
16/2006  INFORMAČNÍ SERVIS strana 7

pořádá ve dnech 29. září – 1. října 

setkání dětí se zdravotním postižením s dětmi z okresu Prostějov 

HAMRY 2006
 
Doprava, ubytování a strava jsou zajištěny (informace na tel. 582 332 297).
Program: sportovní soutěže, soutěž o přežití, výtvarné dílny, táborák, společenský 

večer s hudbou.
Další program připravíme, ale rádi uvítáme každý váš nápad – taneční, pěvecké 

vystoupení, příprava soutěží apod.  
Účastnický poplatek:   250 Kč na osobu (dotovaná cena).
Bližší informace:   Mgr. Tereza Zajíčková, tel. 582 332 297,   
   e-mail: tzajickova@sportcentrumddm.cz 
 

Program akcí na konec září a říjen 
datum    popis akce          místo konání

27. – 30. 9.  Podzimní volejbalový tábor – Sportovní klub K2 Svojanov 
  - volejbalový tábor pro mládež od 14 let 
  - bližší informace: Jan Zatloukal, 
  e-mail: jzatloukal@sportcentrumddm.cz

29. 9. - 1. 10. HAMRY 2006 – setkání dětí a mládeže okresu Prostějov Hamry 
   
1. 10.  Turnaj v kopané   hřiště SPŠO oděvní PV 
  - pro přípravky
  - bližší informace: Tomáš Gross, 
  e-mail: tgross@sportcentrumddm.cz

2. 10.  Zasedání Zastupitelstva dětí   dvorní trakt radnice
  a mládeže města Prostějova
  - bližší informace: Jan Zatloukal, 
  e-mail: jzatloukal@sportcentrumddm.cz

3. – 6. 10. Turnaj v kopané SŠ   Sportcentrum DDM
  - bližší informace: Tomáš Gross, e-mail: tgross@sportcentrumddm.cz

26. 10.   Zájezd na utkání extraligy mužů ve volejbale Ostrava – Poruba 
  - Sportovní klub K2
  - zápas Ostrava – České Budějovice 
  -  bližší informace: Jan Zatloukal, 
  e-mail: jzatloukal@sportcentrumddm.cz

28. 10.    Podzimní volejbalový turnaj   RG a ZŠ města Prostějova
  – Sportovní klub K2
  - volejbalový turnaj mládeže – mužská kategorie 
  -  bližší informace: Jan Zatloukal, 
  e-mail: jzatloukal@sportcentrumddm.cz

Sportcentrum DDM, Vápenice 9, Prostějov 

od 4. 10.  Malování pro rodiče s dětmi Vápenice 9, vstup ze dvora
  - keramická dílna – každou středu od 10 do 11 hodin 
  - bližší informace: Martina Koudelková, tel. 582 344 125, 
  e-mail: ddmvap@pvskoly.cz

od 4. 10. Keramika pro radost  Vápenice 9, vstup ze dvora 
  - keramická dílna – každou středu od 16.30 do 17.30 hod.
  - bližší informace: Martina Koudelková, tel. 582 344 125, 
  e-mail: ddmvap@pvskoly.cz

od 25. 9.  Folklorní soubor Mánes   Vápenice 9, 1. patro hl. budovy 
  - nábor dětí 
  - bližší informace: Karla Bušinová – Jánová, 
  e-mail: ddmvap@pvskoly.cz

7. 10.   Velká drakiáda  pole u Cavala
  - pouštění draků a další soutěže 
  - bližší informace: Mgr. Marta Kmoníčková, tel 582 344 125,
  e-mail: ddmvap@pvskoly.cz

SPORTCENTRUM – dům dětí a mládeže 
Olympijská 4, 796 01 Prostějov, telefon: 582 330 883,

e-mail: sportcentrum@sportcentrumddm.cz, 
www.sportcentrumddm.cz

Prostějov se připojí k více než 200 mís-
tům v České republice, v nichž letos na 
podzim proběhnou kurzy Národního pro-
gramu počítačové gramotnosti dotované 
ministerstvem informatiky. Jejich cílem 
je umožnit široké veřejnosti naučit se 
základům práce s počítačem a internetem 
a pomoci překonat strach z nových tech-
nologií. 

