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ROZHOVOR 
 

„Projekt Bezpečná komunita - naše zkušenosti 
nab zíme ostatním Zdravým městům.“ í
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AKTUALITY 
 
Budoucnost Zdravých měst patří 
šetrné dopravě  
 Rozhovor s MUDr. Evou Novákovou, 

místostarostkou a političkou Zdravého města 
Kroměříže  
 

Nadměrný hluk, prach, rostoucí emise; tím vším 
přispívá automobilová doprava k postupné 
devastaci životního prostředí. Stop! Na konci září 
Zdravá města vytáhnou do boje za její omezení.  Kroměříž má tradici města historického.  
 Proč ještě Zdravé město? 

 
 Kroměříž je skutečně městem památek. Máme jednu 
z největších městských památkových rezervací v Česku 
a od roku 1998 je ve městě devátá památka UNESCO 
v ČR „Zahrady a zámek v Kroměříži“. Nechceme ale žít 
jen z hodnot minulosti. Nové možnosti vidím v zájmu 
ve ejnosti o aktivity Zdravého města. Řekla bych, že 
v propojení památek i zdraví, se vytvá í unikátní duch 
našeho města, který se p ojevuje zejména v aktivním 
zájmu našich občanů o obě hodnoty. V roce 1995 byla 
v našem zastupitelstvu oficiálně schválena účast
v Projektu Zdravé město a od roku 1996 jsme členem 
asociace Národní síť Zdravých měst ČR. Díky spolupráci
s asociací Zdravých měst má Kroměříž mnoho 
využitelných informací  které jsme schopni 
kvalifikovaně zpracovat a p ipravit jejich využití ve 
městě. 

V týdnu okolo 22. září proběhne další ročník 
mezinárodní kampaně zaměřené na podporu ekologické 
dopravy a zlepšování životního prostředí – Den bez 
aut, nyní rozšířený na Evropský týden mobility. Do 
této kampaně se v roce 1999 jako první města v ČR 
zapojili  členové Národní sítě Zdravých měst ČR. 
Zatímco v prvním ročníku se akce účastnila jen dvě 
Zdravá města – Hodonín a Zlín – letos chystá program 
ke Dni bez aut celkem třiadvacet Zdravých měst ČR. 
V jednotlivých městech budou po celý den probíhat 
nejrůznější akce jako například závody v jízdě na kole, 
koloběžce nebo bruslích. Velká pozornost je věnována 
městské hromadné dopravě, kterou budou moci 
obyvatelé některých měst tento den využívat zdarma.  
O programu více na: www.nszm.cz/dba 
 
Aby se městům rozsvítilo 

 
Co může Zdravé město Kroměříž nab dnout jako 
dob ou inspiraci pro jiná města? 

 
„Aby se nám rozsvítilo“, takový byl název 
putovní výstavy, kterou na konec července
připravilo Zdravé město Velké Meziříčí ve 
spolupráci s Hnutím Duha.  

  
Kroměříž je p vním městem, nejen v Česku, ale v celé 
střední a východní Evropě, které v rámci Zdravého 
města má p ipraven program „Bezpečná komunita“ 
(Safe Community), pod zášti ou Světové zdravotnické 
organizace (OSN/WHO). Tento program je zaměřen na
bezpečnost občanů z hlediska předcházení úrazům.  

 
Akce měla za cíl seznámit obyvatele města 
s možnostmi úspor energie a způsoby využití 
alternativních, tzv. obnovitelných zdrojů energie. 
Podle slov zástupců Hnutí Duha za čtyři dny 
navštívilo výstavu více než pět set lidí. Největší 
zájem byl o využití solárních kolektorů pro ohřev 
TUV. Na realizaci tohoto systému je možno získat 
státní dotaci až do výše 50% nákladů. Překvapivý byl 
rovněž zájem veřejnosti o malé vodní elektrárny. „To 
je dáno především tím, že v okolí je mnoho vodních 
mlýnů a majitelé hledají cesty k jejich dalšímu 
využití,“ objasňuje Ing. Vilém Lavický, místostarosta 
a politik Projektu Zdravé město ve Velkém Meziříčí. 

V Kroměříži je Bezpečná komunita zaměřena na pět 
oblastí v prevenci úrazů, které jsme si sami vybrali: 
úrazy u dětí, seniorů, pracovní úrazy  dopravní úrazy 
a úrazy p i sportu. Naše zkušenosti otev eně nabízíme 
dále ostatním Zdravým městům. Bezpečná komunita, 
stejně jako Plán zdraví a jiné aktivity Zdravého města
jsou p ipravovány v místních pracovních týmech. Mohu
ocenit, že v komisích a týmech máme lidi se zájmech 
nejen o město Kroměříž, ale i o kvalitu života svých  
spoluobčanů a o dění ve městě. 
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Zdravá města pomáhají likvidovat 
škody po povodních  
 
Povodně - nejčasněji skloňované slovo těchto 
dnů. Lidské utrpení se dotýká každého 
normálního člověka a nenechalo v klidu ani 
občany Zdravých měst. 

