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O stručnou odpověď jsme požádali 
místostarostu Prostějova Mgr. Aloise 
Mačáka, který mimo jiné metodicky 
řídí odbor sociálních věcí.

Stručně řečeno se jedná o formu práce 
v sociální oblasti, která povede ke zkvalit-
nění a doplnění sociálních služeb ve městě 
a v regionu a která je založena na principu 
demokratického dialogu se všemi účastní-
ky komunitního plánování.

Rada města Prostějova 28. srpna 2007 
schválila zpracování komunitního plá-
nu sociálních služeb ve městě Prostějově 
externím zpracovatelem za využití dotač-
ních prostředků. Zadavatelem projektu je 
město Prostějov a realizátorem je Středis-
ko rozvoje sociálních služeb. 

Cílem komunitního plánování je dlou-
hodobě zvýšit kvalitu a dostupnost posky-
tovaných sociálních služeb, zjistit efektiv-
nost stávajících poskytovaných sociálních 
služeb, podpořit již existující sociální 
služby a naplánovat zavedení nových, 
kvalitnějších a dostupnějších forem soci-
álních služeb. Dále zapojit jednotlivé sub-
jekty (zadavatele, poskytovatele, uživate-
le a veřejnost) do sociální problematiky, 
podporovat sociální začleňování a před-
cházet sociálnímu vyloučení jednotlivců 
i skupin.

Komunitní plánování představuje plá-
nování rozvoje určité oblasti veřejného 
života, které probíhá za aktivní spolu-
práce obyvatel regionu. Při komunitním 
plánování sociálních služeb se nejdříve 
zpracovávají demografi cké údaje, mapu-

jí se sociální služby a služby související. 
Následuje popis a analýza přání a potřeb 
veřejnosti. V této nejdůležitější fázi se 
může do plánování zapojit každý občan 

s podněty a názory, jaké sociální služby by 
se ve městě měly poskytovat. Při komu-
nitním plánování jde vlastně o vyvolání 
diskuze mezi zadavatelem - ten, kdo je za 
zajištění sociálních služeb zodpovědný - 
například obec, město, kraj, poskytovateli 
- ti, kdo službu nabízejí, a uživateli - lidé 
v nepříznivé sociální situaci, kterým jsou 
služby určeny. Na základě tohoto dialogu 
a na základě spolupráce pak v konečné 
fázi vznikne po schválení orgány města 
plán dalšího rozvoje sociálních služeb, 
který je více či méně výsledkem otevřené 
spolupráce samotných občanů.

Dne 4. prosince 2007 se uskutečnilo 
již druhé pracovní setkání s poskytovateli 
a uživateli sociálních služeb, kde bylo po 
vzájemné diskuzi vytvořeno pět pracov-
ních skupin (senioři, rodina, děti a mlá-

dež, osoby se zdravotním postižením, 
národnostní menšiny a osoby ohrožené 
sociálním vyloučením). I touto cestou 
si dovolím opět všem zúčastněným moc 

poděkovat za konstruktivní jednání a pří-
stup k tomuto tématu.

Případným zájemcům z řad poskytova-
telů sociálních služeb, uživatelů sociálních 
služeb či veřejnosti, kteří mají zájem se do 
procesu komunitního plánování sociálních 
služeb ve městě zapojit, nabízíme mož-
nost kontaktovat koordinátora projektu 
Lukáše Brzosku, DiS., a to buď osobně na 
MěÚ v Prostějově, odbor sociálních věcí,  
ul. Školní 4, nebo elektronicky na lukáš.
brzoska@mestopv.cz . 

Více informací k problematice komu-
nitního plánování sociálních služeb nalez-
nete také na webových stránkách města 
(www.mestopv.cz) . Budeme velmi rádi 
za vaše náměty, návrhy a připomínky ke 
komunitnímu plánování sociálních služeb 
v našem městě.

