičně představitelé města.

Dojde také k ofi ciálnímu vyhlášení 
vítězů 3. ročníku literární soutěže, kte-
rá byla určena pro žáky 7. ročníků ZŠ 
na téma „Chováme se podle dopravních 
předpisů“. 

Informační středisko prevence bude 
informovat o bezpečnosti na silnici, 

používání přileb pro cyklisty, použí-
vání bezpečnostních pásů v autech 
a o uplatnění bezpečnostních zámků 
na kola.

Od druhé poloviny září budou opět pro-
bíhat v základních školách besedy pro žáky 
o bezpečném provozu na silnici. Instruk-
tážní video a besedu budou řídit strážní-
ci městské policie.

Během září bude také vyhlášena 
výtvarná soutěž pro žáky mateřských 
a základní škol s dopravní tematikou.

V sobotu dne 29. září proběhne II. 
kolo třetího ročníku soutěže „O pohár 
starosty města Prostějova“. Závod 
na kolečkových bruslích proběhne na 
severní obslužné (za zimním stadio-
nem a nemocnicí). Soutěž je určena pro 
zájemce všech věkových kategorií.

O celé akci budou informace v regi-
onálním tisku a také na internetových 
stránkách města www.mestopv.cz.

Na všechny, kteří mají zájem podpořit 
tuto aktivitu se těší 

Ing. Petra Mejzlíková,
koordinátorka projektu Zdravé 

město Prostějov a místní Agenda 21

Den bez aut bude ve znamení celé řady akcí  

Prostějov je opakovaně vyhlašován 
jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzdu-
ší, zejména kvůli polétavému prachu. 
Z tohoto důvodu byl zpracován  Program 
ke zlepšení kvality ovzduší. Cílem doku-
mentu je zejména najít cesty ke snížení 
imisních koncentrací znečišťujících látek 
pod úroveň imisních limitů. Dále zamezit 
zvyšování vypouštěného množství emisí 
ze zdrojů na území města a v neposlední 
řadě informovat občany o kvalitě ovzduší 
v Prostějově. 

„Zvýšená koncentrace prachu je skuteč-
ně nejzávažnějším problémem, se kterým 
se v oblasti ovzduší potýkáme, i  přesto, že 
u nás nepůsobí žádný významný znečišťo-
vatel životního prostředí,“ uvedl místosta-
rosta Prostějova Vlastimil Uchytil. „Nej-
větší, téměř šedesátiprocentní podíl na 
emisích má totiž doprava, ať už zplodiny 
z výfuků nebo částečky zvířené projíždějí-
cími vozidly,“ upřesnil. 

K omezení těchto primárních emisí 

vedou nejrůznější cesty, jako například 
odklon dálkové nákladní i osobní dopravy 
mimo město výstavbou obchvatu, inten-
zivnější využívání městské hromadné 
dopravy, využívání cyklistické dopravy 
budováním ještě hustější sítě cyklotras 
a v neposlední řadě důsledná ekologic-
ká výchova dětí. „Kromě těchto fi nančně 
náročných investic se však v Programu 
zlepšení kvality ovzduší ve městě Prostě-
jov  nabízí i tak jednoduché způsoby jako 
je třeba obyčejné zametání ulic nebo skrá-
pění povrchu vozovek. Dalším doporuče-
ním jsou energetické úspory na budovách 
v majetku města. Toto opatření už jsme 
začali realizovat, mimo jiné při rekon-
strukcích kotelen ve školských zaříze-
ních. Nesmíme zapomenout ani na novou 
výsadbu a údržbu zeleně, která je našim 
významným pomocníkem v boji proti pra-
chu a pozitivně ovlivňuje kvalitu  ovzduší 
ve městě,“ uzavřel místostarosta Vlastimil 
Uchytil. Lenka Sehnalová, Jana Gáborová

Nejzávažnějším problémem je 
zvýšená koncentrace prachu 

Místostarosta a politik Zdravého města 

Mgr. Vlastimil Uchytil: 

Po celou sobotu 22. září bude jezdit měst-

ská hromadná doprava zdarma.

