2 PROSTĚJOVSKO
Županič:
Zdražování není
správná cesta

deník

Snad už skončí Kdy jste
zmatky, těší se naposledy
spali pod
šéf strážníků stanem?
Anketa

„S HUSOU V BŘUCHU“
POTĚŽKAJÍ KOULE

LADISLAV ŽUPANIČ v Pivíně.

Nová tržnice
u Kubusu být
nemusí...
Dokončení ze strany 1
Vedle církevní památky
působí trh nevzhledně. „Jako
pěst na oko,“ shodují se Prostějované.
Tržnici u kostela přesto navštěvují tisíce lidí, kteří dávají obživu desítkám prodejců
a drobných zelinářů. Nájemné z prodejní plochy však nekončí v obecní pokladně, ale
na účtu olomoucké společnosti Manthellan.

Pavla Dostálová, 35 let
prodavačka, Prostějov

Ředitel Městské policie Prostějov Jan Nagy
věří, že novela o obecní policii projde
Prostějovsko – Městští strážníci zřejmě získají nové pravomoci, které dosud držela
v rukou jen státní policie. Vláda totiž ve středu schválila novelu zákona o obecní policii.
„Doufejme, že novela dalším legislativním procesem
projde. Pro nás bude přínosná
hlavně tím, že mnohé naše
kompetence zpřesňuje,“ pochvaluje si ředitel Městské policie Prostějov Jan Nagy. Jako
nedostatek však vidí rozšíření pravomocí strážníků v oblasti dopravy. „To podle mě
není úplně ideální. Původním
cílem městské policie je totiž
hlavně ochrana veřejného pořádku, oblast dopravy má na
starosti primárně dopravní
policie,“ vysvětluje Nagy. Na
druhou stranu oceňuje, že ministři chtějí udělat jasno v
tom, zda strážníci mohou, nebo nemohou pokutovat za
jízdu na červenou.
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Stanovala jsem
naposledy
před deseti lety
na
Vranovské
přehradě
s přáteli.
Od té doby jsem
nikde pod stan nebyla.

Na novele se mu přitom zamlouvá, že ukládá strážníkům
povinnost
vykonat
zkoušku způsobilosti každých
pět let, nikoliv, jak je tomu teď,
každé tři roky. Oceňuje také
zpřesnění přístupu k informacím. „Detailněji se budeme
zavedením novely do praxe
zabývat, až projde legislativním procesem,“ uzavřel ředitel městské policie. Pokud se
tak stane, má začít platit od
července příštího roku.

PAVLÍNA SAXOVÁ

1000869906_I

Připravme se na další zdražování. Navzdory původně slibovanému sjednocení DPH na
17,5 procentech totiž ministr ﬁnancí Kalousek ve vládě prosadil zvýšení daně z přidané hodnoty v základní i snížené sazbě
o celé procento. Zdražit tak má
vše včetně potravin a dalších
základních životních potřeb.
Proti zdražování se však
bouří část vládních zákonodárců. Proti je i nestranický kandidát do Senátu za Prostějovsko Ladislav Županič. Ten při
nedávné návštěvě tradiční Domlácené v Pivíně uvedl: „Stát
by měl přestat tahat stále více
a více peněz z kapes lidí a naopak více šetřit na sobě.“ Prostor pro úspory vidí ve snížení
korupce, omezení provozních
výdajů státu či v zamezení zneužívání sociálních dávek.
Županič ve shodě s řadou
ekonomů upozorňuje: „Zvýšení daní brzdí ekonomický růst
a škodí našemu hospodářství.“

pátek 24. srpna 2012

Jolana Bartošová, 45 let
kosmetička, Prostějov
Na prvním a zároveň posledním
stanování
jsem byla
ještě na
základní
škole. Byli jsme na
Lipně
a
dodnes si pamatuji, jak je tam
krásně.

Hospody, bary
Strážníci by pak mohli vstupovat do restaurací po zavírací době a získali by i přístup do
jejich neveřejných částí, pokud by se v nich prodával alkohol a cigarety nezletilým.
Oprávnění ke kontrole by měli i v případě, kdy se mladiství
účastní hazardu v hernách.
Nyní mohou vstupovat do
podniků jen v provozní době a
navíc jen do míst určených zákazníkům.
Mluvčí ministerstva vnitra
Denisa Čermáková ale upozorňuje, že nové kompetence
rozhodně neumožní provádět
bezdůvodné razie. Obecní policie také nemá právo zjednávat si přístup do hospod a barů silou.
Novela má strážníkům
zprostředkovat přístup do
různých informačních systémů ve chvíli, kdy budou odhalovat přestupky a správní
delikty. Nově by též mohli vyzvat nezletilé k orientačnímu
testu na alkohol či drogy. Za
stejným účelem je budou smět
poslat i na lékařské vyšetření.