 

 

 
Humanitární sbírky, finance uvolněné z městských 
rozpočtů, pomoc hasičských sborů i policie, 
prázdninové tábory pro děti z postižených oblastí… Jak 
jsme informovali 20. srpna v mimořádném vydání 
tohoto Zpravodaje, pomoc oblastem postiženým 
ničivými povodněmi organizují také Zdravá města ČR. 
Na likvidaci povodňových škod přispěje mimo jiné 
i letošní ročník zahradnického veletrhu Zahrada Čech 
ve Zdravém městě Litoměřicích, které bylo zasaženo 
povodňovým jezerem, stejně jako celý místní region. 
V době nouze se projevila dobře fungující vzájemná 
pomoc mezi městy sdruženými v Národní síti Zdravých 
měst ČR. Kromě Litoměřic byla velkou vodou zasažena 
další dvě Zdravá města – Třeboň a České Budějovice. 
Hned v prvních hodinách katastrofy vyjel hasičský sbor 
ze Zdravého města Chrudimi odčerpávat vodu ze 
zatopených budějovických objektů. Hned následně 
začala Chrudim organizovat finanční sbírku 
v mateřských školách pro konkrétní budějovické 
mateřské školy. Českým Budějovicím pomáhalo 
i Zdravé město Zlín, které poskytlo tři tuny tekutých 
mýdel a při úklidových pracech pomáhají  zlínské 
Technické služby. 
K likvidaci škod u kolegů ve Zdravých městech přispěli 
a nadále přispívají také města Brno, Karviná, Prostějov, 
Velké Meziříčí a další – a jejich pomoc se netýká 
zdaleka pouze členských měst NSZM ČR. V praxi se 
však velice osvědčuje, pokud pomoc je adresována pro 
konkrétní místo či objekt, kde je jasné její využití. 
Efektivnost spolupráce mezi Zdravými městy se tak 
znovu prokazuje v praxi.   
 
Projekt Zdravého města Zlína  
ve finále mezinárodní soutěže 
 
Do finále mezinárodní soutěže Národy v květech 
2002, která vyvrcholí počátkem října ve 
Stuttgartu, postoupil "zelený" projekt Zdravého 
města Zlína.  
 
Postup Zdravého města Zlína v konkurenci stovek měst 
označil Dr. Jiří Sýkora, náměstek primátora a politik 
Projektu Zdravé město Zlín, za úspěch architektů 
a všech lidi, kteří se o zeleň ve městě starají. Na 
údržbu a rozšiřování zeleně vynaloží město ročně 
kolem 20 milionu korun.  
 

 
V rámci mezinárodní soutěže se hodnotí zvelebování 
krajiny, péče o historické a kulturní objekty a používání 
ekologicky citlivých přístupu. Posuzováno je i zapojení 
veřejnosti a plány do budoucnosti. 
Ve finále soutěže 15. září začne ve Stuttgartu výstava, 
na níž Zlín představí mimo jiné Stezku zdraví na Tlusté 
hoře a cyklistickou stezku do ZOO Lešná. Chybět 
nebudou ukázky z projektu Rozkvetlá škola a soutěže 
Rozkvetlé město.  
 
Města směřují obyvatele ke zdraví 
 
Mezi tradiční a veřejností stále oblíbenější 
aktivity Zdravých měst ČR patří Dny zdraví,  
několikadenní blok akcí zaměřených na podporu 
zdravého životního stylu obyvatel. Ve Zdravých 
městech se tato akce koná každý rok na přelomu 
září a října. 

Letos se ke Dnům zdraví připojí celkem 24 Zdravých 
měst. Připraveny jsou sportovní akce, propagace 
produktů ekologického zemědělství, ochutnávky 
pokrmů zdravé výživy nebo třeba poradenství v oblasti 
prevence civilizačních chorob. Více o programech: 
www.nszm.cz/dba 
 
Zdravé město Velké Meziříčí rozvíjí 
mezinárodní spolupráci ke zlepšení 
životního prostředí  
 
Po loňském podpisu Dohody o spolupráci a přátelství 
mezi Zdravým městem Velké Meziříčí a  švédskou 
komunou Vansbro, byla letos v srpnu při návštěvě ve 
Švédsku původní dohoda rozšířena.  
Města se dohodla na vypracování Vzájemného projektu, 
který má přinést zlepšení životního prostředí obou 
municipalit. Projekt bude podán do Bruselu k získání 
finančních prostředků. 

 
AKTUÁLNÍ  INFORMACE 
Webové aktuality NSZM ČR: 
www.nszm.cz/aktuality 
 
KONTAKT 
Ing. Petr Švec 
národní koordinátor Projektu Zdravé město 
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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