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Volič, který se nebude zdržovat v době 
voleb do Poslanecké sněmovny konaných 
ve dnech 2. a 3. června 2006 ve volebním 
okrsku v místě svého trvalého pobytu, ale 
bude pobývat na území České republiky, 
může hlasovat za podmínek stanovených 
zákonem o volbách do Parlamentu na 
voličský průkaz na území České republiky 
v jakémkoliv stálém volebním okrsku. 

Způsob a podmínky vydání voličského 
průkazu pro volby do Poslanecké sněmov-
ny jsou uvedeny v § 6a zákona o volbách 
do Parlamentu. Ten v tomto ustanovení 
upravuje dva způsoby, jak lze již dnes 
požádat obecní úřad příslušný podle mís-
ta trvalého pobytu voliče o vydání volič-
ského průkazu, a to: 
✓ Písemnou žádostí opatřenou ově-

řeným podpisem voliče; ověřený podpis 
žadatele zákon vyžaduje proto, aby byl 
volič, který o vydání voličského průka-
zu žádá, chráněn před zneužitím tohoto 
institutu. Pro písemnou žádost o vydání 
voličského průkazu není žádný předepsa-
ný formulář. Žádost musí být příslušnému 
obecnímu úřadu doručena nejpozději 7 
dnů přede dnem voleb, tj. do 26. května 
2006; 
✓ Osobně - v tomto případě není 

písemná žádost vyžadována, neboť voleb-
ní orgán, který je oprávněn voličský prů-
kaz vydat, o žádosti učiní úřední záznam, 
ve kterém veškeré potřebné údaje uvede. 
O vydání voličského průkazu lze požádat 
do okamžiku uzavření stálého seznamu, tj. 
do 31. května 2006 do 16.00 hodin. 

Obecní úřad voličský průkaz předá 
nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 
18. května 2006, osobně voliči nebo oso-
bě, která se prokáže plnou mocí s ověře-
ným podpisem voliče žádajícího o vydání 

voličského průkazu, anebo jej voliči zašle 
na jím uvedenou adresu.

Na základě ustanovení § 6a odst. 3 
zákona o volbách do Parlamentu opravňu-
je voličský průkaz k hlasování ve dnech 
voleb do Poslanecké sněmovny v jakém-
koli volebním okrsku poté, co jej okrsková 
volební komise zapíše do výpisu ze zvlášt-
ního seznamu voličů.

Podle ustanovení § 19 odst. 3 a 4 záko-
na o volbách do Parlamentu, při samotném 
aktu hlasování, volič po příchodu do voleb-
ní místnosti prokáže svou totožnost a stát-
ní občanství České republiky platným ces-
tovním, diplomatickým nebo služebním 
pasem České republiky anebo cestovním 
průkazem nebo platným občanským prů-
kazem. Po záznamu ve výpisu ze stálého 
seznamu voličů nebo zvláštního seznamu 
voličů obdrží od okrskové volební komi-
se prázdnou úřední obálku. Neprokáže-li 
volič svou totožnost a státní občanství 
České republiky, nebude mu hlasová-
ní umožněno. Volič, který se dostaví do 
volební místnosti s voličským průkazem, 
je povinen tento průkaz odevzdat okrsko-
vé volební komisi; ta jej přiloží k výpisu 
ze zvláštního seznamu voličů (§ 19 odst. 5 
zákona o volbách do Parlamentu).

Dostaví-li se takovýto volič do volební 
místnosti „svého“ volebního okrsku, okrs-
ková volební komise poznámku o vydání 
voličského průkazu zruší a voličský prů-
kaz připojí k výpisu ze stálého seznamu 
voličů.

Voličský průkaz může vydávat také 
zastupitelský úřad, za stejných podmí-
nek jako obecní úřad, na žádost voli-
če, který je u něj zapsán ve zvláštním 
seznamu voličů.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Možnost hlasovat na voličský  
průkaz na území České republiky

Po více než 40 letech se informační 
kancelář FTL na hlavním nádraží stěhu-
je z již nevyhovujících prostor v přízemí 
hotelu do nových prostor. Ty se nacházejí 
v rekonstruované hale hlavního vlakové-
ho nádraží v Prostějově. Nové pracoviště 
„Informační kanceláře FTL“ je umístěno 
v prostorách obchodu PONT (při vstupu 
do odbavovací haly na pravé straně).

Toto pracoviště podává cestujícím 
informace o jízdních řádech autobuso-
vých dopravců,  včetně MHD v Prostě-
jově. Současně se zde potvrzují průkazky 
pravidelné autobusové dopravy a je zde 
rovněž možné zakoupit časové jízdenky 

pro MHD v Prostějově. Cestujícím nabízí 
i  předprodej místenek na dálkové a mezi-
národní linky. 

