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„ Hlavní ´boom´ Zdravých měst a obcí 
naši republiku teprve čeká."

O lidech s lidmi 
 

 Koncem října proběhl druhý ročník Národního 
fóra o účasti veřejnosti na rozvo i obcí, měst, 
mikroregionů a krajů. Jeho součást  byla  soutěž 
O lidech s l dmi  - Cena za místní demokracii 
2002. I letos se soutěže zúčastnila Zdravá 
města.  

Rozhovor s Ing. Petrem Švecem, národním 
koordinátorem Projektu Zdravé město v ČR 
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Jak hodnotíte dosavadní vývoj Projektu 
Zdravé město? 

 „Pokud bych to měl shrnout v jedné vě ě: považuji 
projekt za významný a úspěšný - a hned se pokusím 
vysvětlit proč. Projekt Zdravé město je komunitním 
projektem OSN – Světové zdravotní organizace, který 
probíhá od roku 1998. Jeho hlavním úkolem je posílit 
zdraví, udržitelný rozvoj a kvalitu života ve městech, 
obcích a regionech  Probíhá ve 30ti zemích Evropy a je
do něho zapojeno 1300 municipalit. Mezi Zdravými 
městy je i ada renomovaných metropolí a hlavních 
měst s átů (Vídeň, Gotteborg, Liverpool, Milano 
a desítky dalších). Je dobré si uvědomit, že v rámci 
Evropy probíhají tisíce různých mezinárodních projek ů
a v této konkurenci není jednoduché se uplatnit. 
K popularitě Zdravých měst přispěly, myslím, dva 
základní aspekty: oficiální zast ešení OSN, v současné 
době jsme v ČR jedinou takto garantovanou aktivitou 
pro města a obce. A druhým důvodem je důraz na 
zdraví a kvalitu života, což jsou hodnoty jasné 
a přehledné p o lidi i pro politiky.“ 

Dne 23. října proběhl v pražském Karolinu druhý ročník 
Národního fóra o účasti veřejnosti na rozvoji obcí, 
měst, mikroregionů a krajů spojený s vyhlášením 
výsledků soutěže O lidech s lidmi  - Cena za místní 
demokracii 2002. Smyslem této soutěže je poukázat na 
projekty zaměřené na rozvoj místní demokracie 
a na spolupráci místních a regionálních samospráv 
s občany. Jak překonat předsudky politiků a úředníků, 
podle nichž zapojení veřejnosti pouze komplikuje 
a zpomaluje rozhodování? Jak seznámit občany 
s vhodnými metodami jejich aktivní účasti 
na rozhodování? Inspirativní a povzbudivé odpovědi 
nabídlo celkem 58 projektů, z nichž 13 vzešlo 
ze Zdravých měst. Ve všech třech soutěžních 
kategoriích se projekty ze Zdravých měst (ZM) 
umisťovaly v první desítce:  
 
kategorie A -  Dílčí komunitní projekty  
2.místo: Dětský parlament  
(ZM Vsetín a jeho partnerská organizace Alcedo)  

 
Co Projektu Zdravé město přinesly 
komunální volby?  

„Ačkoliv každé volby v p ípadě projektů na místní 
úrovni mohou znamenat určité riziko, v posledních 
letech Zdravá města volbami spíše ´sílí´. Mám pocit, že
se do místní politiky stále více dostávají lidé, kterým 
jde skutečně o věc a hledají cesty k mezinárodně
uznávané kvalitě. Je to samoz ejmě dáno 
i pragmatickou snahou o získávání g antů Evropské 
unie, kde musí města a regiony doložit naplňování
mezinárodních standardů. Proto politikové začínají
uznávat Projekt Zdravé město za dobrý nástroj, jak pro 
práci uvnitř města či obce, tak pro různé vně ší vztahy. 
Projekt Zdravé město se stává vizitkou kvality. Letošní 
volby byly v našich Zdravých městech určitě signálem, 
že aktivní zájem o místní politiku stoupá – což je dobrá 
zpráva nejen pro nás.“ 

kategorie B - Účast veřejnosti v konkrétním rozhodnutí  
8.místo: Tvorba psího parku na sídlišti Vltava  
(ZM České Budějovice)  
 
kategorie C -  Plánovací a komunikační strategie   
5.místo: Zpracování Plánu zdraví a kvality života 
(ZM Vsetín a jeho partnerská organizace Alcedo)  
 
8.místo: Plán zdraví v rámci mezinárodního Projektu 
Zdravé město (ZM Chrudim) 
 
10.místo: Švýcarské projekty pro V. etapu (ZM Orlová) 
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Třebíč: Občané se budou podílet na 
podobě sociálních služeb  
 
