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V nákladu dvou tisíc výtisků vyšla kon-
cem července  mapa Prostějova s bezbariéro-
vými trasami. Jde o první kartografické dílo
tohoto druhu v celé České  republice. Za je-
jím vznikem stojí zejména občanské  sdruže-
ní (OS) Prostějovští vozíčkáři. Nad  přípra-
vou ojedinělé orientační pomůcky, kterou
upotřebí nejen handicapovaní lidé, strávili je-
ho  členové stovky hodin. Během nich proje-
li na vozíku  zhruba sedmdesátikilometrovou
trasu. Úseky, které  mohou v Prostějově bez
problémů překonat nejen  vozíčkáři, ale na-
příklad i maminky s kočárky, tak  do pracov-
ní mapy zakreslovali na základě osobní  zku-
šenosti. 

„V roce 2001 jsem si při průjezdu městem
všiml, že  přibylo chodníků se sníženými ná-
jezdy. Napadlo mě,  že by bylo dobré zakres-
lit je do nějaké mapy, aby  vozíčkáři měli pře-
hled o tom, které trasy jsou pro  ně průjezdné.
Do té doby o tom totiž nikdo neměl  ani ne-
jmenší představu,“ popsal předseda OS  Pro-
stějovští vozíčkáři ing. Stanislav Brácha  pr-
votní impuls, který podnítil vznik mapy s bez-
bariérovými trasami. Její zárodečná
počítačová  verze, kterou ing. Brácha jako bý-
valý konstruktér  a projektant sám zpracoval
a rozmnožil, přišla na  svět v roce 2002. O dva
roky později se do  přípravy podkladů pro je-
jí dokonalejší verzi  zapojili i Prostějovští vo-
zíčkáři a vedoucí  prostějovského Centra pro
zdravotně postižené  Michaela Kolbová, kte-
rá pořídila seznam  bezbariérových budov.
Kromě nich je na mapě,  kterou zpracovalo
pražské kartografické  nakladatelství, zobra-
zeno 55 kilometrů  bezbariérových tras. 

„Mapa je složena do formátu  úzké obálky
a lze v ní listovat jako v příručce,“  upozornil
ing. Brácha, který poděkoval všem, kteří  se
zasloužili nejen o vydání mapy, ale také o
zpřístupnění prostějovských komunikací
a budov  tělesně handicapovaným lidem.
„Mapa Prostějova s bezbariérovými trasami
není pouhou orientační  pomůckou. Je také
svědectvím vůle po životě a svědectvím dob-
rého srdce,“ zdůraznil předseda  občanského
sdružení Prostějovští vozíčkáři. 

Vydání mapy přišlo na 1 600 euro. Nákla-
dy na  kartografické zpracování a tisk byly fi-
nancovány z projektu „Šance pro všechny“
OS na pomoc zdravotně  postiženým Lipka,
finančně podpořeného ze státního  rozpočtu
a prostředků Evropské unie. „Jsem velmi  rá-
da, že vzájemná spolupráce neziskových  or-
ganizací přináší první výsledky,“ ocenila

společný postup místostarosta Božena Seka-
ninová. 

Mapa Prostějova s bezbariérovými trasa-
mi je od  poloviny srpna zdarma k dispozici

v prostějovském  Centru pro zdravotně posti-
žené v Kostelecké ulici  a v informačním
středisku Městského úřadu v Prostějově na
náměstí T. G. Masaryka. (kdl) 

Prostějov má unikátní mapu 
s bezbariérovými trasami 
Mapu zdarma nabízí i informační centrum městského úřadu

Co najdete na mapě Prostějova 
s bezbariérovými  trasami: 

✔ Do aktualizované euro mapy Prostějova je  vkreslena síť bezbariérových tras.
✔ Mezinárodním symbolem přístupnosti jsou na ní  vyznačeny bezbariérové 

objekty.
✔ Kromě základní mapy města v měřítku 1 : 10 000  umístěné na líci je na jejím

rubu mapa širokého  okolí Prostějova v měřítku 1 : 100 000, dále  mapa cent-
ra města v měřítku 1: 6 000, seznam  bezbariérových objektů, tísňových volá-
ní a seznam ulic.

