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ROZHOVOR AKTUALITY 

  
„Projekt Zdravé město rozpouští apatii Vsetín: Integrace jako standard ve 

školství 
a posiluje zájem občanů o dění ve městě.“ 

 

t

 
r
 ř  

ř

t
j  

ř

ř
ř

ř ř
ř

, . 
ř

ř

 

 Rozhovor s paní Ing. Marií Nechutovou, 
místostarostkou Zdravého města Moravská 
Třebová 

 
 

Základní škola Integra Vsetín se zasazuje 
o společné vzdělávání dětí zdravých a tělesně
postižených, tedy o  funkční integraci. To, co se 
již v cizině leckde osvědčilo, v České republice 
stále naráží na nedostatečnou legislativu. 

 
Co bylo rozhodující při vstupu Moravské Třebové 
do asociace Zdravých měst? 
 
Napojení Zdravých měst na EU byl základním 
momentem, proč naše zastupi elstvo tento projekt 
v roce 1997 přijalo a proč se rozhodlo jej realizovat. 
Asociace nám zpřístupňuje v předstihu ty standardy, ke
kterým se Evropa dnes ubírá, a je p o nás cenným 
zdrojem i dalších informací. Upřímně ečeno, těžko
bychom se jako malé či st ední město dostali do tak 
rozsáhlých vazeb se zahraničím, pokud bychom 
nespojili své síly s jinými aktivními městy v republice. 
To nám Projekt Zdravé město umožňuje.  

 
Už víc jak deset let prosazuje základní škola Integra 
ve Zdravém městě Vsetín společné vzdělávání 
zdravých a tělesně postižených dětí. Po celou dobu 
se však potýká s problémy vyplývajícími zejména 
z nedostatku legislativy, která by funkční integraci  
umožnila. Pracovníci školy se však nevzdávají 
a trpělivě hledají cesty, kterými ukázat, že tato 
forma vzdělávání a výchovy je možná a smysluplná. 
V letošním kalendářním roce se proto škola stala 
řešitelem programu Evropské unie Phare Access 99 
s názvem „Integrace jako standardní řešení vzdělávání 
a výchovy“. Cílem tohoto projektu ve Zdravém městě 
Vsetín je popsat desetileté zkušenosti s problematikou, 
iniciovat legislativní změny ve prospěch integrace 
a také se pokusit přispět ke změně postoje občanů 
k této otázce. V současné době probíhá jednání 
o spolupráci se zahraničním partnerem a hledání možné 
spolupráce s organizacemi, které se integrací zabývají. 
Ve dnech 12. a 13. září se na toto téma ve Zdravém 
městě Vsetíně uskutečnila dvoudenní konference 
a program „Den bariér v nás a kolem nás.“ Veřejnost  
si mohla na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je 
´vidět´rukama nebo ´chodit´na invalidním vozíku. 

 
Myslíte, že o Zdravém městě lidé v Moravské 
Třebové vědí?  
 
Jistě, vědí. Snažíme se v áhnout do aktivity co nejvíce 
občanů našeho města. Nejaktivně ší zástupci veřejnosti
se stali členy naší rady Zdravého města, která 
p ipravuje každým rokem celou sérii zajímavých 
činností. Zdravé město se dotýká všech oblastí života. 
Nechceme pouze dobré životní prostředí nebo dobrý 
ekonomický rozvoj nebo dobré sociální služby – i když 
to „pouze“ berte v uvozovkách. Chceme to vše 
současně. Některé nové akce p išly do města 
s Projektem Zdravé město – mezi ty patří nap . Den 
Země. Zintenzivnila se spolupráce města a škol. 
Probíhají nap íklad projekty Zdravých mate ských škol 
a ve st edních školách jsme pomáhali s projekty Duha 
a My 2000. Ve městě jsme otevřeli Centrum volného 
času  rozvíjíme cyklistické stezky i stezky pro pěší
Zaměřujeme se také na seniory, kte í si oblíbili např. 
Universitu t etího věku a rádi se zapojují také do 
soutěže Rozkvetlé město. Osobně si nejvíce cením 
toho, že se občané o město začínají více zajímat, 
snižuje se tak neochota a apatie lidí, kterou jsem 
v Moravské Třebové pociťovala.

 
Litoměřice: Třetí ročník Jarmarku na 
Zeleném palouku byl úspěšný 
 
Středisko ekologické výchovy SEVER ve spolupráci 
s Městským úřadem Zdravého města Litoměřice, 
pořádalo v září každoroční  podzimní akci pro veřejnost, 
nazvanou "Jarmark na Zelenem palouku". Přehlídka 
divadel, hudebních vystoupení i tradičních řemesel byla 
letos doplněním Dnů kulturního dědictví. Jarmark 
příznivě hodnotili jak samotní účinkující, tak také malí 
i velcí návštěvníci. Růst popularity této akce viditelně 
dokládá zvyšující se počet účastníků, kterých letos 
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přišlo na osm set. „Pokládáme za úspěch i to, že 
přestože vstupné bylo dobrovolné, vybralo se osm tisíc 
korun. Tyto peníze byly jako symbolická pomoc, 
rozděleny mezi čtyři povodněmi postižené obce, které 
již v červnu přislíbili Jarmarku podporu,“ sdělila nám 
koordinátorka Projektu Zdravé město Litoměřice Lenka 
Malecová.  
 