Národní program počítačové gramot-
nosti  2006 je založen na čtyřech prak-
tických dvouhodinových kurzech, během 
kterých se účastníci pod vedením zkuše-
ných lektorů naučí ovládat počítač, pra-
covat s textem a  internetem. Současně 
se naučí pracovat s elektronickou poštou 
a komunikovat s úřady prostřednictvím 

internetu. Na rozdíl od obdobných kur-
zů poskytovaných komerčními subjek-
ty nabízí Národní program ministerstva 
informatiky cenově dostupné kurzy urče-
né široké veřejnosti a zejména střední 
a starší generaci, která k počítači a inter-
netu nemá snadný přístup. Cena dvouho-
dinového kurzu je 100 Kč.  Kurzy jsou 
koncipované podle metodiky Minister-
stva informatiky ČR. Posluchači obdrží 
zdarma studijní materiály a na závěr si 
odnesou certifikát. 

Bližší informace získáte na telefonním 
čísle  776 855 058, na kterém se součas-
ně můžete přihlásit do kurzu, nebo na  
Cyrilometodějském gymnáziu Prostějov  
u  Stanislava Kajtára. 

Počítačové kurzy dotované státem 

Muzeum Prostějovska za podpory Zdra-
vého města Prostějova, městské policie, 
Hasičského záchranného sboru, Střední 
zdravotnické školy, armádního sportov-
ního oddílu Dukla a Pedagogické fakul-
ty Olomouc pořádá dne 5. října od 8.00 
hodin v areálu Základní školy v ulici Dr. 
Horáka v Prostějově branně-vlastivěd-
nou soutěž. 

Akce je určena žákům prvního stupně 
základních škol, kteří budou prokazovat 

své znalosti na devíti stanovištích. Kon-
krétně budou soutěžit ve zdravovědě, 
v požární ochraně, dále zodpoví otázky 
dopravně-bezpečnostní, vlastivědné, bran-
né a absolvují překážkovou dráhu, hod 
granátem na cíl, střelbu na cíl a štafetový 
běh. 

Součástí programu bude také seskok 
parašutistů na hřiště, ukázky laserové 
střelnice, práce služebního psa a sportovní 
hry.                                    (jg) 

Branně-vlastivědná soutěž

Helena Chalánková,
ředitelka OHK v Prostějově 

Okresní hos-
podářská komora 
v Prostějově připra-
vila na měsíc říjen 
odborné semináře,  
na které srdečně zve 
nejen podnikatele. 
Veškeré bližší infor-

mace o konaných i připravovaných akcích 
získáte v kanceláři Okresní hospodářské 
komory, Lidická 6, telefon 582 332 721, 
582 332 489, e-mail:ohkpv@ohkpv.cz, 
www.ohkpv.cz.

Na všechny uvedené semináře je třeba 
se předem v OHK Prostějov registrovat. 

4 11. října,  9 – 13 hodin,  Národní 
dům Prostějov: 

Daň z příjmu právnických a fyzických 
osob, daň z přidané hodnoty – aktuální 
problémy

Seminář je určen pro podnikatele, eko-
nomy a účetní vedoucí jednoduché nebo 

podvojné účetnictví, pro všechny institu-
ce, které chtějí získat nejnovější informa-
ce v oblasti daňového účetnictví. Předná-
šející: ing. Miroslava Mohylová - daňový 
poradce, člen daňové skupiny při Hospo-
dářské komoře ČR, odborník na daně. 

4  12. října,  9.30 – 14 hodin, zase-
dací sál Hasičského záchranného sboru 
Olomouckého kraje, územního odboru 
Prostějov, Wolkerova 6:

Prevence požární ochrany u právnic-
kých a podnikajících fyzických osob

Podrobný obsah semináře získáte v kan-
celáři OHK. 

4  18. října, 10 – 15.30 hodin, Národ-
ní dům Prostějov:

Veřejné zakázky podle nového záko-
na účinného od 1. 7. 2006

Obsahem workshopu bude působ-
nost zákona, okruh zadavatelů, pojem 
veřejná zakázka (VZ), druhy veřej-
ných zakázek (VZ na dodávky, služ-
by a stavební práce; nadlimitní  
a podlimitní VZ), postup při zadávání VZ 

(otevřené řízení, užší řízení, jednací řízení 
s uveřejněním, jednací řízení bez uveřej-
nění, soutěžní dialog, elektronická aukce, 
rámcové smlouvy atd.), podmínky použití 
zadávacích řízení – kvalifikace uchazečů 
a její prokazování – průběh zadávacího 
řízení – hodnotící komise – přidělení VZ, 
zrušení zadávacího řízení, seznam kvali-
fikovaných zadavatelů a systém certifiko-
vaných zadavatelů, námitky a dohled nad 
zadáváním VZ, čím je důležité evropské 
právo veřejných zakázek.

