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Vánoce s DUHOU
K vánoční atmosféře přispějí nejen vánoční trhy a koncerty 

Alice Gregušová,
ředitelka kulturního klubu DUHA 

Jako každý rok připravuje i letos kultur-
ní klub DUHA v prosinci řadu zajímavých 
akcí v klubu i na náměstí T. G. Masaryka, 
kterými chce přispět k vánoční atmosféře 
našeho města.  

     

Vánoční trhy na náměstí T. G. Masaryka  
     
Posledních 14 dnů v měsíci, počína-

je pondělkem 11. prosin-
ce, budou na náměstí T. G. 
Masaryka probíhat vánoční 
trhy, na kterých přivítáme 
řemeslníky a prodejce, kteří 
se zaměřují na ruční lidovou 
výrobu. Vánoční trhy mohou 
naši občané navštívit denně 
v době od 9 do 16 hodin - tedy 
v době, kdy je ještě relativně 
denní světlo. Vánoční trhy 
skončí  v pátek 23. prosince.

Koncerty u vánočního stromu  
     
Součástí vánočních trhů budou také 

vánoční koncerty, které mají v Prostějo-
vě dlouhou tradici. Koncerty se uskuteční  
16., 17. a 23. prosince vždy od 11 do 12 
hodin v prostoru u vánočního stromu.

Uslyšíte  koledy a známé vánoční melo-
die v podání dechových hudeb Vřesovan-
ky z Vřesovic a Věrovanky z Věrovan.

O hanáckyho kohóta    
  
V kulturním klubu DUHA se v pondělí 

11. prosince od 9 hodin uskuteční regi-
onální postupové kolo pěvecké soutěže 
dětí ZŠ „O hanáckyho kohóta“. Vítězové 
jednotlivých věkových kategorií  budou 

reprezentovat Prostějovsko v krajské sou-
těži, která proběhne na jaře 2007. 

Vánoce v lidových řemeslech 
Ve středu 13. prosince budou patřit klu-

bové prostory lidovým řemeslníkům, kteří 
se sjedou z celé Moravy na inspirativní 
a prodejní akci  Vánoce v lidových řemes-
lech. Zveme všechny naše dlouholeté pří-
znivce i nové zájemce, kteří k nám přijdou 

poprvé, a můžeme jim 
slíbit, že kromě tradičních 
vánočních výrobků bude 
k vidění i k prodeji  mno-
ho novinek. 

Seminář o adventu 
  
Další zajímavou akcí 

bude ve středu 13. pro-
since ve 14 hodin semi-
nář pro seniory OS Lipka 

v Prostějově o adventu a vánoční době.  
Tyto semináře, pořádané již třetím rokem 
před Vánocemi a Velikonocemi, mají 
mezi seniory velkou oblibu. Letos  mís-
to praktických ukázek vánoční výzdoby 
bude seminář zakončen společnou návště-
vou již  výše avizované výstavy Vánoce 
v lidových řemeslech.

Koncert folkové legendy
 
Do vánočního koloritu jistě zapadne 

i koncert folkové legendy Žalmana a spol  
ve čtvrtek 14. prosince od 19.30 hodin, 
jehož součástí bude křest nového CD 
Zatracený písně.

Věříme, že naše nabídka je natolik láka-
vá a pestrá, aby si našla cestu ke svým 
návštěvníkům. Budeme se na ně těšit.

Mgr. Jaroslav Svozil,
vedoucí odboru sociálních věcí

Upozorňujeme občany, že 31. 12. 2006 
končí platnost zákona č. 482/1991 Sb., 
o sociální potřebnosti a zákona č. 463/1991 
Sb., o životním minimu a v platnost při-
chází zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci 
v hmotné nouzi a zákon č. 110/2006 Sb., 
o životním a existenčním minimu s účin-
ností od 1. 1. 2007.

 Změn dozná i okruh společně  
posuzovaných osob 

Od uvedeného data se mění např. okruh 
společně posuzovaných osob (nově se 
například posuzují zletilé děti, pokud tyto 
děti společně s rodiči užívají byt a nejsou 

společně posuzovány s jinými osobami), 
dále  částky životního minima, příjmy 
apod. Zanikají tak dávky sociální péče 
a v platnost vstupují nově: 

- příspěvek na živobytí 
- doplatek na bydlení 
- mimořádná okamžitá pomoc.  

Nárok na novou dávku pomoci v hmot-
né nouzi vznikne na základě podání nové 
žádosti, na základě nových údajů a nových 
dokladů, které jsou nutné k žádosti o urči-
tou dávku doložit.

Zákon o pomoci v hmotné nouzi umož-
ňuje postupný přechod ze systému dávek 
sociální péče do systému dávek  pomoci 
v hmotné nouzi. Do doby, než bude roz-
hodnuto o nové dávce pomoci v hmot-
né nouzi, bude poskytována dosavadní 
dávka sociální péče. Řízení o odejmutí 

této staré dávky  zahájí příslušný pověřený 
obecní úřad sám a občanům  to  písemně 
oznámí. 

Současně s tím budou občané vyzváni, 
aby se dostavili na tento úřad k vyzvednutí 
žádosti o dávku pomoci v hmotné nouzi, 
a to o příspěvek na živobytí a doplatek na 
bydlení. 