Nová informační kancelář bude otevře-
na pro cestující  22. května od 7.00 hodin. 
Z důvodů přestěhování potřebné techniky 
bude informační kancelář v prostorách 
hotelu v pátek 19. května uzavřena. Infor-
mace k jízdním řádům bude možné po 
dobu uzavírky získat na telefonních čís-
lech 585 313 848 a 582 320 229. 

Zcela nové kulturní prostředí informač-
ní kanceláře bude jistě přínosem ke zkva-
litnění služeb pro všechny cestující, kteří 
je používají.                     FTL Prostějov 

Informační kancelář FTL se stěhuje 
do haly hlavního vlakového nádraží 

Od úterý 9. května je až do odvolání 
(cca 6 týdnů) zrušena bez náhrady auto-
busová zastávka Prostějov, Újezd pro 
všechny linky ve směru Brno a Kroměříž ( 
na straně, kde se nachází společnost Tele-
com). 

To se týká i linek MHD č. 41 a č. 74 
ve směru z nádraží a linky MHD č. 7 
z Krasic do OP. 

Informace pro cestující jsou k dispozi-
ci v informační kanceláři FTL na nádraží 
a jsou také zveřejněny přímo na zastávce 
Prostějov, Újezd. Důvodem je rekonstruk-
ce zastávky.

Zastávka Prostějov, Újezd na druhé 
straně (kde se nachází LIDL) bude obslu-
hována beze změn.  (jg) 

Nepřehlédněte

Dočasné zrušení autobusové zastávky na Újezdě

Z provozních důvodů je až do odvolání zabezpečen systém ověřování dokumentů 
a podpisů na Městském úřadě v Prostějově dle následujícího harmonogramu:

pondělí  8 – 17 hodin  matrika (II. poschodí radnice)
úterý  8 - 12, 13 – 16 hodin informační služba
středa  8 – 17 hodin  matrika (II. poschodí radnice)
čtvrtek  8 - 12, 13 – 16 hodin informační služba
pátek  8 - 12, 13 – 14 hodin informační služba

O dalších změnách budou občané informováni.   (jg) 

Důležité upozornění

Omezení ověřování dokumentů stále trvá

Městská policie Prostějov pořádá 
v rámci projektu Zdravé město Pros-
tějov od 1. června kurz sebeobrany 
pro ženy a dívky. Ten bude probíhat 
v odpoledních hodinách v prostorách 
tělocvičny městské policie v Havlíčko-
vě ulici č. 4.

 Cílem kurzu je naučit zájemce zákla-
dům sebeobrany, předvídat nebezpečné 
situace a umět jim předcházet. Součástí 
výuky bude i trénink psychologické obra-
ny, použití prostředků určených k obraně 

i předmětů denní potřeby využitelných 
v sebeobraně a využití citlivých míst na 
těle útočníka v sebeobraně. 

Nedílnou součástí kurzu bude i roz-
bor osobních zkušeností účastnic, kte-
rým budou také zodpovězeny případné 
dotazy. Chybět nebude ani nácvik prak-
tických situací – sebeobrana doma , na 
ulici, v zaměstnání, při sportu a podobně 
a dále informace o sebeobraně a právu. 

Kurzy budou probíhat dvakrát týdně 
v termínech a časech, které odsouhlasí 
účastníci. Rozsah jednoho běhu je 60 
hodin. Souběžně budou probíhat maxi-
málně dva kurzy, přičemž v každém 
z nich bude 15 až 20 žen. 

Zájemci se mohou hlásit na e-mailo-
vé adrese: svozil@mpprostejov.cz nebo 
na telefonním čísle  582 402 239 (pře-
stupkové oddělení).     (jg)

Kurz sebeobrany pro ženy a dívky 

Prostějov propojila s Bedihoštěm 
více než tříkilometrová cyklostezka. Na 
jejím slavnostním předání veřejnosti 
před nadcházející turistickou sezónou 
v sobotu 13. května se shromáždila 
stovka moderních i historických kol. 
Jejich majitelé a další příznivci cyklo-
turistiky se již nyní mohou těšit na její 
prodloužení. Nejpozději v létě by měla 
být zahájena výstavba dalších dvou úse-
ků, které spojí Bedihošť s Hrubčicemi 
a Čehovicemi. 