Pokuty řidičům
„Je v tom hrozný zmatek. Podle ministerstva vnitra řidiče
na křižovatkách pokutovat
můžeme a podle ministerstva
dopravy zase nemůžeme.
Takhle aspoň bude jasné, že
tuto pravomoc máme,“ podotýká šéf strážníků, který by
nejvíc uvítal větší pravomoci
v oblasti veřejného pořádku.
Bylo by podle něj vhodné, kdyby strážníci mohli například
procesně ukončovat přestupky. „Pokud je pachatel neznámý, jsme povinni věc předat do
správního řízení,“ osvětlil.

Zdeněk Žouželka, 37 let
invalidní důchodce, Prostějov
Já
nejsem
zastáncem stanování.
Raději si
připlatím
za ubytování například v
penzionu
nebo hotelu. Mám rád pohodlí.
Petr Horáček, 57 let
řidič z povolání, Prostějov
S manželkou
často jezdíme stanovat do
Maďarska
k jezeru
Balaton.
Oblíbili si
to tam i
naši známí, tak jezdíme většinou
všichni spolu.

INZERCE

Vzdělávání pedagogických pracovníků v základních ICT dovednostech
V únoru 2012 zahájil prostějovský Vzdělávací institut, spol. s r.o. realizaci projektu Vzdělávání pedagogických pracovníků v základních ICT dovednostech s reg.č. CZ.1.07/1.3.45/01.0023 ﬁnancovaný z prostředků
Evropského sociálního fondu, konkrétně Operačního programu “Vzdělávání pro konkurenceschopnost.”
Cílem tohoto projektu je především další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení
v oblasti používání ICT techniky, zefektivnění jejich práce, zvýšení jejich dovedností, schopností a dalšího
profesního uplatnění. Je určen pro pedagogické pracovníky základních a středních škol.
Se začátkem nového školního roku bude spuštěna pilotní výuka, která představí učitelům bez aktivní
rozsáhlé zkušenosti s ICT, možnosti využívání multimediální techniky, internetu, projekčních prostředků,
kancelářského a výukového softwaru a možností jejich zapojení do výuky. Formou třídenních prezenčních setkání a šestidenního distančního vzdělávání prostřednictvím e-learningu rozšíří povědomí účastníků
v tomto oboru. Naučí se pracovat se základními prvky digitální e-výuky, která bude bezesporu v nedaleké
budoucnosti ve vzdělávání stále více využívána. Projekt bude realizován v Prostějově pro 2 skupiny po 10-ti
osobách v tomto roce a v příštím roce v Přerově a Šumperku rovněž po dvou skupinách v počtu deseti osob.
Celkem bude projekt absolvovat 60 pedagogických pracovníků.

KONSTRUKTÉR
POŽADAVKY:

• Vzdělání VŠ – strojní
• Znalost konstruování ve 3D - INVENTOR
• Samostatné řešení konstrukčních uzlů strojních zařízení
• Návrhy a řešení nových strojů
• Zpracování výrobní technické dokumentace
• Zpracování kusovníku
• Změnová řízení a údržba kusovníku
• Pasivní znalost AJ (NJ)
• Řidičský průkaz sk.B
• Výhodou znalost projektování elektroinstalací motorových vozidel

Připravila:
Veronika Jašková
SOŠPO Prostějov

Místo výkonu práce: LASKI, s.r.o. Blíšťka 263/16, 798 17 Smržice
Kontaktní osoba:
Olga Kocmánková, tel. 582 305 740
e-mail: kocmankova@laski.cz
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Pracovní smlouva na dobu neurčitou • Pracovní doba: 6.00 – 14.30 hod.