Období na přechod z dávek sociální 
péče na dávky pomoci v hmotné nouzi 
je dostatečně dlouhé. Umožňuje bez pro-
blémů vyřídit postupně všechny žádosti 
občanů o dávky pomoci v hmotné nouzi 
do 30. dubna 2007.  

O odejmutí dávky sociální péče a o při-
znání dávky pomoci v hmotné nouzi obdrží 
občan písemné rozhodnutí.

Bližší informace můžete získat na odbo-
ru sociálních věcí Městského úřadu v Pro-
stějově a na telefonních číslech 582 329 
308 a 582 329 321.

Dávky sociální péče – doplatky do životního minima 
- budou od ledna 2007 nahrazeny 

dávkami pomoci v hmotné nouzi 

Hlavnímu prostějovskému náměstí 
kraluje od středy 22. prosince šestnáct 
metrů vysoký vánoční strom. Zhruba 
šedesát let starý smrk obecný je z  Pten-
ského Polesí. Zde si jej jako jednoho ze 
čtyř kandidátů na letošní vánoční strom 
vyhlédli zástupci odboru komunálních 
služeb městského úřadu a společností 
.A.S.A. TS Prostějov a Lesy města  Pro-
stějova. „Volba na něj padla mimo jiné 
i proto, že rostl u potoka. Stromy ve vět-
ší vzdálenosti od vody jsou totiž letos 
zmořené suchem,“ objasnil jednatel 
společnosti Lesy města Prostějova ing. 
Pavel Šišák.  

Do Prostějova dorazil šestnáctimetro-
vý symbol Vánoc zavěšený v popruzích 

asi metr a půl nad podlahou přívěsu, 
aby se zabránilo polámání jeho větví. 
Jeho vztyčení a upevnění na náměstí 
zajistila i letos společnost .A.S.A. TS 
Prostějov. 

Vánoční atmosféru v centru města 
dotváří vánoční výzdoba, která byla loni 
rozšířena na celý vnitřní městský okruh, 
a monumentální Betlém s patnácti dře-
věnými figurami v nadživotní velikosti, 
který je dílem slovenských řezbářů. Bet-
lém má půdorys šest krát čtyři a půl met-
ru a je vysoký tři a půl metru. Sochy jsou 
vyřezány z lipového a topolového dře-
va a jsou barevně kolorovány. Součástí 
Betlému je i hudební znělka a osvětlení. 

  Text a fota: Y. Kadlecová 

Vánoční strom pro Prostějov zachránila voda 

Finanční odbor MěÚ v Prostějově 

Finanční odbor Městského úřadu v Pros-
tějově sděluje všem občanům, že od 1. led-
na 2007 nabývá účinnosti obecně závazná 
vyhláška č. 14/2006, kterou se mění a dopl-
ňuje obecně závazná vyhláška č. 8/2005 
o místním poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využí-
vání a odstraňování komunálních odpadů.

Pro rok 2007 činí místní poplatek za 
komunální odpad 480 Kč a je splatný jedno-
rázově k 30. 6. 2007.

Na základě častých dotazů ze strany obča-
nů města Prostějova sdělujeme případné 
možnosti vyřízení agendy místního poplatku 
za komunální odpad.
4 Poplatníkem tohoto poplatku je každá 

fyzická osoba, která má trvalý pobyt ve 
městě Prostějově. 
4 V případě, že ve městě Prostějově 

nežijete, ale máte zde trvalý pobyt, může 
vám být poplatek prominut, ale pouze na 

základě žádosti o prominutí, kterou je nutné 
odevzdat na finančním odboru.
4 V případě, že se zdržujete více než 

šest měsíců v kalendářním roce mimo 
území České republiky, jste od poplatku 
osvobozeni pouze za podmínky, že vyplníte 
čestné prohlášení. 
4 Poplatek za více osob může platit 

jedna osoba, a to tzv. společný zástupce. 
Ten je však povinen ze zákona o místních 
poplatcích oznámit jména a data narození 
osob, za které poplatek odvádí. V případě, že 
se tak nestane, vznikne situace, kdy platba 
zůstane u společného zástupce, který bude 
mít přeplatek, ale ostatní osoby nebudou mít 
poplatek uhrazen. 
4 Formuláře - žádost o prominutí poplat-

ku, čestné prohlášení a ohlášení k poplatku 
-jsou k dispozici přímo na finančním odboru 
nebo na internetových stránkách města Pro-
stějova www.mestopv.cz  (životní situace 
– žádosti, formuláře, finanční odbor).

Nepřehlédněte
Poplatek za komunální odpad na 

příští rok je splatný do konce června

Silvestr v kulturním klubu DUHA 
Již nyní si můžete zakoupit vstupenky 

na silvestrovské oslavy, které se uskuteční 
v kulturním klubu Duha ve Školní ulici. 
„Silvestrovský program bude zahájen ve 
20 hodin,” upřesnila ředitelka pořádající-
ho klubu DUHA Alice Gregušová. „K tan-

ci a poslechu bude hrát taneční skupina 
ECHO,” dodala. 

Vstupné zahrnující silvestrovskou 
večeři a přípitek je 300 Kč. Vstupenky si 
můžete zakoupit v průběhu víkendových 
projekcí klubové kinokavárny.  (kdl)

Přechod na nové 
sociální dávky od 
1. ledna 2007 
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Úplná uzavírka 
Brněnské ulice 
v místě křižovatky 
s ulicí Okružní 
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Vstup do nového 
roku odstartuje 
ohňostroj v centru 
města 
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