Po nové cyklostezce z Prostějova do 
Čelčič se lidé bezpečně dostanou na kole 
téměř až do lázní Skalka. Její první úsek 
do Bedihoště již slouží veřejnosti, další 
by se měly začít budovat letos o prázdni-
nách. Podmínkou pro zahájení výstavby 
je přidělení slíbené osmimilionové dotace 
ze státního fondu dopravní infrastruktury 
a čtyřmilionového příspěvku Olomoucké-
ho kraje. Ty by měly pokrýt osmdesát až 
devadesát procent plánovaných nákladů. 
Zbývající finance poskytnou město Pros-
tějov a svazek obcí Prostějov – venkov.  

„Krajští i prostějovští radní již doporu-
čili zastupitelům, aby příspěvky na vybu-
dování druhé etapy cyklostezky schválili,“ 
uvedl krajský radní a starosta Prostějova 
ing. Jan Tesař. „Cykloturistika, ale i jízda 
na kolečkových bruslích je stále oblíbe-
nějším druhem sportu, který může pro-
vozovat prakticky každý. Skalka je navíc 
turisticky zajímavá lokalita, vhodná svým 
zaměřením pro celé rodiny, kterou si oblí-
bila i řada Prostějovanů. To byl také jeden 
z důvodů, proč město na žádost o sdružení 
finančních prostředků na výstavbu cyklos-
tezky kývlo,“ objasnil Tesař. 

Její první úsek do Bedihoště několikrát 
otestoval  i  František Král. „Z Bedihoště 
jsem to vzal na Skalku a přes Výšovice 
zpět do Prostějova. Je to příjemný výlet,“ 
konstatoval třiaosmdesátiletý nadšenec, 

která na kolo usedá několikrát týdně. 
„Moje oblíbená trasa měří 12,5 kilome-
tru a vede přes Domamyslice do Smržic 
a odtud po cyklostezce zpět do Prostějo-
va,“ prozradil.  Y. Kadlecová 

Po nové cyklostezce z Prostějova do Čelčič se příznivci 
cykloturistiky bezpečně dostanou téměř až do lázní Skalka 

Na slavnostním předání cyklostezky veřejnosti se sešla více než stovka 
příznivců cykloturistiky. Na kole dorazil i starosta Jan Tesař, který absolvo-
val část sobotní cyklotrasy z Prostějova přes Bedihošť a lázně Skalka do 
Olomouce.   Foto: Y. Kadlecová

Rodiče přivedli v pátek 31. března 
k zápisu do prostějovských mateřských 
škol celkem 520 svých tříletých nebo 
mladších dětí, včetně 144 capartů, kte-
ří by do školky chodili pouze na čtyři 
hodiny týdně. „Je to poněkud více, než je 
stávající kapacita našich školek, ovšem 
my jsme tomu naopak rádi,“ komento-
vala vyhodnocení zápisu místostarostka 
Božena Sekaninová. „Ze zkušeností však 
víme, že čísla, která jsou k dispozici hned 
po zápisu, jsou odlišná od červnového 

stavu. Rodiče někdy nedávají děti do 
školky hned od září nebo si umístění dítě-
te do zařízení rozmyslí úplně. Zkrátka, 
přesnější představu o skutečném zájmu 
o místa v prostějovských školkách bude-
me mít až v létě nebo zkraje podzimu. 
Pokud by se však ukázalo, že kapacita 
mateřských škol je opravdu nedostatečná, 
jsme připraveni situaci okamžitě řešit,“ 
ubezpečuje rodiče předškoláků místosta-
rostka Sekaninová. 

Její slova potvrzuje i vedoucí odboru 

školství a kultury Městského úřadu v Pro-
stějově PaedDr. František Říha. „O něk-
teré mateřské školy je zájem větší a jejich 
kapacita je po zápisu naplněna. Jsou však 
i takové, které mají kapacitu volnou. Dále 
můžeme ihned zprovoznit třídu na Huso-
vě náměstí, kam by mohlo chodit až 28 
dětí. Případně je možné využít prostory 
některých zrušených mateřských škol, 
které dnes využívají mimo jiné i mateřská 
centra, “ uzavřel vedoucí odboru školství.      
 J. Gáborová    

Jak dopadly zápisy do prostějovských mateřských škol
Případné potřeby rodičů je město připraveno neprodleně řešit

Do úklidu Prostějova po zimě se letos 
poprvé zapojilo i čtrnáct dlouhodobě 
nezaměstnaných. Město je zaměstnalo 
v rámci veřejně prospěšných prací hra-
zených státem. Společně s další desít-
kou pracovníků  společnosti .A.S.A. TS 
Prostějov mimo jiné ručně čistí krajnice 
vozovek a obrubníky chodníků od ple-
vele a dalších nečistot. 

