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Dne 17. října 2007 byl v Okresní hos-
podářské komoře v Prostějově zahájen 
provoz nové služby - ověřování dokla-
dů - Czech Point.

Na počkání vám vystavíme 
tyto ověřené výpisy 
z národních registrů

Výpis z Obchodního rejstříku.
Výpis ze Živnostenského rejstříku.
Výpis z Katastru nemovitostí.
Výpis z Trestního rejstříku – tento 

bude k dispozici pravděpodobně v prů-
běhu roku 2008. 

Cena

Jedna strana A4 - 70 Kč, každá další 
50 Kč.  

Provozní doba  

Pondělí až čtvrtek od  9.00 do 12.00 
hodin a od 13.00 do 15.00 hodin, pátek 
od 8.00 do 13.00 hodin.

Kde nás najdete 

Okresní hospodářská komora, Li-
dická 6, Prostějov (budova fi rmy APO, 
1. patro).

Zájemci mohou využít časů i mimo 
stanovenou provozní dobu, tzn. od 8.00 
do 15.30 hodin, což je klasický každo-
denní provoz kanceláře Okresní hospo-
dářské komory. Dokonce na požádání 
nabízíme i dohodnutí  individuálního 
termínu.

Helena Chalánková,
 ředitelka OHK v Prostějově

Kopec pro vyžití dětí 
na Sídlišti Svobody 

Vážení občané,
dovolte, abychom vás jako příjemce pří-
spěvku na péči informovali o některých 
změnách a povinnostech vyplývajících 
z novely zákona o sociálních službách 
účinné od 1. ledna 2008, která byla 
přijata v rámci zákona č. 261/2007 Sb., 
o stabilizaci veřejných rozpočtů. 

Tyto změny se týkají pozastavení 
výplaty příspěvku na péči v případech 
dále uvedených situací, pokud se 
v nich jako příjemce příspěvku na péči 
ocitnete, a vaší povinnosti  předložit 
písemné vyjádření  souhlasu fyzické 
nebo právnické osoby jako poskytova-
tele potřebné péče.

Příjemce příspěvku na péči je po-
vinen Městskému úřadu v Prostějově, 
odboru sociálních věcí, písemně 
ohlásit  den nástupu k pobytu ve zdra-
votnickém zařízení ústavní péče (např. 
v nemocnici, léčebně dlouhodobě 
nemocných, psychiatrické léčebně  
aj.), umístění ve školském zařízení pro 
výkon ústavní nebo ochranné výchovy 

s výjimkou dětského domova, vzetí do  
výkonu vazby nebo nastoupení trestu 
odnětí svobody. Výplata příspěvku se 
v těchto případech zastaví, pokud po-
byt v uvedeném zařízení trvá po celý 
kalendářní měsíc. Našemu městskému 
úřadu je třeba ohlásit též den ukonče-
ní pobytu v takovém zařízení, neboť 
v kalendářním měsíci, ve kterém byl 
pobyt ukončen, se výplata příspěv-
ku na péči obnoví. V případech, že 
povinnost tohoto oznámení nemůže 
splnit příjemce příspěvku, tuto po-
vinnost plní osoba nebo poskytovatel  
zajišťující péči.

Současně upozorňujeme na po-
vinnost písemně ohlásit Městskému 
úřadu v Prostějově, odboru sociálních 
věcí (oddělení péče o staré a zdravotně 
postižené občany), do 8 dnů  změny 
poskytovatele pomoci, a to na  for-
muláři „Oznámení o poskytovateli po-
moci“, který je možno získat na tomto 
úřadě. Toto ohlášení obsahuje souhlas 
s  poskytováním péče od poskytovatele 

sociální služby nebo od pečující osoby 
blízké či jiné. V případech, kdy péči 
zajišťuje více poskytovatelů či osob, 
je nutné získat  souhlas a potvrdit tuto 
skutečnost ode všech poskytovatelů. 
Dále je příjemce příspěvku na péči po-
vinen oznamovat i veškeré další změ-
ny rozhodné pro  nárok na příspěvek, 
jeho výši nebo výplatu. 

Příjemce příspěvku musí využívat 
příspěvek pouze na zajištění potřebné 
pomoci, a to od poskytovatelů sociál-
ních služeb nebo od osob blízkých či 
jiných. Pokud tuto povinnost řádně 
neplní, výplata příspěvku po předcho-
zím písemném upozornění může být 
zastavena nebo může být příspěvek 
odejmut.