Komunitní plánování sociálních služeb 
ve městě Prostějově

Ptáte se na

Místostarosta Mgr. Alois Mačák: 

Cílem komunitního plánování je dlouhodobě 

zvýšit kvalitu a dostupnost poskytovaných soci-

álních služeb a naplánovat zavedení nových, 

kvalitnějších forem těchto služeb.

V úterý 18. prosince v 8.30 hodin byla 
v ulici Svatoplukova (ve směru od hlavní-
ho vlakového nádraží) slavnostně otevřena 
první etapa bezbariérové trasy vedoucí 
do centra města. 

Informace o budování trasy:
Akci, jejímž investorem bylo město 

Prostějov, realizovala .A.S.A. TS Pro-
stějov, s. r. o. Celkové investice dosáhly 
bezmála pěti milionů korun, z čehož více 
než jeden milion šest set tisíc korun získa-
lo město jako příspěvek od Státního fondu 
dopravní infrastruktury. Na bezbariérové 
trase byla provedena výměna povrchu 
s úpravou nájezdu v místech přechodů pro 
chodce přes komunikaci. V chodnících 
byly doplněny vodící linie, signální pásy, 
varovné pásy. „Nezapomněli jsme ani na 
výsadbu nové zeleně, instalaci laviček 
a nových odpadkových košů. Výhledově 
bychom chtěli vybudovat bezbariérovou 
trasu až k areálu nové nemocnice,“ uvedl 
místostarosta Prostějova Pavel Drmola. 

S budováním bezbariérové trasy zapo-
čal dodavatel .A.S.A. TS Prostějov, s. r. o. 
v říjnu letošního roku, akce byla dokonče-
na v těchto dnech. (jg) 

 
     

 

Bezbariérová trasa vede od hlavního 
vlakového nádraží směrem do centra

Na bezbariérové trase byla provedena výměna povrchu s úpravou nájezdu 
v místech přechodů pro chodce přes komunikaci. Foto: J. Gáborová

Mgr. Jana Gáborová,
tisková mluvčí MěÚ v Prostějově 

Nedávno vyšel v regionálním tisku 
článek s názvem Nevidomí spoluobčané 
v nebezpečí, město si střílí ze slepců?

V textu se však objevila řada nepřesných 
informací. Vyplývá z něj, že buď z nezna-
losti nebo záměrně staví město nevidomým 
do cesty bariéry při překonávání rušných 
komunikací. Opak je přitom pravdou. 

Budování bezbariérových a pokud mož-
no bezpečných tras pro handicapované je 
jedním s cílů nejrůznějších úprav chodní-
ků, nájezdů a cest.  Příslušný zákon a také 

ČSN přímo stanoví, jak má být koncipován 
vodicí pás přechodu pro chodce. „Vodicí 
pás přechodu pro chodce musí vést stře-
dem přechodu a musí končit oproti sloupku 
světelného signalizačního zařízení“ - ČSN 
736 110. Dle Sbírky zákonů 369/2001 se 
sloupek signalizace pro pěší umísťuje pře-
devším do signálního pásu.

Důvod je pro občany zdravé možná málo 
pochopitelný, pro nevidomé však jasný. 
Pokud by se totiž sloupek signalizačního 
zařízení umístil jinam, než do středu pře-
chodu, naváděl by zvuk nevidomé mimo 
přechod, a tak by byli v nebezpečí!  

Nevidomí tuto úpravu akceptují, což 
považujeme za prioritní.

Ad: Nevidomí

Pro nevidomé je úprava přechodů zcela pochopitelná 

Ing. Petra Mejzlíková, 
koordinátorka Zdravého města Prostějov

PaedDr. Alena Řešetková, 
vedoucí koordinačního týmu zúčastněných MŠ

V letoš-
ním roce se 
prostějovské 
m a t e ř s k é 
školy úspěš-
ně zapojily 
do projektu 
„Zdravé dítě 
ve zdravém 
městě“, jehož 

cílem je podpořit aktivní výchovu dětí 

v mateřských školách při získávání vědo-
mostí o zdravém životním stylu, životním 
prostředí kolem nás a podpora společných 
pohybových aktivit. 