Třebíč:  Grantový program pro mladé  
 
Ve Zdravém městě Třebíči vznikl nový grantový 
program. Má podporovat aktivity mladých. 
  
Finanční komise ve Zdravém městě Třebíči odsouhlasila 
uvolnění částky 32 000 korun na nový grantový 
program zaměřený na děti a mladé lidi. „Smyslem 
programu je podpora aktivit mladé generace. 
Očekáváme, že projekty bude vymýšlet, realizovat 
nebo se na jejich realizaci bude významně podílet 
právě mládež,“ pověděla nám koordinátorka Projektu 
Zdravé město Třebíč, PhDr. Jindra Stříbrská. 
Předpokládá se poskytnutí menších částek maximálně 
v řádu několika tisíc. Příjemcem grantu bude podle 
pravidel grantového systému města Třebíče např. škola 
nebo nezisková organizace. „Vznik grantového 
programu, jeho odzkoušení a  zdokonaleni v příštím 
roce  by měl odstartovat další fázi zapojeni mladé 
generace do Projektu Zdravé město, ve smyslu Plánu 
zdraví a kvality života,“ uzavírá PhDr. Jindra Stříbrská.  
 
Prostějov: Veřejné projednávání 
Plánu zdraví a kvality života 
 
Ve středu 2. října proběhlo ve Zdravém městě 
Prostějově projednávání Plánu zdraví a kvality života za 
účasti veřejnosti. Setkání s představiteli města se 
zúčastnilo celkem 45 občanů, kteří byli hned na 
začátku rozděleni podle jednotlivých oblastí Plánu 
zdraví do 7 skupin. Postupně zástupci jednotlivých 
týmů přednesli stávající body akčního i dlouhodobého 
plánu, ke kterým pak účastníci setkání aktivně přinášeli 
své připomínky. Na četné dotazy přítomných 
odpovídala politička Zdravého města Prostějov Božena 
Sekaninová a místostarosta Miroslav Pišťák.  
 
Brno:  Studium bez ohledu na věk 
 
Stáří neznamená nemohoucnost a nepotřebnost. 
Jasně to dokládají studenti Univerzity třetího
věku. Jen ve Zdravém městě Brně letos do 
přednáškových sálů zasedne téměř pět stovek 
seniorů. 

 

 
Na dvě stovky seniorů zahájí v říjnu studium prvního 
ročníku Univerzity třetího věku ve Zdravém městě 
Brně. Jejich počet se tak rozroste na téměř pět stovek. 

Podle Jana Berana z brněnské Masarykovy univerzity 
mají senioři o vzdělání velký zájem, dokonce ani nelze 
přijmout všechny uchazeče. Studium, které je 
bezplatné, bylo rozvrženo do čtyř ročníků, které se 
tématicky zabývají uměním, přírodou, společenskými 
vědami a medicínou. Senioři během vzdělávacího cyklu 
zatím neskládali zkoušky, což se však má brzy změnit. 
Složením zkoušky si senioři  chtějí ověřit své znalosti 
a dokázat, že na plnohodnotné studium mají. 
Absolventi univerzity obdrží osvědčení. Letos univerzitu 
úspěšně ukončilo 84 brněnských seniorů. 
 
Prostějov: „Den bez aut jsme letos 
slavili v poklusu!“  
 
V pátek 20. září mohli obyvatelé Zdravého městě 
Prostějova cestovat MHD zdarma. Veškeré náklady totiž 
provozovateli u příležitosti oslav Dne bez aut uhradila 
prostějovská radnice. Velký úspěch, a to hlavně u dětí, 
měla běžecká soutěž o ceny, která se konala přímo na 
náměstí T. G. Masaryka před budovou radnice. Soutěž 
slavnostně otevřel starosta města Prostějova Jan Tesař 
a místostarosta partnerského švédského města 
Borlänge Lars-Erik Skuglund, kteří společně 
s místostarostkou a političkou Zdravého města 
Prostějova Boženou Sekaninovou a místostarostou 
Aloisem Mačákem jako první vyběhli na trať. 
Následovala běžecká soutěž pro děti z prvního stupně 
prostějovských základních škol. Celkem se po 
prostějovském náměstí proběhlo přes 400 účastníků.  
 
Chrudim: Benefiční koncert ´Nad 
vodou´ 
 
Dne 24.září 2002 se v divadle Karla Pippicha v Chrudimi  
uskutečnil pod záštitou Zdravého města Chrudim 
benefiční koncert ´Nad vodou´ pro povodněmi 
postižené Mateřské školy Zeyerova v Českých 
Budějovicích a MŠ ve Štěchovicích. Hrubý výtěžek 
koncertu  činil 21 tisíc korun. Tuto částku dále rozšíří 
příspěvek Dobrovolných hasičů v Chrudimi ve výši  
10 tisíc korun pro každé zařízení. 
 
KONTAKT 
 
Ing. Petr Švec 
národní koordinátor Projektu Zdravé město 
NSZM ČR, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 
tel: +420 602 500639 
e-mail: praha@nszm.cz 
web: www.nszm.cz  
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