Připravované akce na listopad:

Novela zákoníku práce – přednášejí-
cí: JUDr. Eva Slavíčková  z oblastního 
inspektorátu práce pro Moravskoslezský 
a Olomoucký kraj.

Klub personalistů.
Školení „Práce na PC“ – 40hodinový 

výukový cyklus určený pro všechny cílo-
vé skupiny – účast bez jakéhokoliv ome-
zení (státní správa, podnikatelský subjekt, 
fyzická či právnická osoba, atd.).

Kalendář odborných seminářů 
pořádaných Okresní hospodářskou komorou v Prostějově

Mateřské centrum Dvořákova 5
po  2. října  9.00 – 17.00 hod. Příjem oděvů do burzy 
út  3. října  9.00 – 17.00 hod. Příjem oděvů do burzy
st.  4. října  9.00 – 17.00 hod. Prodej 
čt  5. října  9.00 – 17.00 hod.  Prodej
pá  6. října 9.00 – 12.00 hod. Prodej

Po dobu burzy nebude v MC Dvořákova běžný provoz! 

po  9. října 10.00 hod. Zajíčci
  8.30 – 13.00 hod. Vracení oděvů z burzy
út  10. října  10.00 hod. Hrátky s méďou Šikulou
  8.30 – 13.00 hod. Vracení oděvů z burzy 
st  11. října 8.30 – 12.30 hod.  Broučci
  13.00 – 15.00 hod. Mimi – klub
  8.30 – 17.00 hod. Vracení oděvů z burzy 
čt  12. října  10.00 hod.  Přednáška v rámci týdne 

duševního zdraví - Mgr. Marie 
Zajícová: Individualita dítěte 
v rodinném systému 

  15.00 – 17.30 hod.  Klub dvojčat a vícerčat (každý 
první čtvrtek v měsíci)

pá  13. října 8.30 – 12.30 hod.  Broučci 
po  16. října  10.00 hod. Zajíčci 
út.  17. října 10.00 hod. Hrátky s méďou Šikulou
st  18. října 8.30 – 12.30 hod. Broučci
  13.00 – 15.00 hod. Mimi – klub 
čt  19. října 10.00 hod. Zajíčci
pá  20. října 8.30 – 12.30 hod. Broučci 
po  23. října 10.00 hod. Zajíčci
út  24. října  10.00 hod.  Hrátky s méďou Šikulou 

(výroba lampionů)
st  25. října  8.30 – 12.30 hod. Broučci
  13.00 – 15.00 hod. Mimi – klub 
čt  26. října  10.00 hod. Zajíčci (výroba lampionů)
pá  27. října 8.30 – 12.30 hod. Broučci
po  30. října 10.00 hod. Zajíčci
út  31. října 10.00 hod. Hrátky s méďou Šikulou
  16.30 hod.   Bude zima, bude mráz… Cesta 

s lampiony za panem mysliv-
cem. Sraz na Sídlišti Svobody 
za MC u zdrav. střediska. 

Mateřské centrum Sídliště Svobody 6
Po dobu burzy od 2. do 6. října bude 

MC Sídliště Svobody uzavřeno!
po    9. října 8.30 – 12.00 hod.  Cipískova školička (pro 

zapsané děti)
út  10. října 9.30 hod. Zajíčci
st  11. října 10.00 hod. Hrátky s méďou Šikulou 
čt  12. října 9.30 hod. Broučci – hrátky s batolátky 
pá  13. října 9.30 hod. Zajíčci 
po  16. října 8.30 – 12.00 hod. Cipískova školička
út  17. října 9.30 hod. Zajíčci
st  18. října 10.00 hod. Hrátky s méďou Šikulou
čt  19. října 9.30 hod. Broučci – hrátky s batolátky 
pá  20. října 9.30 hod. Zajíčci
po  23. října 8.30 – 12.00 hod. Cipískova školička
út  24. října 9.30 hod. Zajíčci
st  25. října 10.00 hod.  Hrátky s méďou Šikulou 

(výroba lampionů)
čt  26. října 9.30 hod. Broučci – hrátky s batolátky 
pá  27. října 9.30 hod. Zajíčci (výroba lampionů)
po  30. října 8.30 – 12.00 hod. Cipískova školička
út  31. října 9.30 hod. Zajíčci 
  16.30 hod.  Bude zima, bude mráz… Cesta 

s lampiony za panem mysliv-
cem, Sraz na Sídlišti Svobody 
za MC u zdrav. střediska. 

