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Studenti prostějovských škol už znají 
podrobnosti týkající se otevření poboč-
ky Fakulty stavební VUT Brno v Pros-
tějově. 

„Od příštího akademického roku 
2007/2008 zde otevřeme čtyřletý baka-
lářský program Stavební inženýrství, po 
jehož absolvování bude možno pokračo-
vat  v inženýrském studiu v Brně, a tříletý 
obor stavitelství,“ uvedl děkan Fakulty 
stavební VUT Brno Petr Štěpánek. 

„Pobočka bude umístěna v pravé polo-
vině bývalé základní školy na Husově 
náměstí, kde je v současnosti volná kapa-
cita. Výhodou pro mimoprostějovské stu-
denty je i blízkost autobusového a vlako-
vého nádraží,“ popisuje iniciátor projektu 
ing. Tomáš Blumenstein. „Pokud by stu-
denti ze vzdálenějších míst chtěli v Pro-
stějově bydlet, ani toto nebude problém. 

Volná místa jsou k dispozici v někdejších 
internátech,“ doplnil.

Město Prostějov iniciativu vítá. „Je zde 
spousta stavebních fi rem, které potřebují 
kvalifi kované odborníky a v našem zájmu 
také je přitáhnout do Prostějova co nejvíce 
technicky vzdělaných lidí. Navíc, plníme 
takto jeden z bodů programového prohláše-
ní rady města z minulého volebního obdo-
bí,“ potvrdil starosta města Jan Tesař.

Středoškolští absolventi nejen z regi-
onu, kteří chtějí studovat na fakultě sta-
vební, musejí do 31. března podat přihláš-
ku, a to buď písemně nebo elektronicky. 
Elektronická přihláška na prostějovskou 
pobočku fakulty je na webové stránce 
Vysokého učení technického www.vutbr.
cz, na písemnou přihlášku bude třeba zdů-
raznit, že se zájemce hlásí na pobočku do 
Prostějova. 

„Hlavní přijímací řízení proběhne ve 
dnech 4. – 8. června, náhradní termín je  
14. června. Zkoušky se skládají z matema-
tiky a fyziky. Na pobočku do Prostějova 
budeme brát 50 až 60 studentů. Nároky na 
studium a kvalita výuky bude v Prostějově 
stejná jako v Brně. Budou sem dojíždět 
pedagogové z mateřské fakulty. Speciál-
ní laboratoře budou studenti absolvovat 
ve formě blokové výuky v Brně,“ uzavřel 
děkan Fakulty stavební VUT Brno Petr 
Štěpánek.

Pro zájemce škola připravuje kurzy 
zaměřené na přípravu k přijímacímu říze-
ní z matematiky a fyziky. Veškeré další 
podrobnosti najdou studenti na webových 
stránkách www.vutbr.cz.

 Mgr. Jana Gáborová, 
  mluvčí MěÚ v Prostějově

V Prostějově bude otevřena pobočka 
Fakulty stavební VUT Brno

V letošním roce dochází ke změně 
systému pro podávání žádostí o veřejnou 
fi nanční podporu. 

„Zatímco v předchozích letech podá-
valy jednotlivé subjekty své žádosti prak-
ticky po celý rok, od letošního budeme 
formuláře přijímat pouze do 28. února,“ 
vysvětluje podstatu změny starosta ing. 
Jan Tesař. „Je proto důležité, aby si spol-
ky, sdružení, organizace  nebo fyzické 
osoby velmi rychle udělaly představu 
o výši fi nanční podpory, kterou budou 

žádat od města na svou letošní činnost,“ 
dodal. 

Změnu schválila Rada města Prostějo-
va na svém lednovém zasedání. „Jedním 
z důvodů, proč se systém mění, je snaha 
rozdělit peníze na veřejnou fi nanční pod-
poru na letošní rok co nejdříve, aby žada-
telé mohli částku účelně využít a včas ji 
vyúčtovat a také, aby se neúspěšní žadate-
lé zavčas dověděli, že s veřejnou fi nanční 
podporou nemohou počítat,“ uzavřel Jan 
Tesař.  

V únoru vyprší termín pro podání 
žádostí o veřejnou fi nanční podporu 

První občánkem 
je Nikola Jarošová 

 
V pátek 9. února v 9.30 hodin přiví-

tá starosta města Prostějova Jan Tesař 
v zasedací místnosti prostějovské radnice 
rodiče prvního občánka města roku 2007 
spolu s jejich dítkem. Tím je Nikola Jaro-
šová, která se narodila 1. ledna 2007 ve 
14.56 hodin.

Rozhovor o bývalé 
kolonii U sv. Anny
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Zahájeno kácení 
smrkové aleje na 
městském hřbitově
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Které chodníky 
se letos budou 
opravovat
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Plánované řešení 
dopravní situace 
u nemocnice
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Tipy na únorové 
výstavy
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Důležité upozornění

Nejfrekventovanější ulici v Prostějově 
čeká výrazné dopravní omezení. „V letoš-
ním roce bude  na Olomoucké ulici vysta-
věn nový most přes říčku Hloučelu. „Ten 
stávající je na hranici bezpečnosti a sjízd-
nosti a není možné vyčkávat s jeho nahra-
zením až po dokončení severozápadního 
obchvatu města, protože to bude časově 

mnohem náročnější akce,“ uvedl starosta 
Prostějova Jan Tesař. 