 Další informace  můžete získat na 
MěÚ v Prostějově, odboru sociálních 
věcí, telefon 582 329 312, popřípadě 
na dalších telefonních číslech 582 329 
414, - 543, - 344, - 345, - 343. 

Mgr. Jaroslav Svozil,
vedoucí odboru sociálních věcí 

Informace pro klienty žádající o příspěvek 
na péči na základě ustanovení § 7 zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Zdravé město 
Prostějov ve spo-
lupráci s Městskou 
policií Prostějov 
v rámci programu 
prevence kriminality 
„Partnerství 2007“ 

vyhlásilo dětskou výtvarnou soutěž 
na téma „Veřejný pořádek a doprava 
očima dětí“. 

Tento preventivní projekt byl zamě-
řen na děti z prostějovských mateř-
ských a základních škol. Cílem je, aby 
si děti i v útlém věku dokázaly uvědo-
mit, v jakém městě a prostředí žijí, co je 
podle nich potřeba udělat jinak a jakým 
způsobem by dané situace řešily.

Úkolem bylo vyjádřit svou vizi tvůrčí 
činností, a to nejen kresbou, ale také 
například keramikou, výrobky z papíru 
a podobně, čehož využily dva školní 
kolektivy. 

Všechny soutěžní práce hodnotila 
komise ve složení:

Mgr. Vlastimil Uchytil, místosta-
rosta

Bc. Jan Nagy, ředitel městské policie
Zdeňka Davidová, ZUŠ Vl. Ambrose 
Josef Dolívka, kurátor výstav
Ing. Petra Mejzlíková, koordinátorka 

projektu Zdravé město a místní Agen-
da 21.

Vítězové jednotlivých 
kategorií

I. kategorie: mateřské školy
1. místo:  Miroslav Vatter, Daniel 

Hudec, Aneta Bukvová, Tereza Prcha-

lová, Vojtěch Kvapil, Lukáš Dvořák, MŠ 
Prostějov, Šárka 4a (5 - 6 let)

2. místo: Adriana Jurčíková, MŠ Pro-
stějov, Dvořákova 5 (5 let)

3. místo: Adam Dittman, MŠ Prostě-
jov, Partyzánská (6 let)

II. kategorie:
I. stupeň základních škol
1. místo: Nikola Francová, ZŠ Prostě-

jov, V. Majakovského 1 (2. tř.)
2. místo: Nikola Kreplová, ZŠ a MŠ 

Prostějov, Kollárova 4
3. místo: Tereza Hasníková, ZŠ Pros-

tějov, V. Majakovského 1 (3. tř.)

III. kategorie: 
II. stupeň základních škol
1. místo: Barbora Černošková, 

Sebastian Wainer, ZŠ Prostějov, E. Va-
lenty (9. tř.)

2. místo:  Veronika Buriánková, ZŠ 
Prostějov, E. Valenty (7. tř.)

3. místo: Michal Hala, RG a ZŠ města 
Prostějova, Studentská 2 (6. tř.)

Zvláštní ocenění:
kolektiv 3. C, ZŠ ul. Dr. Horáka.

Ing. Petra Mejzlíková,
koordinárka projektu Zdravé město 

Prostějov a místní Agenda 21

Výsledky výtvarné soutěže na téma 
Veřejný pořádek a doprava očima dětí 

Ceny vítězům výtvarné soutěže předal místostarosta a politik Zdravé-
ho města Prostějova Vlastimil Uchytil.  Foto: J. Gáborová 

Stejně tak jako poslední předvá-
noční dny ve školách přinášejí už 
určité uvolnění, měli posluchači 
prostějovské Akademie III. věku 
poslední  téma před Vánocemi od-
dechové - byť velmi zajímavé. Čekala 
je totiž přednáška Evy Suchánkové 
o historii módy, doplněná velkou 
módní přehlídkou kostýmů od gotiky 
až po rokoko. Ano, divadelní spo-
lek Historia se tentokráte proměnil 
v různé majitele prostějovského pan-
ství v průběhu staletí - objevili se zde 
Pernštejnové, páni z Kravař, Lichten-
štejnové. Všichni navíc v dokonalých 
kostýmech ušitých podle původních 
střihů.

