Dobrý den, dovolte mi, abych srdečně pozdravila všechny přítomné na této konferenci a
poděkovala za Váš zájem o život osob se zdravotním postižením.
Pohyb a možnost pohybu je zásadním tématem hovorů přání, cílů všech hendikepovaných lidí
v mém okolí. Pohyb nám umožňuje přístup k dalším možnostem jako je vzdělávání,
zaměstnání, cestování.
K odstraňování bariér u budov v našem městě dochází velmi často nahodile, obvykle
z iniciativy jednotlivých organizací občanů se zdravotním postižením, případně v závislosti na
ekonomických možnostech vlastníka stavby.
Za poslední dva roky, kdy radnice projevila zájem konzultovat úpravy chodníků v našem
městě s vozíčkáři, vznikla pracovní skupina složená ze zástupců koordinační skupiny Osoby
se zdravotním postižením a zmapovala stávající bariéry. Pracovní skupina se zaměřila na
vyhledání, popis, zdokumentování bariérových míst. Zmapovány byly překážky na veřejně
přístupných komunikacích s prohlídkou budov úřadů a institucí ve středu města a dále
přilehlých budovách veřejných služeb.
Musím říct, že se vcelku zdárně daří odstraňovat bariéry na chodnících u přechodů. Pokud se
objeví nějaký nedostatek při nově vznikajících úpravách, vozíčkáři ihned urgují dopravní
odbor a snažíme se společnými silami v nejbližším možném termínu to odstranit. Musí být
zájem na obou stranách vyjít si vstříc.
V současné době sbíráme informace o přístupnosti do institucí, prodejen, provozoven,
památek, kulturních zařízení a další nepřeberné řady možných cílů jako vozíčkář, aby
hodnocení bezbariérovosti bylo v nejvyšší možné míře spolehlivé. Postupem času by mohla
vzniknout i webová databáze s hodnocením těchto míst.
I když je bezbariérových přístupů čím dál víc, zatím ještě bohužel nejsou na všech místech,
kde by bylo potřeba. Proto je dobré, si před vstupem do nějaké veřejné budovy, nebo před
trasou, kterou chceme uskutečnit, ověřit, jak se na ono místo nejsnáze dopravíte a zda k tomu
potřebujete doprovodnou osobu.
Do budoucnosti je nutné vyřešit bezbariérové vstupy do těchto budov. Konkrétně v Uh. Brodě
je nutné vyřešit co nejdříve vstup do Kulturního domu, na odbor sociální MÚ, přístup do
všech bank a k bankomatům, do městské knihovny, do škol a mateřských školek, přístupy
k veřejným službám, jako je kadeřnictví, pedikůra nebo také některá lékařská pracoviště.
Zajistit, aby u stávajících bariérových budov byly alespoň k dispozici funkční zvonky, pomocí
kterých si vozíčkář přivolá pomoc nebo obsluhu, aby byli funkční toalety pro vozíčkáře
v restauracích a institucích a nesloužili mnohdy jako sklad prádla nebo čistících prostředků mám zjištěno, že tomu tak mnohde skutečně je. Bohužel na tyto skutečnosti je neustále
upozorňováno a zatím se je z velké části nedaří odstraňovat.
Dále si myslím, že město by se mělo více zasadit o to, aby nově rekonstruované objekty byli
plně přístupné občanům s omezenou pohyblivostí.
Chtěla bych ještě vzpomenout, že pokud patříte k lidem se sníženou pohyblivostí, zrakově
nebo sluchově postiženým, městská hromadná doprava v Uherském Brodě s Vámi nepočítá,
podobně to platí i při cestování vlakem. Nastává mnoho praktických překážek ve svobodném
pohybu osob se zdravotním postižením.

V železniční a autobusové dopravě již je přesně stanoveno jak má vypadat přístupná
železniční vozová jednotka či přístupný autobus. Bohužel praktická realizace v obou těchto
oblastech je velmi problematická, neboť naráží na ekonomické a finanční limity.
Přeji všem účastníků konference úspěšné jednání a nacházení odpovědí na vytyčené otázky,
děkuji Vám za pozornost a přeji mnoho chuti do práce, protože i malé změny k lepšímu jsou
pro nás velkým úspěchem.

