
 
 

ZVLÁŠTNÍ ČÍSLO – 20. srpna 2002  

 
AKTUALITY 
 

Zdravá města – pomoc 
obětem záplav 
 
Města sdružená v Národní síti Zdravých měst ČR 
právě v těchto dnech organizují pomoc 
povodněmi postiženým oblastem. Mnohá z nich 
vědí dobře z vlastní zkušenosti, co tato přírodní 
katastrofa znamená. 
  
KROMĚŘÍŽ - Mimořádné zasedání Rady města 
Kroměříže se zabývalo možnostmi města pomoci 
oblastem postiženým letošními povodněmi. Pomoc 
bude probíhat několika formami. Rada schválila 
nabídku uspo ádání příměstského tábora 
v Kroměříži pro děti z postižených oblastí. Aby 
byla forma pomoci co možná nejadresnější, 
rozhodla tuto nabídku směřovat do regionu 
Prachaticka. Tábor bude zajištěn pracovníky ZŠ 
Švabinského, kterým patří za tuto iniciativu 
poděkování. Děti budou ubytovány v Domově 
mládeže ve Štěchovicích. Město mimo celkového 
zajištění tábora zabezpečí ve spolupráci 
s Kroměřížskými technickými službami rovněž 
dopravu dětí do Kroměříže a zpět. Vzhledem 
k častým dotazům občanů Kroměříže na 
organizaci pomoci ze strany města, Rada dále 
rozhodla o z ízení veřejné sbírky na pomoc 
občanům postiženým povodní. Sbírka byla 
zahájena v pondělí 19.8. 2002 a potrvá 
pravděpodobně minimálně do konce letošního 
roku. Rada se dále zabývala p ímým finančním 
p íspěvkem města Kroměříže na obnovu 
postižených oblastí. V době povodní v roce 1997 
obdrželo město Kroměříž množství finančních darů 
z českých měst v řádu sta tisíců korun. Proto 
finanční pomoc ze strany města nebude pouze 
symbolická. Předběžně se uvažuje o částce 
jednoho milionu korun. O konkrétní výši však musí 
rozhodnout Zastupitelstvo města. Město vyzve 
rovněž k poskytnutí technické pomoci do 
postižených oblastí organizace s podílem města  
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(Kroměřížské technické služby spol. s r.o., Biopas 
spol. s r.o.). Rada na svém zasedání vzala na 
vědomí také rozhodnutí ministra obrany 
a náčelníka generálního štábu o zrušení
plánovaného Mezinárodního festivalu vojenských 
hudeb, který se měl konat v druhé polovině 
příštího týdne. Vzhledem k mimořádné situaci 
pochopitelné rozhodnutí přichází nicméně ve fázi 
plného zajištění akce. Přesto bude město 
s jednotlivými sponzory a dalšími subjekty jednat 
o možnosti poskytnuté finanční prostředky 
věnovat rovněž na pomoc postiženým oblastem. 
 
LETOVICE - Město Letovice v souvislosti s ničivou 
povodní, způsobenou  přívalovými dešti, které 
postihly obce sousedních regionů na  Kunštátsku 
a Olešnicku dne 15. července 2002, vyhlásilo 
ve e nou finanční sbírku ve prospěch postižených 
obcí. Mezitím byly samotné Letovice postiženy 
přívalovými dešti, které jen na majetku města 
způsobily  škody, vyčíslené ve výši cca. 9,5 mil. 
Kč. V současné době se na jejich odstraňování 
pracuje v rámci finančních možností města i za 
cenu zastavení nebo omezení rozpočtovaných 
výdajů. Protože náklady na odstranění 
způsobených škod jsou nad možnosti rozpočtu 
města, město hledá finanční pomoc 
prostřednictvím Okresního úřadu Blansko 
a Jihomoravského kraje. Přesto se v Letovicích 
hlásí jednotlivci a firmy, nabízející pomoc Čechám. 
„Předpokládáme, že mimo speciální materiální 
pomoc, se bude převážně jednat o finanční dary 
občanů, organizací a podnikajících osob,“ dodává   
Bohuslav Kuda, místostarosta Zdravého města 
Letovice. 
 
JILEMNICE - Město Jilemnice nabízí možnost 
ubytování i stravování pro 50 dětí na dobu do konce 
měsíce srpna. Stejnému počtu dětí nabízí tuto pomoc 
také Český svaz Sumó v hotelu Sumó v Jilemnici. Obě 
nabídky byly předány 14. 8. 2002 Integrovanému 
záchrannému systému v Liberci. Město Jilemnice dále 
zajistí p ijetí finančních humanitárních darů. Peníze je 
možné zasílat na finanční příjmový účet  č. 19-
1263091359/0800, var. symbol 5299 nebo předávat 
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oproti příjmovému dokladu v přízemí radnice v těchto 
dnech a hodinách:  pondělí a středa 8 – 17 h., úterý, 
čtvrtek a pátek 8 – 14 h. „Město garantuje, že na svůj 
náklad zajistí předání peněz do konkrétní postižené 
oblasti. O adresátu pomoci zastupitelé města 
rozhodnou 5. září 2002 a rovněž také zváží možnost 
finanční výpomoci z úspor městského rozpočtu,“ 
dodává  PaedDr. Václav Hartman, starosta města 
Jilemnice. 
 