Praha | Brno | Hradec Králové | Karlovy Vary | Kladno | Liberec | Olomouc
Pardubice | Mladá Boleslav | Ostrava | Veselí n/Moravou | Plzeň | Tábor | Děčín
České Budějovice | Kolín | Teplice | Písek | Chomutov | Zlín | Příbram | Opava
Vsetín | Kroměříž | Jihlava | Znojmo | Uherské Hradiště | Česká Lípa | Strakonice
Ústí nad Labem | Beroun | Benešov | Frýdek Místek | Trutnov| Havířov
Jablonec n./Nisou | Havlíčkův Brod | Třinec | Český Těšín | Pelhřimov | Val. Meziříčí

Projekt: Nový impulz
Společnost Marlin s.r.o., představuje a nabízí účast v projektu „Nový impulz“, který je určen
uchazečům o zaměstnání starším 50 let, s evidencí na ÚP déle než 5 měsíců.
Hlavním cílem projektu je integrace účastníků projektu na trh práce prostřednictvím poradenského programu, vzdělávacích a doplňkových aktivit - bilanční diagnostiky a rekvaliﬁkací (Základy podnikání, Administrativní pracovník, Obsluha vysokozdvižného
vozíku, Údržba veřejné zeleně, Pracovnice/pracovník v sociálních službách a Florista).

DESTINACE

DNY

KAPVERDY

8 29.08. Praha 4* PP 16 590 Kč

ODLET Z

KAT. STRAVA KONEČNÁ CENA

ŘECKO – KOS

DESTINACE

DNY ODLET Z/DOPRAVA KAT. STRAVA KONEČNÁ CENA

8 30.08. P., B., O. 4* AI 15 990 Kč

TURECKO – IZMIR

8 31.08. Praha 3*+ AI 13 890 Kč

ŘECKO – LEFKADA

12 30.08. Praha VILA BS 11 990 Kč

TUNISKO – PEVNINA

8 02.09. Praha 4* AI 13 490 Kč

ITÁLIE – SARDINIE

8 01.09. Praha 3* PP 17 690 Kč

TUNISKO – DJERBA

8 31.08. Praha 4* AI 11 390 Kč

EGYPT – HURGHADA

8 25.08. Praha 4* AI 13 990 Kč

DUBAJ

8 29.08. Praha 4* PP 11 490 Kč

EGYPT – MARSA

8 26.08. Praha 5* AI 13 990 Kč

MAROKO

8 30.08. Praha 5* AI 15 890 Kč

EGYPT – SHARM

8 31.08. Praha 4*

AI 12 990 Kč

BASIC

(CZ.1.04/3.3.05/75.00252)

TURECKO – ANTALYA

8 26.08. Praha 3* AI 12 490 Kč

EGYPT – TABA

8 31.08. Praha 3* PP 10 990 Kč

TURECKO – BODRUM

12 01.09. Praha 5* AI 21 590 Kč

ŠPANĚLSKO

8 30.08. Praha 3* PP 11 590 Kč

BULHARSKO

12 26.08. Praha 3* BS

7 190 Kč

ITÁLIE – JIŽNÍ TYROLSKO 4 30.08. VD

3* PP

4 990 Kč

Všechny běhy projektu budou realizovány v Olomouckém kraji, pobočka Olomouc.

MALLORCA

11 29.08. Praha 3* PP 15 990 Kč

MAĎARSKO – BÜKFÜRDÖ 4 06.09. VD

4* PP

5 790 Kč

Více informací získáte na ÚP ČR, Krajská pobočka v Olomouci, Vejdovského 4 nebo od
společnosti MARLIN s.r.o. pobočka Olomouc, e-mail: olomouc@marlin.eu, Renata Pourová,
telefon: 774 755 665

ŘECKO – RHODOS

8 28.08. P., B., O. 4* AI 16 990 Kč

RAKOUSKO – SALCUBRSKO 4 27.09. VD

APT BS

1 790 Kč

ŘECKO – KRÉTA

8 29.08. Praha 3* PP 12 990 Kč

RAKOUSKO – TYROLSKO

4 27.09. VD

2* SN

2 490 Kč

Tento projekt je ﬁnancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
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Další výhody projektu:
• vytváření nových pracovních míst a jejich podpora formou mzdových příspěvků
• příspěvek na jízdné a stravné

AI - all inclusive
PP - polopenze
PLP - plná penze
SN - snídaně

Doporučujeme zakoupit cestovní
pojištení.
Ceny neobsahují víza.

Pha. - Praha
O, Ostr. - Ostrava
B, Br. - Brno

CENA JE KONEČNÁ

platí pro 1 osobu
ve dvoulůžkovém standardním pokoji dle popisu v katalogu.

call centrum 841 115 115 (po–ne: 8:00–21:00)

VD – vlastní
doprava
APT – apartmán

www.EXIMTOURS.cz
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Česká premiéra – PŘÍMÉ LETY NA JAMAJKU, pouze u EXIM TOURS!!!