✔ Základní mapa s bezbariérovými trasami má síť  zeměpisných souřadnic, vy-
hledávací síť,  soustavu vrstevnic po 10 m a legendu k bezbariérovým trasám. 

Jako jedné z prvních představil ing. Stanislav  Brácha mapu s bezbariérovými
trasami  místostarostce Boženě Sekaninové. Foto: Yvona  Kadlecová 

SPORTCENTRUM - dům dětí a mládeže 
Olympijská 4, 796 01 Prostějov

Přehled akcí na měsíce ZÁŘÍ A ŘÍJEN 

24. září PODZIM VE VÍDNI Vídeň
- výlet za poznáním Vídně, návštěva parku Schonbrun,  histo-

rického centra Vídně a zoologické  zahrady 
Cena: 380 Kč.
Informace: Mgr. Tereza Zajíčková, telefon: 582 332 296,
e-mail: tzajickova@seznam.cz

7. - 9. října TURISTICKÝ SRAZ Hamry 
- sraz dětských spolků a organizací na vojenské základně

v Hamrách 
Informace: Mgr. Zdeněk Rajtr, telefon: 582 336 324  
nebo Mgr. Tereza Zajíčková, telefon:  582 332 296

15. října HANÁCKÉ ŠLAPCUK okolí  Prostějova - Velký Kosíř 
- dálkový pochod 15 km a cyklotrasa 25 a 60 km
Informace: Mgr. Tereza Zajíčková, telefon: 582 332 296

28. - 30. října POZNÁVÁME ČR jižní Morava 
-víkendový pobyt pro děti a mládež 
Informace: Mgr. Tereza Zajíčková, telefon: 582 332 296

Termín následující akce bude upřesněn:
DISKOTÉKA pro děti a mládež ve Sportcentru 

SPORTOVNÍ AKCE 

Vyhlášení OSL, turnaj v kopané
Sportovní turnaje: házená, volejbal, přespolní běh 
Informace: Tomáš Gross, telefon: 582 332 296.

MĚSTO PROSTĚJOV 
a PROSTĚJOV - ZDRAVÉ MĚSTO

vypisují

PRVNÍ ROČNÍK SOUTĚŽE O NEJKRÁSNĚJŠÍ
KVĚTINOVOU VÝZDOBU V PROSTĚJOVĚ

Do soutěže se může přihlásit každý občan starší osmnácti let,  který je majitelem či uži-
vatelem domu, bytu nebo provozovny v Prostějově. Součástí druhé kategorie jsou ško-
ly a školská  zařízení ve městě bez ohledu na jejich zřizovatele. 

Hodnotit se budou osázená okna, balkony, terasy, vchody,  předzahrádky, zahrádky
obytných domů a restauračních zařízení,  ale i vchody do obchodů. Květinová výzdo-
ba musí být viditelná z veřejného prostranství.

Soutěžící pořídí kvalitní barevné fotografie o rozměru 17,5 x 12,5 cm a větší a zašlou
je do 10. 9. 2005 s uvedením svého jména a adresy na MěÚ v Prostějově, (kancelář  sta-
rosty), nám. T. G. Masaryka 12-14. Pokud budou snímky v digitální podobě, doporu-
čujeme přiložit i CD nebo je zaslat  elektronicky na e-mailovou adresu petra.mejzliko-
va@mestopv.cz. 
Starší a invalidní občané, kteří nemají fotoaparát, mohou požádat o pořízení foto-
grafií na  telefonním čísle 582 329 128.

Hodnocené soutěžní kategorie:

1) bytová a sídlištní zástavba (okna, balkony, průčelí)
2) rodinné a nájemné domy včetně škol (okna, balkony,  terasy a průčelí celého domu)
3) předzahrádky domů i obchodů včetně restauračních  zařízení

Vyhodnocení soutěže proběhne do konce září 2005 komisí  jmenovanou Radou města
Prostějova.Výsledky budou zveřejněny v místním tisku, v Radničních listech a na we-
bových stránkách  města Prostějova (včetně fotografií ohodnocených květinových  vý-
zdob).