Byť mnohé hospodyňky již fi ni-
šovaly s předvánočním úklidem, ty, 
které si daly pauzu, byly jistě nadšeny. 
A všem příznivcům Akademie III. 
věku v Prostějově připomínáme, že II. 
pololetí začne první přednáškou  21. 
února 2008.                           Ivan Čech

Akademie III. věku tentokráte šustila taftem, 
hedvábím a sametově pohladila duši

Módní přehlídka kostýmů od gotiky až po rokoko byla v režii divadelní-
ho spolku Historia.  Foto: Bob Pacholík 

Vy se ptáte, my odpovídáme

Dotaz: Občané Sídliště Svobody 
v Prostějově poslali v roce 2006 na 
městský úřad žádost na vybudování 
kopce pro zimní i letní vyžití dětí. Bylo 
by vhodné, kdyby prostřednictvím 
Radničních listů byli občané informo-
váni, zda tento kopec bude zbudován, 
případně kdy.

Odpověď: Zastupitelstvo města Pro-
stějova schvalovalo na svém posledním 
zasedání v roce 2007 (18. 12.) rozpočet 
na letošní rok. Tato investiční akce však 
nebyla do rozpočtu zařazena. Nicméně 
do budoucna město nevylučuje vy-
budování takovéhoto kopce pro letní
i zimní vyžití dětí na Sídlišti Svobody. 

Okresní hospodářská komora 
vydává ověřené výpisy 

z národních registrů

Projekty na výsadby stromů, utvá-
ření veřejných prostranství za účasti 
veřejnosti nebo ochranu biodiverzity 
mají opět možnost získat podporu 
z  programu Strom života, který 
v tomto roce rozdělí 4,3 milionu korun 
z daru společnosti Skanska. O grant do 
maximální výše 200 tisíc korun  přitom 
mohou žádat občanská sdružení, obce, 
školy i jednotlivci. 

Žádosti o grant je možné zasílat ke 

čtyřem uzávěrkám, nejbližší z nich je 
už za deset dní. Do 18. ledna tak mů-
žete zasílat žádosti o podporu výsadeb 
stromů či úprav veřejného prostranství 
v podprogramech Malé granty a Místo 
pod stromy.

Bližší informace získáte u  Mirky 
Drobilkové, tel: 515 903 125, e-mail: 
mirka.drobilkova@nap.cz.

 Nadace Partnerství,
 Program Zelené stezky

Odborné semináře 
Okresní hospodářské komory
Okresní hospodářská komora v Pro-

stějově pořádá v lednu a únoru 2008 
tyto odborné semináře:

30. 1. 2008 od 9.00 do 12.00 hodin, 
Školící centrum HŽP Prostějov - NO-
VELA ZÁKONA O DANI Z PŘÍJMU 
PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH 
OSOB + NAVAZUJÍCÍ ZÁKONY.

Přednáší: ing. Miroslava Mohylová.
Poplatek: členové OHK 450 Kč, 

ostatní 750 Kč.

7. 2. 2008  od 8.30 do 15.00 hodin, 
Národní dům Prostějov - NOVÝ 

ZÁKONÍK PRÁCE Z POHLEDU IN-
SPEKTORÁTU PRÁCE + NAVAZUJÍ-
CÍ ZMĚNY V BOZP.

Přednáší: JUDr. Eva Slavíčková a ing. 
Jiří Ondříšek.

Poplatek: členové OHK 850 Kč, 
ostatní 1 250 Kč.

Na každou akci je třeba se předem 
přihlásit v OHK v Prostějově, Lidická 6, 
tel.: 582 332 721, 582 332 489, e-mail: 
ohkpv@ohkpv.cz. Zde také získáte veš-
keré podrobné informace.

Helena Chalánková, 
ředitelka OHK v Prostějově

Lednová uzávěrka grantu 
Strom života

Řidiči osobní dopravy - soutěž  „Jízda bez nehod“

Doležel Antonín 1 500 000 km
Grumlík Lubomír 1 250 000 km
Kadidlo Miroslav 1 000 000 km
Sedlák František 1 000 000 km
Hýbl Kamil 750 000 km
Vičar Jaroslav 750 000 km

Řidiči nákladní dopravy - soutěž 
„Kilometry bez dopravní nehody“

Kardinál Květoslav 2 250 000 km
Turek Pavel 2 250 000 km
Harik Milan 1 500 000 km
Matoušek Pavel 1 500 000 km
Pinkas Jaroslav 1 250 000 km
Grigar Jiří 500 000 km
Pospíšil Petr 500 000 km

V FTL vyhodnotili další milionáře