„O čistotu vozovek a chodníků v majet-
ku města a jejich úklid po zimě se letos sta-
rá více než dvacítka pracovníků společnosti 
.A.S.A. TS Prostějov. Je mezi nimi i čtrnáct 
nezaměstnaných, které město začátkem roku 
zaměstnalo na úklid veřejných prostranství, 
komunikací a budov,“ uvedl místostarosta 
Mgr. Vlastimil Uchytil  s tím, že nová pracov-
ní místa radnice vytvořila společně s Úřadem 
práce Prostějov, který za město hradí veškeré 
mzdové náklady, včetně odvodů. 

„Čtyři dlouhodobě nezaměstnané, kteří 
k nám nastoupili již v listopadu loňského 
roku, jsme přijali do trvalého pracovního 
poměru. K jejich práci jsme neměli žádné 
vážnější výhrady,“ uvedl Dušan Malínek ze 
společnosti .A.S.A. TS Prostějov. 

Dlouhodobě nezaměstnaní  mimo jiné 
ručně čistí krajnice vozovek a chodní-
ků. Škrabkou odstraňují plevel a nánosy 
zeminy, které nakládají na multikáru. Její 
obsah často demonstruje lhostejnost lidí 

k tomu, jak město vypadá. „PET lahve, 
papírky, obaly od cigaret, plastové kelím-
ky od kávy z automatu, to všechno lidé bez 
zaváhání odhodí přímo na ulici. Jakmile se 
trochu oteplí, přidají  se obaly od nanuků,“ 
postěžoval si řidič multikáry. 

Odhození odpadků na zem je podle ředi-

tele městské policie Bc. Jana Nagyho pře-
stupkem na úseku veřejného pořádku, za 
který lze uložit až tisícikorunovou pokutu. 
„Pokud strážníci někoho při znečišťování 
veřejného prostranství přistihnou, řeší to 
domluvou a stále častěji i  pokutou,“ upo-
zornil Nagy.  Y. Kadlecová  

Do jarního úklidu města se letos poprvé zapojili 
dlouhodobě nezaměstnaní

Lhostejnost lidí dělá z ulic odpadkové koše, říká řidič multikáry společnosti .A.S.A. TS 

Krajnice se plevele a nánosů zeminy zbavují ručně.  Foto: Y. Kadlecová 

Ve středu 31. května se uskuteční  
v Kontaktním centru (KC) Želva den 
otevřených dveří. Od 12 do 18 hodin 
budou pro veřejnost otevřeny prostory 
KC v bývalém Domě služeb ve Vraho-
vické ulici č. 83.  

Kontaktní centrum Želva poskytuje 
již pátým rokem své služby pro uživate-
le nealkoholových drog a jejich blízké. 
Mezi aktivity centra patří zejména pri-
mární prevence, kontaktní a poradenský 
program, terénní program a probačně-
terapeutický program. 

Na den otevřených dveří jsou 
srdečně zváni všichni, kteří by se 
rádi dozvěděli více o činnosti centra 
a o drogové problematice v prostějov-
ském regionu.      (kdl) 

Den otevřených 
dveří v Kontaktním 

centru Želva

1. 6. 18.00 KLUB REIKI  modrý salonek
čt  Astrologie jako okno do duše. Přednáší Zdeněk Myslikovjan, astrolog
  s 30-letou praxí, autor knihy „Werich a astrologové“ ve spolupráci se 
  svojí manželkou Idou, autorkou knih „Astrologie v praxi“ a „Sluneční 
  znamení v praxi“. Velmi zajímavá a originální přednáška.

  Harmonizačně-léčebná meditace. Dr. Ladislav Hodek - prezident 
  Asociace reiki. Zveme všechny zájemce.
  Vstupné 90 Kč 

2. 6. 16.00 REIKI I. stupeň  modrý salonek
pá  Přednáška pro širokou veřejnost /asi 1 hod/. Následuje seminář pro 
  zájemce o inicializaci na I. stupeň reiki. Přednáší Dr. Ladislav Hodek -
  - prezident Asociace reiki.

3. 6. 10.00 REIKI II. stupeň  modrý salonek
so  Seminář s inicializací na II. stupeň reiki.  
  Přednáší Dr. Ladislav Hodek - prezident Asociace reiki.

3. 6. 15.00 VÝBĚROVÝ SEMINÁŘ podle zájmu. Možnosti:  modrý salonek
so  Reiki III. st., Karuna KI I. a II. st., Filipínský magnetismus I. nebo II. st. 
  Přednáší Dr. Ladislav Hodek- prezident Asociace reiki 
  INFO: 582 336 195 /zázn./

Vzdělávací akce