Ceny pro vítěze: 
1. cena v každé kategorii poukázka na 2  000 Kč
2. cena v každé kategorii  poukázka na 1 500 Kč
3. cena v každé kategorii  poukázka na 500 Kč

Hodnotící komise si vyhrazuje právo přerozdělit ceny v případě  nerozhodného umístě-
ní. Výzdoba navržená k ocenění bude  posouzena členy komise přímo na místě.

Božena Sekaninová,  Ing. Jan Tesař,
místostarosta města Prostějova  starosta města Prostějova

PŘIHLÁŠKA

DO PRVNÍHO ROČNÍKU SOUTĚŽE

O NEJKRÁSNĚJŠÍ KVĚTINOVOU VÝZDOBU V PROSTĚJOVĚ

Jméno a příjmení ..............................................................................................................

Adresa ..............................................................................................................................

Telefonní číslo .................................................................................................................

Soutěžní kategorie ...........................................................................................................

Bližší informace ohledně umístění (orientace fasády ke světovým  stranám, význač-
ným orientačním bodům v okolí, u vícebytových  domů poschodí a pořadové číslo
okna či balkonu).

Obálku s označením KVĚTINOVÁ VÝZDOBA zašlete v uvedeném termínu  
na adresu ing. Petra Mejzlíková, Městský úřad v Prostějově,  
nám. T. G. Masaryka 12 - 14, 796 01 Prostějov nebo podejte 

na podatelně MěÚ ve dvorním traktu radnice. 

Česká televize uvede v neděli 11. září ve
20.10 hodin na ČT  2 dokument s názvem
„Nový obraz světa se rodil i na Hané“.
Vznik snímku o prostějovském rodákovi
a filozofu Edmundu  Husserlovi - zakladate-
li fenomenologie - podpořilo finančně  také
město Prostějov. Dokument se věnuje i Lud-
wigu  Wittgensteinovi, zakladateli analytic-

ké filozofie, který v průběhu první světové
války pobýval v Olomouci. 

Pořad vznikl v koprodukci České televize
a prostějovského  studia VIDEO THEO. Te-
levizní štáb jej točil nejen v Prostějově
a v Olomouci, ale navštívil i řadu evrop-
ských univerzit a archivů, ve kterých Hu-
sserl a Wittgenstein působili, jako  například

Vídeň, Freiburg, Göttingen, Lovaň, Cam-
bridge). Pod  hodinový dokument se pode-
psali dramaturg České televize Ondřej  Šrá-
mek, kameraman Vladan Vála a režisér
a scénárista Theodor  Mojžíš. Odborným ga-
rantem projektu byl prof. Ivan Blecha,  ve-
doucí katedry filozofie Univerzity Palacké-
ho v Olomouci. (jg)

Hlavní vysílací čas na ČT 2 
bude patřit prostějovskému rodákovi 

Dokument finančně podpořilo město Prostějov

Mgr. Jana Gáborová, 
tisková mluvčí 

Monumentální Betlém, který město Pro-
stějov získalo v únoru  roku 2004 odkupem od
Alojze Machaje z Bratislavy za 500 tisíc  ko-
run, prochází rozsáhlou údržbou. Na rekon-
strukci pracuje  řezbář Miroslav Srostlík -
Moravský ve svém ateliéru v Seči. 

Celkem patnáct figur bude podle Srostlíka
vertikálně  rozpůleno, obě poloviny budou
vydlabány a bude ponechána pouze  pěti až
šesticentimetrová skořepina. Následně se so-
chy ošetří  proti červotočům, houbám a plí-
sním. Po ošetření budou obě  poloviny opět
slepeny, bude na nich vytvořena nová poly-

chromie  a oživeny barvy. Takto opravené fi-
gury mají lépe odolávat  povětrnostním vli-
vům. Údržba si vyžádá náklady ve výši 150
tisíc korun a potrvá do konce listopadu. Poté
bude Betlém  převezen do Prostějova a insta-
lován na náměstí T. G. Masaryka  do prosto-
ru kuželny. 