MIMI – klub – setkávání maminek s miminky
Broučci – děti do 1,5 roku 
Zajíčci – děti od 1,5 do 2,5 roku
Hrátky s méďou Šikulou – děti od 2,5 roku 
Cipískova školička – poprvé bez mámy
-  školička je určena dětem od 2,5 roku, které si pod vede-

ním učitelky budou hravou formou zvykat na nepřítomnost 
maminky a připravovat se tak na nástup do mateřské školy.

Výuka základů práce s počítačem, výuka angličtiny 
(MC Sídliště Svobody)
-termín bude upřesněn první týden v říjnu
-pro přihlášené maminky 
-součástí výuky bude hlídání dětí.    

Program Mateřského centra Cipísek na říjen
Dvořákova 5, Sídliště Svobody 6, Prostějov, www.mcprostejov.goo.cz. Provoz denně od 8.30 do 13 hodin. 

Mimo program – individuální hry, vzájemná výměna zkušeností, možnost oběda. 

Vážený pane starosto,
dovolte mi, abych Vaším prostřednic-

tvím poděkovala pracovníkům vašeho 
městského úřadu za ochotu, laskavé a vel-
mi lidské jednání.

Je to asi tři roky, kdy jsem nešťastnou 
náhodou spadla z rotopedu a poranila jsem 
si nohu. Jenže asi po roce lékaři zjistili, že 
mé poranění bylo vážnější a začaly se mi 
následkem nehody i odvápňovat kosti. 
Musela jsem jít do nemocnice. V té době 
jsem měla malého pejska, kterého jsem 
neměla kam dát a o kterého se ani moje 
dcera s rodinou pro své zdravotní problé-
my nemohla postarat. Byla jsem zoufalá. 
Až jsem ze zoufalství zavolala na infor-
mační službu Městského úřadu v Pros-
tějově. Pracovnice byly velmi ochotné  

a plné účasti. Pomohly mi najít hotel pro 
pejsky  i telefonní číslo do hotelu. A kdy-
koliv jsem se i v pozdější době s čímkoliv 
na toto pracoviště obrátila, vždy mi jeho 
pracovnice velmi ochotně pomohly. Také 
vedoucí tohoto pracoviště je velmi vstříc-
ná a ochotná.

Po příchodu z nemocnice jsem si měla 
vyzvednout občanský průkaz a pas. Ale 
vrátila jsem se o dvou francouzských 
holích a vůbec jsem neměla možnost 
tyto doklady vyzvednout. Zavolala jsem 
tedy na oddělení výdeje těchto dokladů  
a k mému údivu ještě týž den večer mi 
oba doklady dovezla slečna s dlouhými 
blonďatými vlasy. A to večer okolo 19. 
hodiny. Již tehdy jsem Vám chtěla napsat 
a poděkovat. Ale bylo to před Vánocemi 

a já jsem byla velmi zaměstnána svými 
problémy.

A do třetice jsem měla jednání s paní 
Burešovou ze sociálního odboru. I tato 
vaše pracovnice byla velmi milá s perfekt-
ním profesionálním jednáním a vědomost-
mi týkajícími se jejího oboru.

Již skoro rok jsem nebyla venku  
a jsem odkázána pouze na vyřízení věcí po 
telefonu. Ani Vám nedokážu popsat, jak 
jsem vděčná vašim pracovnicím za jejich 
pochopení a nezměrnou snahu ve všem 
pomoci. Snad tento můj dopis se žádostí 
o poděkování Vaším prostřednictvím bude 
malou náplastí za jejich nevšední námahu. 
Moc a moc děkuji.

S pozdravem Jana Andrlíková, 
ul. Šárka, Prostějov

Z vašich dopisů
Poděkování za pochopení a pomoc pracovníkům MěÚ 

Město Prostějov zahájilo přípravu úze-
mí pro výstavbu rodinných domů v loka-
litě u nové nemocnice (jižně a západně od 
areálu nemocnice, dle situační mapy). Jed-
ná se o stavební místa o přibližných výmě-
rách 646 m2, 715 m2, 760 m2, 1 000 m2  
a 1 200 m2, s předpokládanou zástavbou samo-
statnými přízemními domy s podkrovím. Způsob 
a podmínky prodeje stavebních pozemků určí 
město Prostějov dodatečně.  Předběžný zájem 
s uvedením jména a bydliště, případně e-mai-
lové adresy zájemce je možné uplatnit písemně 
na adresu: Městský úřad v Prostějově, odbor 
správy majetku města, nám. T. G. Masaryka  
12 – 14, 796 01 Prostějov, nebo elektronickou 
poštou na adresu: katerina.suchankova@mes-
topv.cz.

Průzkum zájmu o pozemky pro stavbu rodinných domů 