Investorem výstavby nového mostu 
přes Hloučelu není město, ale Olomouc-
ký kraj. „Prostějov se na celé akci podílí 
pouze tím, že součástí projektu bude na 
náš podnět i cyklostezka, která v těchto 
místech chybí,“ objasnil starosta města. 

Samotná objízdná trasa zatím není 
stanovena, usilovně na ní pracuje odbor 
dopravy. Jakmile budou známy kon-
krétní podrobnosti o délce uzavírky 

a objízdných trasách, občané se je ihned 
dovědí. „Chtěli bychom ještě znovu jed-
nat s ministerstvem dopravy o udělení 
výjimky pro Prostějov na část rychlostní 
komunikace R 46, která by alespoň po 
dobu výstavby mostu mohla sloužit jako 
vhodná objízdná trasa. Navíc všichni pro-
stějovští komunální politici, kteří součas-

ně pracujeme v krajském zastupitelstvu, 
uděláme maximum pro to, aby se stavba 
zbytečně nezdržovala,“ ujistil starosta 
ing. Jan Tesař, který jedná o náhradním 
přemostění. „Prostřednictvím krajského 
úřadu jsem kontaktoval ředitele Správy 
silnic Olomouckého kraje a prodiskuto-
val s ním možnost náhradního přemos-
tění přes Hloučelu po dobu stavby nové-
ho mostu. Nyní tuto možnost z hlediska 
realizace posuzují projektanti,“ zakončil 
ing. Jan Tesař.    (kdl, jg)

Starosta Prostějova jedná 
o náhradním přemostění 

!

Stavba nového mostu v Olomoucké ulici 

Stávající most přes Hloučelu v Olomoucké ulici je na hranici bezpečnosti 
a sjízdnosti.  Y. Kadlecová

Starosta ing. Jan Tesař

„V současné době projednáváme 

možnost náhradního přemostění Hloučely po 

dobu výstavby nového mostu s investorem 

 – Správou silnic Olomouckého kraje.“ 

V sobotu 3. února bylo  slavnostně předáno nové zásahové vozidlo četě Vrahovice Jednotky sboru Dobrovolných hasičů Prostějov. 
Tento automobil v hodnotě více než  1 600 000 korun zakoupilo město Prostějov za přispění státní dotace 800 tisíc korun. 

Akce, která se uskutečnila v místní části Vrahovice (u tamní hasičské zbrojnice) se zúčastnili nejen představitelé města – starosta Jan 
Tesař, místostarosta Miroslav Pišťák, ale také ministr vnitra Ivan Langer, poslanec Parlamentu České republiky Radim Fiala, senátorka 
Božena Sekaninová, zástupci městského úřadu a samozřejmě členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů Prostějov – Vrahovice.   
 (jg) 
    

Vrahovičtí hasiči dostali od města zásahové vozidlo

Jednání Zastupitelstva 

města Protějova 

se uskuteční 

v úterý  20. února 

od 13 hodin 

v obřadní síni 

prostějovské radnice 

na náměstí 

T. G. Masaryka.

Životní podmínky domácností 
v roce 2007

Český statistický úřad organizu-
je v roce 2007 v souladu se zákonem 
č. 89/1995Sb., o státní statistické službě 
ve znění pozdějších předpisů, výběrové 
šetření o životních podmínkách domác-
ností v České republice – SILC 2007 
(Životní podmínky 2007), které navazuje 
na šetření SILC z let 2005 a 2006. Smys-
lem šetření je získat nejnovější reprezen-
tativní údaje o sociálním a ekonomickém 
postavení českých domácností, o různých 
typech jejich příjmů, o nákladech na byd-
lení a životních podmínkách.

Šetření se uskuteční na území celé Čes-
ké republiky ve zhruba 11 600 domácnos-
tech, z nichž některé se zúčastnily již před-
cházejících vln. Všechny domácnosti byly 
do šetření zahrnuty na základě náhodného 
výběru.

Vlastní šetření proběhne v době od 
17. února do 29. dubna 2007 prostřednic-
tvím speciálně vyškolených tazatelů. Do 
šetření budou zahrnuty všechny osoby, kte-
ré mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. 
Budou se zjišťovat údaje potřebné pro tvor-

bu sociální politiky státu, např. v otázkách 
nezaměstnanosti, daní, poskytování soci-
álních dávek atd., a pro hodnocení dopadu 
přijatých opatření vlády na životní úroveň.

Pracovníci zapojení do šetření se budou 
prokazovat pověřením k výkonu funkce, 
které jim vydá ČSÚ, samostatné oddělení 
terénního zjišťování Olomouc. Ve všech 
fázích zpracování je zaručena anonymita 
údajů zjištěných u domácností. Ochrana 
individuálních údajů je zajištěna v soula-
du se zákonem č. 101/2000 Sb., o státní 
statistické službě. Všechny osoby zúčast-
něné na zjišťování a zpracování údajů jsou 
vázány mlčenlivostí o všech šetřených 
skutečnostech ve smyslu § 16 uvedeného 
zákona.

Do výběru pro šetření Životní podmín-
ky 2007 se v Olomouckém kraji dostalo 
také  město Prostějov. 

Veškeré další dotazy zodpoví pracov-
níci Českého statistického úřadu,  samo-
statného oddělení terénního zjišťování 
Olomouc, pověřeného řízením šetření 
Životní podmínky 2007, telefonní číslo 
585 731 507.                                    

Šetření Českého statistického úřadu 


