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Střední odborná škola podnikání a obchodu
Husovo nám. 91, Prostějov

nabízí
 

3LETÉ DÁLKOVÉ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM 
zakončené maturitní zkouškou ve studijním oboru

PODNIKÁNÍ - KKOV: 64-41-L/524

Studium je určeno pro absolventy 3letých učebních oborů. 
Absolvent získává střední odborné vzdělání se zaměřením  

na ekonomiku a podnikání. 

Výuka probíhá dvakrát týdně v odpoledních hodinách.  
Odborné (např. ekonomika podniku, právo, účetnictví, 
management a marketing, chod podniku, mezinárodní 

obchod) a všeobecně vzdělávací předměty vyučují zkušení 
pedagogové školy.

U všeobecně vzdělávacích předmětů je výuka směřována  ke 
složení státní maturitní zkoušky.

Absolvent školy získá ekonomické, obchodní 
a právní znalosti a dovednosti  uplatnitelné v zaměstnání 

nebo v samostatném podnikání.

Roční školné: 10 000 Kč 

Nabízíme tradici a zkušenosti 
ve vzdělávání dospělých

tel. 582 341 413, 582 333 845       

V březnu bude zahájena výstavba okružní 
křižovatky Anglická - Anenská - Holandská 
a rekonstrukce ulice Čs. armádního sboru

Ing. Antonín Zajíček, 
vedoucí odboru rozvoje a investic MěÚ

Město Prostějov zahájí v průběhu měsí-
ce března výstavbu pětiramenné okružní 
křižovatky  na styku ulic Anglická, Anen-
ská a Holandská a dále rekonstrukci ul. 
Čs. armádního sboru v místní části Vra-
hovice. 

V rámci výstavby okružní křižovatky, 
která umožní bezpečnější a plynulejší 
provoz, budou současně probíhat staveb-
ní práce na rekonstrukci části komunikace 
Anenská. Výstavbu pětiramenné okružní 
křižovatky bude provádět fi rma SKAN-
SKA DS, a. s.  Stavební práce budou 
ukončeny v průběhu měsíce června 2007.

Rekonstrukce ul. Čs. armádního sbo-
ru v místní části Vrahovice bude zahá-
jena v druhé polovině března. Stavební 
práce bude provádět fi rma STRABAG 
a. s., provozní jednotka Prostějov. Ukon-
čení prací na rekonstrukci komunikace, 
včetně kanalizace a přeložek plynovodu, 
vodovodu, kabelů Telecomu, vedení NN, 
se předpokládá na konec měsíce června 
2007. Chodníky budou dokončeny v říjnu 
tak, aby bylo občanům umožněno pro-

vést domovní přípojky splaškové kanalizace. 
Objízdná trasa pro veřejnou hromadnou 

dopravu povede ulicí Mikoláše Alše a na 
ní navazující ul. Prešovskou. 

Rekonstrukcí ulice Čs. armádního 
sboru a výstavbou pětiramenné okružní 
křižovatky lze očekávat, že bude ome-
zen přístup k jednotlivým nemovitostem. 

V důsledku této skutečnosti žádá odbor 
rozvoje a investic Městského úřadu v Pro-
stějově o vstřícnost při řešení problémů 
s přístupem k dotčeným nemovitostem. 
Současně ubezpečuje, že se bude snažit 
při omezení příjezdu i přístupu k jednot-
livým nemovitostem dohodnout se všemi 
majiteli v předstihu tak, aby nedocházelo 
ke zbytečným konfl iktním situacím.

Vysvětlivky:                  Vysvětlivky:  
 Místo budoucí okružní křižovatky              Oblast rekonstrukce

Řidičům, kteří mají řidičský průkaz 
vydán v období od 1. 7. 1964 do 31. 12. 
1993, zbývá na výměnu průkazů necelých 
10 měsíců. Tato řidičská oprávnění je tře-
ba vyměnit do konce roku 2007. 

V měsíci lednu a únoru 2007 si přitom 
přišlo řidičský průkaz vydaný ve zmíně-
ném období vyměnit zhruba šest stovek 
žadatelů. To znamená, že do konce roku 
by mělo odbor dopravy Městského úřadu 
v Prostějově navštívit ještě více než 13 
tisíc řidičů.

Jaké doklady je třeba přinést s sebou?
✔ Platný doklad totožnosti,
✔ jednu současnou fotografi i 3,5 x 4,5

cm, barevnou nebo černobílou, čelní 
pohled

✔ řidičský průkaz,

✔ vyplněnou žádost o vydání řidičského 
průkazu (je k dispozici na odboru dopravy),

✔ v případě podání žádosti prostřednic-
tvím zmocněné osoby musíte mít s sebou 
kopii občanského a řidičského průkazu 
žadatele (v případě podání žádosti pro-
střednictvím zmocněné osoby musí být 
žádost podepsána žadatelem a podpis nes-
mí přesáhnout rámeček).

Kdy je možno přijít na odbor dopravy?
V pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00 

hodin a v úterý a  ve čtvrtek  od 8.00 do 
12.00 hodin. 

Řidiči, kteří mají průkazy vydané od 
1. 1. 1994 od 30. 4. 2004, nemusejí spě-
chat. Stačí, když s výměnou začnou v roce 
2008.     (jg) 

Upozornění pro řidiče

S výměnou řidičského průkazu 
rozhodně neotálejte!