Program ke zlepšení kvality ovzduší

Město Prostějov se k této akci připo-
jí v sobotu 15. září a v neděli 16. září 
v době konání prostějovských hodových 
slavností. V tyto dny bude veřejnosti 
zpřístupněna prostějovská radnice. Pro-
hlídky začnou vždy každou celou hodinu, 
v sobotu mezi 14. až 18. hodinou, v nedě-
li pak od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin. 

„Návštěvníci budou moci v rámci 
komentovaných prohlídek zhlédnout 

i prostory, které nejsou běžně k vidě-
ní, jako např. Zelený salonek, Červený 
salonek, v dalším poschodí pak býva-
lou zasedací místnost rady města vedle 
obřadní síně a v neposlední řadě někdej-
ší salonek pro svatební obřady němec-
kého obyvatelstva v období okupace,“ 
upozornila vedoucí kanceláře starosty 
Jaroslava Tatarkovičová. Vstup je vol-
ný.

Dny Evropského dědictví

Představitelé města Prostějova spo-
lečně se zástupci prostějovské Jednoty 
Čs. obce legionářské, Okresního výboru 
Českého svazu bojovníků za svobodu, 
Konfederace politických vězňů, Svazu 
letců, Sokolské župy prostějovské, pros-
tějovské posádky Armády České republi-
ky, Policie České republiky a Masaryko-

vy společnosti Prostějov si v pátek  dne 
24. srpna připomenuli 39. výročí vpádu 
vojsk Varšavské smlouvy do Českoslo-
venska a zastřelení tří nevinných lidí 
v našem městě. Pietní akt se uskutečnil 
u pomníčku obětem intervence vojsk Var-
šavské smlouvy na náměstí T. G. Masary-
ka před budovou radnice.

Připomínka tragické události 
25. srpna 1968

Starosta města Prostějova ing. Jan Tesař 
převzal v pátek 24. 8. 2007 z rukou ředi-
tele Vojenského zpravodajství, brigád-
ního generála ing. Ondreje Páleníka na 
půdě 601. skupiny speciálních sil Pamětní 
odznak vojenského zpravodajství. Tento 
odznak byl zřízen k ocenění výjimečných 
výsledků a iniciativy při plnění a zabez-

pečování úkolů ve prospěch Vojenského 
zpravodajství. 

„Je to pro mě velká pocta a myslím, že 
i další důkaz toho, jak dobře funguje spo-
lupráce mezi Městem Prostějov a profe-
sionálními vojenskými jednotkami, které 
zde působí,“ uvedl ke svému ocenění sta-
rosta Jan Tesař.

Starosta Prostějova převzal Pamětní 
odznak vojenského zpravodajství

Pamětní odznak vojenského zpravodajství předal starostovi Prostějova 
ing. Janu Tesařovi ředitel Vojenského zpravodajství, brigádní generál ing. 
Ondrej Páleník.  Foto: archiv 

Město Prostějov uzavřelo v závěru roku 
2005 s Úřadem práce v Olomouci Dohodu 
o poskytnutí příspěvku ze státního rozpoč-
tu ČR v rámci Operačního programu Roz-
voj lidských zdrojů na projekt: „Vytvoře-
ní nových pracovních míst ku prospěchu 
obyvatel města Prostějova“. V rámci toho-
to projektu dalo na dobu 24 měsíců práci 
pěti uchazečům o zaměstnání dlouhodobě 
evidovaných na Úřadu práce v Prostějově, 
kteří jsou zařazeni pod odborem komunál-
ních služeb. Náplní jejich práce je např. 
čištění biokoridoru Hloučela, úklid města, 
likvidace černých skládek apod.

„Pětice dlouhodobě nezaměstnaných 
prošla postupně od začátku loňského 
roku celou řadou školení a kurzů,“ říká 
vedoucí odboru komunálních služeb 
Městského úřadu v Prostějově Jaroslav 
Štěpaník. „Naučili se pracovat s křo-
vinořezem, motorovou pilou, ženy zís-
kaly i základy práce na PC a oprávně-
ní řídit motorový vozík. Všichni byli 
pochopitelně poučeni o bezpečnosti prá-
ce, o požární ochraně a ochraně životní-
ho prostředí,“ doplnil. 