Podařilo se vysázet stromky a keře 
v zahradách mateřských škol, čemuž před-
cházela dlouhá příprava - dětské pokusy 
s klíčením semen, pozorování přírody 
a také spolupráce při sázení a následná 
péče o nově vysazené dřeviny. 

Pro rodiče byl připraven cyklus před-
nášek na témata zdravá výživa a pro děti 
akce „Námořníci“ zaměřená na zdravou 
výživu a pečení chleba.

V rámci oslav  Dne dětí proběhly ve 
všech mateřských školách různé sou-
těže, například „Sportovní odpoled-

ne“, „Pohádkový les“ nebo „Pevnost 
Boyard“.

Poděkování za spolupráci tak pat-
ří MUDr. Zdeňkovi Dokládalovi, který 
přednášel o zdravé výživě, zahradnictví 
Kubíček, které zprostředkovalo stromky 
a keře pro výsadu, Ekocentru IRIS za 
uspořádání besed a za pomoc při výsad-
bě stromků, školní inspektorce PaedDr. 
Libuši Vrbové za pomoc při získávání 
informací o změnách ve školství a mno-
hým dalším.

„Jsem rád, že nastavená spolupráce fun-
guje a že v příštím roce budeme v těchto 
projektech pokračovat,“ dodal politik 
Zdravého města, místostarosta Vlastimil 
Uchytil.

Zdravé dítě ve zdravém městě 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM 
SOCIÁLNÍM FONDEM  A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR

Vzdělávání a podpora  profesního a osobnostního rozvoje 
pracovníků městských úřadů – podpora zlepšování kvality služeb občanům.

V průběhu téměř celého roku jsme 
v Radničních listech zveřejňovali test 
týkající se znalostí v oblasti komunikace, 
v níž se zdokonalují pracovníci městské-
ho úřadu. Dvě předchozí vydání novin 
pak přinesla správné odpovědi na všech-
ny otázky. V pátek 14. prosince 2007 si 
převzali hlavní ceny sponzorované Evrop-
ským sociálním fondem (ESF) tři výher-
ci, kteří nejlépe uspěli v průběhu celého 
testu:

Lukáš Brzoska,
Jana Marešová,
Aleš Dočkal

Dalšími oceněnými, kteří získali upo-
mínkové předměty od města Prostějo-
va, jsou:

Lenka Špaltová, 
Dana Hadašová, 
Antonín Fajstl,
František Král,
Eva Sotorníková,
Alena Hořavová,
Jana Podlahová,
Marie Kociánová,
Libuše Zwyrtková,
Eduard Vincour,
Dana Zámečníková.

Výherci soutěže 
„Test komunikace“ jsou známi

Na snímku jsou (zleva): Aleš Dočkal, Jana Marešová (ocenění), Olga 
Vysloužilová a Pavlína Veverková (organizátorky soutěže), Lukáš Brzoska 
(oceněný).

Konzultační dny České obchodní 
inspekce proběhnou vždy první pracovní 
pondělí každého měsíce roku 2008 v kan-
celáři č. 435 Městského úřadu v Prostějo-
vě na adrese Školní ulice č. 4, Prostějov, 
a to v níže uvedených termínech:

7. ledna         
4. února       
3. března       
7. dubna     
5. května        

2. června          
7. července    
4. srpna            
1. září              
6. října             
3. listopadu       
1. prosince    
Konzultace probíhají v časovém rozmezí 

od 13 do 16 hodin. Bližší informace je mož-
né získat na OŽÚ MěÚ v Prostějově, Školní 
ulice 4, Prostějov, v přízemí objektu.

Konzultační dny České 
obchodní inspekce v roce 2008

Od září tohoto roku pracují  školní družiny 
podle nově zpracovaných školních vzděláva-
cích programů. Zatímco pro základní školy 
byl vydán rámcový vzdělávací program, pro 
družiny nikoliv. Pro zpracování  vlastního 
programu byla tedy ponechána volnost, takže 
programy jednotlivých družin se velmi liší. 