Dopravní omezení  v souvislosti s rekonstrukcí 
ulice Čs. armádního sboru 

V pondělí 19. března bude zahájena rekonstrukce ulice Čs. armádního sboru v Pro-
stějově – Vrahovicích, včetně budování inženýrských sítí. Investice si vyžádá částku 
zhruba 14 miliónů korun. 

Současně s výstavbou začne v uvedené lokalitě platit od pondělí 19. 3. dopravní 
omezení. Hlavní objízdná trasa je stanovena ulicemi Kralická a Průmyslová. Auto-
busová hromadná doprava bude využívat jako objízdnou trasu ulice Mikoláše Alše 
a ulici Prešovskou. Současně dojde k přesunu zastávek Vrahovice - Hanačka na začá-
tek ulice M. Alše a Vrahovice - Trpínky na konec ulice Prešovské (popis pro jízdu 
směrem z Prostějova). Ulice M. Alše a Prešovskou budou moci používat i místní 
obyvatelé a zásobování. 

Dopravní omezení je plánováno do konce měsíce června 2007.   

Střední odborné učiliště obchodní na 
náměstí E. Husserla 1 spolu s městem 
Prostějovem vás zvou na Hanácký pohár 
2007, 10. ročník mezinárodní soutěže 
míchaných nápojů z Portfolia Starorežné 
Prostějov a General Bottlers ČR. Soutěž 
se koná 21. března od 10.00 hodin ve Spo-
lečenském domě Prostějov v Komenského 
ulici.

Program: 

   zahájení vystoupením hanáckým sou-
borem „KLAS“

•  soutěž juniorů v míchání alkoholic-
kých long drinků

•  soutěž profesionálů v míchání alkoho-
lických fancy drinků

• fl ambování palačinek a ovoce
• ukázky free stylu v míchaní nápojů
•  ochutnávka výrobků ze Starorežné 

Prostějov
•  celodenní kulturní program ve vstu-

pech mezi jednotlivými koly soutěže
• módní přehlídka
•  vystoupení vicemistryň světa v kolové.

Součástí programu je prezentace fi rem 
souvisejících s gastronomií.

PROGRAM: • vystoupení Hanáckého souboru KLAS • vystoupení TŠ Hubený • ukázka krasojízdy vicemistryň světa z Němčic na Hané • free style v míchá-
ní nápojů v podání Střední školy potravinářské a služeb Brno • vystoupení TS EXTREME Prostějov • exhibiční vystoupení kadeřníků SOŠ a SOU
Přerov a SOU Olomouc • Taneční vystoupení agentury HIT Přerov • vystoupení soukromé ZUŠ A. Prokopa

Mediální partneři:

Prostějov • Kulturní a společenské centrum, Komenského ul. • 21. březen • 1100 hod.

Soutěž míchaných nápojů

Hanácký pohár 2007

Ing. Martina Cetkovská,
vedoucí odboru životního prostředí 

Po dobu nadcházejících dvou měsíců, 
počínaje pátkem 23. března, dochází 
k omezení provozu na odboru životního 
prostředí Městského úřadu v Prostějo-
vě, Školní 4. Odbor bude vždy v pátek 
pro veřejnost uzavřen. K omezení pro-
vozu pro veřejnost dochází z důvodu 
zvýšené návštěvnosti občanů v souvis-
losti se zánikem vybraných druhů povo-

lení k nakládání s vodami a nutnosti 
zajištění vyřizování podaných žádostí 
a běžné agendy odboru. 

Klienti si mohou své záležitosti na 
odboru životního prostředí vyřídit v jiné 
pracovní dny podle provozní doby, tedy 
v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00 
hodin, v úterý a ve čtvrtek od 8.00 do 
16.00 hodin. Pro podání žádostí mohou 
občané a instituce využít také podatel-
nu Městského úřadu v Prostějově, nám. 
T. G. Masaryka 12 – 14.

Omezení provozu na odboru 
životního prostředí

Vodní nádrž na Přikrylově náměstí za 
prostějovským zámkem brzy zmizí. 

„Jde o nefunkční zařízení, které se už 
léta nevyužívá,“ konstatoval místostarosta 
ing. Pavel Drmola. „Nádrž bude zasypána 
a nahrazena trávníkem,“ doplnil. 

V případě této vodní nádrže nejde o žád-
ný estetický vodní prvek. „Nádrž byla vybu-
dována jako zdroj vody pro případ války,“ 
připomněl místostarosta Miroslav Pišťák. 
„K nádrži nevede žádná přístupová cesta, 
nejsou kolem ní lavičky a vzhledem ke své 
zhruba dva a půl až třímetrové hloubce před-
stavuje značné bezpečnostní riziko,“ upo-
zornil místostarosta Mgr. Vlastimil Uchytil. 

Rada města schválila rozpočtové opatření 
ve výši 293 tisíc Kč na provedení této akce. 
Zasypání nádrže proběhne podle harmono-
gramu do konce dubna, do poloviny června 
zde pak bude založen trávník. Technicky 
akci zabezpečí fi rma INSTA Prostějov,
s. r. o., vítěz výběrového řízení.  (jg, kdl) 

     

Vodní nádrž za prostějovským zámkem zmizí

Vodní nádrž na prostějovským zámkem byla kdysi vybudována jako zásob-
ní zdroj vody pro případ války.  Foto: Y. Kadlecová 