ZLÍN - Celkem půl milionu korun bude uvolněno 
z rozpočtu města Zlína na pomoc povodněmi 
postiženým oblastem Jižních Čech. „Původní 
rozhodnutí poslat do postižených oblastí sto tisíc 
korun jsme revokovali a jednomyslně jsme se 
usnesli uvolnit z rozpočtu města Zlína půl milionu 
korun. Dál však jednáme s krajskou povodňovou 
komisí v jižních Čechách o vytipování jedné obce, 
kam finanční pomoc ze Zlína přijde a pomůže,“ 
řekl radní Martin Janečka, který je zodpovědný za 
městské finance. Mimořádně svolaná rada také 
rozhodla o uspořádání ve ejné sbírky pro oblasti 
postižené povodněmi. Sbírka bude ukončena 30. 
září a peníze poté převedeny do postižených 
oblastí. Ve středu 14. srpna odjeli pracovníci 
Technických služeb Zlín s technikou na pomoc 
Českým Budějovicím. Také devítičlenný 
profesionální tým městské policie je připraven 
vystřídat své kolegy v Praze. „Mezi nabízenou 
pomocí nechybí možnost ubytování dětí
z postižených oblas í. Stacionář na Nivách nabídl 
ubytování pro 25 dětí. Stejně tak tuto pomoc 
nabídl dům dětí a mládeže Astra, který je 
připraven ubytovat 40 dětí. Společnost IMOS  
nabídla dopravní a mechanizační prostředky 
k nasazení a likvidaci následků povodňových 
škod,“ uvedl místostarosta Jiří Sýkora. Firma 
Grainer nabídla takřka 11 tisíc kanystrů na pitnou 
vodu, osobní a psychologickou pomoc nabízejí 
zlínští psychologové, firma Last nabízí velké 
množství hygienických rukavic, pan Mrázek 
dokonce 4 tuny tekutých mýdel a dezinfekční 
prostředky. „Je vidět, že Zlíňanům není osud 
spoluobčanů v krizových oblastech lhostejný, 
zvedla se velká vlna solidarity,“ doplnila vedoucí 
kanceláře primátora Helena Eidová. 
 
 MORAVSKÁ TŘEBOVÁ - Město Moravská
Třebová se rozhodlo na pomoc oblastem 
postižených povodněmi uvolnit z rozpočtu města 
částku 350 000 korun. Účelově hodlá tuto částku 
použít na zakoupení odsávacího za ízení 
a čerpadla. Dále nabízí ubytování a stravování 

zhruba 25 dětem z postižených oblastí v Domě 
dětí a mládeže v Moravské Třebové, jehož 
pracovníci se postarají o celodenní program. 
Pomoc nabízí na dobu 14 dnů, tedy na dobu, kdy 
rodiče budou věnovat svůj čas na odklízení 
následků povodní. Město rovněž nabízí lidem
z nejvíce postižených částí nadbytečný nábytek  
z opraveného Domova důchodců. 
 
BRNO - Páteční oslavy, které měly v Brně
provázet zápis vily Tugenhat do Seznamu 
světového kulturního dědictví  UNESCO se 
neuskuteční. Plánovaný program bude redukován 
na předání certifikátu a odhaleni pamětní desky. 
Za městské oslavy uspo ené finanční prostředky 
budou poukázány na obnovu památek v Českem 
Krumlově a v Praze. O dalších formách pomoci 
bude jednat Rada a Zastupitelstvo města. 
 
KARVINÁ - Město Karviná uvažuje o uvolnění až 
1.000.000 korun na pomoc pos iženým oblastem. 
Tento týden bude návrh projednávat Rada 
statutárního města. Zdravé město Karviná navíc 
organizuje humanitární sbírku pro město Písek 
a vesnici Plav u Českých Budějovic. 
 
 

 

 

ORLOVÁ - Město Orlová se zapojilo do akce  
"Pomozte obětem postižených záplavami" 
vyhlášením humanitární sbírky. Dále se město 
Orlová připojilo k výzvě Moravskoslezského kraje 
a vysílá do postižených oblastí dobrovolné hasiče. 

PROSTĚJOV -  Starosta města Prostějova  
Ing. Jan Tesař svolává na úterý 20. srpna 
mimořádnou schůzi Rady města a dále na čtvrtek 
22. srpna 2002 mimořádnou schůzi Zastupitelstva. 
Jediným programem obou zasedání bude finanční 
pomoc města Prostějova v oblastech postižených 
povodněmi. Starosta dále udělil souhlas jednotce
Dobrovolného hasičského sboru v Držovicích, 
jejímž zakladatelem je město Prostějov, aby 
v případě potřeby mohla být nasazena v oblastech 
postižených povodněmi.  
 
KONTAKT 
Ing. Petr Švec 
tajemník Národní sítě Zdravých měst ČR  

Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 
tel: +420 602 500639, fax: +420 606 757519 
e-mail: praha@nszm.cz 
web: www.nszm.cz  
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