To bylo důvodem ke schůzce dvaceti 
vychovatelů ze základních škol z Prostějova 
a okolí, kteří se sešli koncem listopadu v pro-

storách Reálného gymnázia a základní školy 
města Prostějova. Cílem byla výměna zkuše-
ností ze zpracovávání školních vzdělávacích 
programů a představení svých programů 
ostatním. Účastníci si také prohlédli prosto-
ry naší školní družiny a při kávě neformálně 
besedovali o své práci.

  Mgr. Zdeněk Rajtr,
 Reálné gymnázium a základní škola

 města Prostějova

Setkání vychovatelů

Programy školních družin se různí 

V závěru listopadu proběhl ve školicím 
středisku prostějovského Cyrilometoděj-
ského gymnázia na Staré Vodě v Jeseníkách 
seminář pro pedagogy škol z celé České 
republiky o novém předmětu „Strategie 
osobnostního rozvoje“ vyučovaném na Cyri-
lometodějském gymnáziu v Prostějově. Ten-
to předmět se na CMG vyučuje od září 2007 
a jde v něm nejen o rozvoj znalostí a vědo-
mostí, ale především o celkový osobnostní 
rozvoj žáka. Cílem nového vyučovacího 
předmětu Strategie osobnostního rozvoje je 
pomoci studentům osvojit si nejdůležitější 
praktické strategie, které jim výrazně usnad-
ní cestu ke komplexnímu a systematickému 
rozvoji vlastní osobnosti. 

Pro výuku nového předmětu vznikla 
nová učebnice a portfolio osobnosti žáka. 
Tyto materiály obdrželi také všichni účast-
níci semináře, kteří ocenili jejich obsaho-

vou i grafi ckou úroveň. Na semináři před-
nášeli i oba vyučující nového předmětu 
Mgr. Alexandra Markovičová a Mgr. Pavel 
Polcr, kteří se podělili o zkušenosti s výu-
kou a s hodnocením předmětu Strategie 
osobnostního rozvoje. Pedagogové také 
velmi ocenili, že si mohli mnohé techniky 
a úkoly prakticky vyzkoušet. Z dotazníků 
i ze závěrečné diskuse vyplynulo, že všich-
ni účastníci byli se seminářem velmi spo-
kojeni a pokusí se nové poznatky aplikovat 
např. ve výuce ZSV či se dokonce pokusí 
zavést výuku předmětu Strategie osobnost-
ního rozvoje a začlenit ji do ŠVP ve svých 
školách. 

Nový předmět Strategie osobnostního 
rozvoje vznikl v rámci projektu „Štěstí 
začíná uvnitř“. Tento projekt je spolufi nan-
cován Evropským sociálním fondem a stát-
ním rozpočtem ČR. Zuzana Böhmová

Seminář pro pedagogy z celé ČR 
o výuce nového předmětu 

Strategie osobnostního rozvoje

Třetí adventní neděli - 16. prosince 2007 
- rozezněl sál Městského divadla v Pros-
tějově vánoční koncert Pěveckého sboru 
Cyrilometodějského gymnázia v Prostějo-
vě. V první části koncertu zazněly  tradič-
ní vánoční koledy a sváteční slovo ředitele 
CMG Mgr. Jaroslava Fidrmuce. Program 
doplnilo i vystoupení žákyň tanečního 
oboru ZUŠ z Vyškova, které v honosných 

kostýmech předvedly ukázku dobových 
renesančních tanců. Po přestávce se roze-
zvučely již známé tóny České mše vánoční 
„Hej, mistře!” Jana Jakuba Ryby. Závěreč-
ná koleda „Narodil se Kristus Pán“, kterou 
si s chutí zazpívali i všichni diváci, byla 
tečkou za krásným večerem plným hudby 
a pokojné předvánoční atmosféry.

  Zuzana Böhmová, CMG

Vánoční  koncert Pěveckého sboru 
Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově

Přechod pro chodce - standardní 
hmatové úpravy v místě přechodu


