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Střední odborné učiliště ob-
chodní, nám. E. Husserla 1, vás 
spolu s městem Prostějovem zve 
na Hanácký pohár 2008, 11. ročník 
mezinárodní soutěže míchaných 
nápojů z portfolia Starorežné Pros-
tějov a General Bottlers CR. Soutěž 
se bude konat ve středu 19. března 
od 10 hodin ve Společenském domě 
v Prostějově.

Program soutěže

• Zahájení - vystoupení hanácké-
ho souboru „KLAS“.

• Soutěž juniorů v míchání alko-
holických fancy drinků.

• Soutěž profesionálů v míchání 
alkoholických long drinků.

• Flambování palačinek a ovoce.
• Ukázky free stylu v míchání 

nápojů.
• Ochutnávka výrobků ze Staro-

režné Prostějov.
• Celodenní kulturní program ve 

vstupech mezi jednotlivými koly 
soutěže.

• Módní přehlídka.
• Vystoupení vicemistryň světa 

v kolové.
• Ukázka biketrialu v podání mis-

tra světa Martina Šimůnka.
Součástí programu je prezentace 

fi rem souvisejících s gastronomií.

Pozvánka na
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Prostějov                            19. březen 2008
Společenský dům Prostějov, Komenského ul. 6

Bývalá kolonie U Svaté Anny
Před pěti lety, v roce 2003, byl asa-

nován poslední bytový blok 
v kolonii U Svaté Anny. V té-
to souvislosti jsme požádali 
o rozhovor místostarostu města 
Prostějova Mgr. Aloise Mačáka, 
který byl členem pracovní sku-
piny pro řešení problematiky 
lokality U Svaté Anny. 

Pane místostarosto, při-
pomeňte, z jakého důvodu 
došlo k postupné asanaci čtyř bytových 
bloků U Svaté Anny, kde žili převážně 
Romové.

K postupné asanaci došlo zejména 
z důvodu špatného technického 
stavu těchto bytových bloků 
a naprosto nevyhovujících hygie-

nických podmínek, které následně vyústily 
v několik žloutenkových epidemií. Dalším 
důvodem byly neustálé stížnosti občanů 

nejen z okolních domů. Navíc udržování 
bytových bloků stálo město Prostějov milio-
ny korun a jejich opravy byly nehospodárné. 
V neposlední řadě nám šlo o zvýšení bezpeč-
nosti našich občanů. 

Senátor Jiří Čunek kdysi tvrdil, že 
při řešení romské otázky se inspiroval 
prostějovským projektem postupné 
asanace kolonie U Svaté Anny.

Pokud to skutečně senátor Čunek 
tvrdil, srovnal nesrovnatelné! Náš pro-
jekt postupné asanace této lokality se re-
alizoval přes čtyři roky kvalifi kovaným 
a citlivým způsobem. 

 (Dokončení na straně 3)

Jsem přesvědčený, že město 
tímto postupem ušetřilo 
miliony korun. 

Mgr. Alois Mačák,
místostarosta Prostějova

Městská policie zaměřila v po-
sledních týdnech svou pozornost 
mimo jiné i na placená parkoviště 
v centru Prostějova. Důvodem je 
klesající výtěžnost parkovacích 
automatů způsobená zejména tím, 
že se řada řidičů vyhýbá placení 
parkovného. 

„Výtěžnost parkovacích automatů 
klesá už delší dobu, přitom je evi-
dentní, že zaparkovaných automobilů 
na placených parkovištích nikterak 
neubylo. Dohodli jsme se proto 
s městskou policií, že strážníci budou 
důsledněji sledovat, zda řidiči skuteč-
ně zakoupí parkovací lístek a ten pak 
umístí za přední sklo. Pokud se tak 
nestane, může se jim snaha nezapla-
tit  pěkně prodražit. Hrozí jim totiž 
buď bloková pokuta až do výše dvou 
tisíc korun nebo tzv. botička,“ uvedl 
místostarosta Prostějova Pavel Drmola. 

„Na druhou stranu jsme si vědomi, 
že stávající parkovací automaty mají 
svou životnost už pomalu za sebou. 

Po dohodě se společností ASA TS 
Prostějov chceme postupně nahradit 
parkovací automaty novými, moder-
ními modely, které umožní například 

vzdálenou správu a okamžité infor-
mování třeba o poruše tak, aby mohla 
být bezprostředně zajištěna náprava,“ 
dodal Drmola.  (jg)

Městská policie si posvítí 
na placená parkoviště

Výtěžnost parkovacích automatů klesá, i když zaparkovaných aut neubývá 

Vyhýbat se placení parkovného se nevyplatí.  Foto: Y. Pudilová

Rozhovor na téma:

Finanční úřad v Prostějově přijal následující opatření související s podáváním 
daňových přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2007:

1. Rozšíření úředních hodin poslední týden v březnu (včetně otevření v sobotu 
29. 3. dopoledne).

Den Úřední hodiny podatelny Úřední hodiny pokladny
25. 3. 8.00 - 18.00 8.00 - 11.30 12.30 - 15.00
26. 3. 8.00 - 18.00 8.00 - 11.30 12.30 - 15.00
27. 3. 8.00 - 18.00 8.00 - 11.30 12.30 – 15.00
28. 3. 8.00 - 18.00 8.00 - 11.30 12.30 - 15.00
29. 3. 8.00 - 12.00 8.00 - 11.00 -
31. 3. 8.00 - 18.00 8.00 - 11.30 12.30 - 15.00

2. Možnost vyzvednutí tiskopisů daňových přiznání na obcích.
3. Možnost podání daňových přiznání ve vybraných obcích přímo pracovníkům 

fi nančního úřadu.
Den Hodiny Obecní úřad
4. 3. 14.00 - 18.00 Brodek u Prostějova, Kostelec na Hané
6. 3. 14.00 - 18.00 Plumlov, Protivanov

Dále je  možnost podat daňová přiznání na odloučeném pracovišti v Němčicích 
na Hané (každou středu od 8 do 15 hodin a 26. 3. až  do 17 hodin).

Výše uvedenými opatřeními vychází Finanční úřad v Prostějově vstříc občanům, 
kteří se rozhodnou podat daňové přiznání osobně. Je samozřejmě možné podat 
daňové přiznání i poštou nebo elektronicky. I když termín pro podání daňového 
přiznání je 31. 3. 2008, uvítáme jeho dřívější podání.  (Dokončení na straně 3)

Informace Finančního úřadu v Prostějově k podávání daňových 
přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2007