Monumentální Betlém zdobil město Pro-
stějov už dvakrát.  Poprvé si jej obyvatelé
a návštěvníci Prostějova mohli  prohlédnout
o Vánocích roku 2003 na terase Národního
domu. V loňském roce se přestěhoval na ná-
městí T. G. Masaryka, kde  tvořil nedílnou
součást vánoční výzdoby města a dotvářel  at-
mosféru vánočních trhů. 

Atmosféru Vánoc opět navodí 
Monumentální Betlém 

Den otevřených 
dveří v mateřském

centru Cipísek 
Mateřské centrum Cipísek zve maminky

na mateřské dovolené  a jejich děti v termí-
nu od 12. do 16. září na dny otevřených  dve-
ří, během kterých se budou moci seznámit
s prostředím centra  a nabídkou jeho aktivit
pro děti i dospělé. Dny otevřených  dveří
proběhnou v obou pracovištích mateřského
centra Cipísek -  ve Dvořákově ulici č. 5 a na
Sídlišti Svobody (naproti  sběrného dvora)
vždy od 8.30 do 13 hodin. Bližší informace
získáte na tel. čísle 723 436 339 a webových
stránkách www.mcprostejov.goo.cz. (kdl) 

Pozvánka

Vážené dámy a pánové, 
Jako bývalý náčelník českých a sloven-

ských skautů v zahraničí  dávám dohromady
knížku pro naše děti, vlastně již pro naše
vnuky, o skautské organizaci v České repub-
lice, abych jim  ukázal, že skauti ve staré
vlasti vždy stáli za svým slibem ku  prospě-
chu své domoviny. 

Máme tady malé muzeum, ve kterém má-
me asi 2 600 skautských  odznaků ze staré
vlasti, ale i z celého světa. Bohužel nám

chybí odznáček vydaný v Prostějově. Pokud
jej někdo ze starých  členů organizace doma
najde, byli bychom velmi rádi, kdyby nám
jej mohl poskytnout. Jsme ochotni jej i od-
koupit. Modro-zeleno-červený odznáček
s názvem Prostějov 50 je z roku 1969, číslo
6905ABC a jde o pryskyřicí lakovaný tom-
bak. Děkujeme za  spolupráci a pomoc. 

Miloš Miltner, Webermühle 32 
5432 Neuenhof, Schweiz 

milos.miltnergmx.ch

Zdravotně postižení Prostějovska a TJ
Krumsím pořádají v sobotu 3. září v bez-
bariérovém sportovním areálu v Krum-
síně už  II. setkání zdravotně postiže-
ných. Začátek akce je v 9 hodin  dopoled-
ne, celým programem bude návštěvníky
provázet moderátor  Petr Zakopal. K tanci
a poslechu zahraje skupina KORNET. Od

10.30 hod. budou připraveny ukázky výcvi-
ku služebních psů městské policie a psů čle-
nů kynologického klubu. Poté bude násle-
dovat vystoupení  gymnastek. Po celý den
budou probíhat soutěže pro děti.  Nedílnou
součástí setkání je bohaté občerstvení
a tombola.  Vstupným do areálu je pouze
dobrá nálada. (jg) 

Prosba o pomoc ze Švýcarska 

Vstupným na II. setkání zdravotně 
postižených je pouze dobrá nálada

Výzva profesionálním,
amatérským, 

uměleckým a hudebně
dramatickým 

souborům 

Městský úřad v Prostějově, 
odbor školství a kultury,

vyzývá všechny profesionální, 
amatérské, umělecké a hudebně  

dramatické soubory (samostatné, 
při školských či jiných  zařízeních), 
aby sdělily aktuální konkrétní úda-
je o souboru spolu s celosezónní 

nabídkou programu. 
Získané údaje budou použity 

k prezentaci v rámci kulturního 
vyžití občanů. 

Kontaktujte Dagmar Cáskovou, od-
bor školství a kultury při  Městském úřa-
du v Prostějově, A. Krále 3, telefon
582 329 331, e-mail: dagmar.casko-
va@mestopv.cz . 

✃

✃