Skupina nepracuje jako celek pohro-
madě, naopak tito pracovníci jsou začle-

ňováni mezi ostatní zaměstnance fi rmy 
.A.S.A. TS Prostějov. „Smysl progra-
mu spolufi nancovaného Evropskou unií 
a státním rozpočtem České republiky se 
tak daří naplnit. Lidé získali vyšší kvali-
fi kaci a pracují. Činnost vykonávají pod 
odborným dohledem zaměstnanců ASA 
TS Prostějov nebo členů Českého svazu 
ochránců přírody,“ uzavřel Štěpaník.

Město Prostějov získalo na realiza-
ci projektu příspěvek přes dva miliony 
korun, ze kterého pokryje většinu nákladů 
na pracovníky. Zhruba 25 procent hradí ze 
svého rozpočtu.  (jg)

Pětice dlouhodobě nezaměstnaných pracuje 
pro město Prostějov už druhým rokem

I když je léto už v druhé polovině, letní 
slevy zdaleka nekončí. Naopak, dá se před-
pokládat, že prodejci si ještě větším snížením 
cen sezónního zboží budou chtít vyprázdnit 
sklady před dalším ročním obdobím. SOS 
upozorňuje, že porušování zákona o ochraně 
spotřebitele je letos opět součástí výprodejů.

Jak podle podnětů od spotřebitelů, tak 
i na základě zjištění České obchodní inspek-
ce, která při nedávné kontrole zjistila téměř 
v polovině kontrolovaných prodejen nějaké 
pochybení, je jasné, že problémy s výprode-
jem sezónního zboží stále trvají. 

Prodávající neinformují přesně o ceně 
zlevněného zboží, matou kupující údaji 
o vysokém procentu snížené ceny, ale sku-
tečnost tomu zdaleka neodpovídá nebo na 
pokladně spotřebitelům účtují původní ceny, 
což ne každý při větším nákupu hned zjistí. 
Ne všichni také ve svých letácích informují 
o začátku a konci výprodeje, jak jim to ukládá 
zákon o regulaci reklamy.

„Ve slevách by měli spotřebitelé velmi peč-
livě sledovat také kvalitu nabízeného zboží,“ 
upozorňuje tisková mluvčí SOS Ivana Picko-
vá. „Stává se, že zboží už je poškozené nebo 
má prostě nižší jakost, aniž by to prodávající 
někde uváděl. Spotřebitelé upozorňují, že 
mnohdy je namíchané zboží zlevněné a bez 
slevy, což je pro spotřebitele také matoucí,“ 
dodává mluvčí.

SOS zároveň upozorňuje na povinnost 
prodávajících poskytovat i na spotřební zboží 
ve slevách dvouletou záruku. Stále se stává, 
že prodávající zkracují svévolně záruční dobu 
a tvrdí spotřebitelům, že na zboží ve slevě je 
pouze půlroční záruka. Jejich tvrzení nemá 
oporu v zákoně a spotřebitel má stejná práva, 
jako kdyby kupoval zboží bez slevy. Jedinou 
výjimkou je situace, kdy je sleva poskytnuta 
pro určitou vadu. Na tu se pak záruka logic-
ky nevztahuje. Ovšem spotřebitel o tom musí 
být jednoznačně předem informován.

SOS doporučuje spotřebitelům, aby vel-
mi pozorně sledovali jak kvalitu nabízených 
výrobků, tak ceny, které jsou jim nakonec 
účtovány. V případě nesrovnalostí je možné 
se obrátit na osobní poradny SOS v krajích 
(seznam na www.spotrebitele.info), on-line 
poradnu na stejné adrese, případně na dozo-
rové orgány, v případě špatného účtování na 
Českou obchodní inspekci.

  Sdružení obrany spotřebitelů (SOS)

Pozor na 
(ne)končící slevy! Město Prostějov

 přijímá do pracovního poměru

 uchazeče na místa 

strážník Městské policie Prostějov
Vznik pracovního poměru je podmíněn splněním předpokladů 

pro výkon funkce strážníka 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
• předložení strukturovaného životopisu
• výpis ze zdravotní dokumentace

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

Přihlášky lze podat formou vyplněného dotazníku, který každý 
uchazeč obdrží při osobní návštěvě na Městské policii Prostějov, 
Havlíčkova ul. č. 4, nebo zasláním svého strukturovaného životopisu 
na uvedenou adresu. 

Bližší informace lze získat na tel. 582 402 222 u zástupce ředitele.