Jeden z nových pro ektů Ministerstva práce 
a sociálních věcí ČR je zaměřen na rozvoj 
sociálních služeb ve městech a regionech. Vznikl 
jako součást mezivládní dohody mezi Českou 
republikou a Velkou Británií v oblasti pomoci 
při transformaci sociálních služeb v ČR.
Zdravé město Třebíč je jedním ze šesti 
realizátorů. 
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Zastupitelstvo Zdravého města Třebíče podpořilo účast 
města v novém projektu Ministerstva práce a sociálních 
věcí ČR, který se zabývá rozvojem sociálních služeb 
ve městech a regionech. „Chceme, aby sociální služby 
již nebyly plánovány od ´stolu,´ale aby se do procesu 
zapojili také občané, kteří se v tíživé situaci nacházejí 
a služby skutečně potřebují. Cílem projektu je vytvoření 
komunitního plánu, tedy ´živého´ dokumentu, který by 
zohledňoval skutečné potřeby obyvatel v oblasti 
sociálních služeb. Na jeho sestavení se bude podílet 
široká veřejnost, městský úřad i poskytovatelé 
sociálních služeb,“ sdělila nám koordinátorka Projektu 
Zdravé město Třebíč, PhDr. Jindra Stříbrská. 
Do dialogu a spolupráce teď tedy vstupují kromě města 
a organizací, které služby poskytují, též občané. 
Všechny strany se tak stávají rovnocennými partnery 
v celém procesu plánování podoby sociálních služeb ve 
městě. „Výsledkem partnerství a společné práce bude 
Plán sociálních služeb zohledňující potřeby různých 
skupin obyvatel – např. seniorů, zdravotně postižených 
a dalších,“ dodává Jindra Stříbrská. V Třebíči se na 
tomto úkolu již začalo pracovat. Odbor sociálních 
služeb městského úřadu připravuje zpracování základní 
analýzy stavu služeb ve městě, včetně sociálně-
demografické analýzy. Kancelář Zdravé město 
ve spolupráci se sociální komisí rady města již sestavila 
pracovní skupinu. V ní je kromě zástupců radnice, 
oblastní charity a okresního ústavu sociálních služeb 
také zástupce seniorů a maminka postižených dětí. 
Projekt komunitního plánování je navíc úzce propojen 
s Plánem zdraví a kvality života, podle něhož má město 
zajišťovat svým občanům dobré podmínky pro život. 
 
Orlová: Okno do Zdravého města 
 
Dne 25. listopadu odstartovala ve Zdravém 
městě Orlová výtvarná soutěž pod názvem 
„Okno do Zdravého města.“  
 
Tuto soutěž pro obyvatele města zorganizovala 
komise rady Zdravé město Orlová ve spolupráci 
se Střediskem volného času. Zapojit se do ní mohou 
všichni ti, kdož mají chuť se výtvarně projevit, mají 
své město rádi a budou se chtít o své dojmy podělit 

s ostatními. Stačí, když zákoutí, které se jim ve 
městě nejvíc líbí, namalují, vyfotografují nebo třeba 
graficky zpracují na počítači a svá díla odevzdají do 
10. 12. 2002 na adresu  Střediska volného času. 
Soutěž je rozdělena do čtyř kategorií: I. kategorie – 
děti od 6 do 13 let, II. kategorie – děti a mládež od 
14 do 18 let, III. kategorie – mládež a dospělí ve 
věku od 19 let výše. Čtvrtou, zvláštní, kategorii 
tvoří rodinná družstva. Soutěžit může skutečně 
každý! Slavnostní vyhodnocení a předávání cen 
proběhne v rámci vánočního setkání ve Středisku 
volného času dne 20. 12. ve 13 hodin.  
 
Velké Meziříčí: Středisko ekologické 
výchovy 
 
Ve Zdravém městě Velké Meziříčí bude v prosinci 
otevřeno nové Středisko ekologické výchovy.  
 
Obyvatelům Zdravého města má Středisko poskytovat 
kvalitní informace z oblasti ekologie a tím podporovat 
jejich porozumění přírodě a posílit jejich ohleduplnost 
vůči ní, sobě i vůči druhým. Na vzniku Střediska má 
velký podíl radnice Zdravého města Velké Meziříčí, 
neboť pro jeho provoz zdarma poskytla prostory bývalé 
mateřské školy. Středisko bude slavnostně otevřeno 
dne 6. prosince v 10 hodin v prostorách bývalé 
mateřské školky na Ostrůvku. 
 
Gratulujeme do Veselí nad Moravou 
 
Národní síť Zdravých měst ČR blahopřeje Městu 
Veselí nad Moravou, které se stalo osmnáctým  
členským městem NSZM ČR s Deklarací Projektu 
Zdravé město schválenou v zastupitelstvu. Schválení 
Deklarace přináší politické zastřešení rozvoje města 
v souladu s dokumenty a doporučeními OSN a EU. 
Kromě Veselí nad Moravou Deklaraci dosud schválila 
tato Zdravá města ČR: Boskovice, Brno, Frýdlant 
nad Ostravicí, Hodonín, Chrudim, Karviná, Kroměříž, 
Letovice, Litoměřice, Moravská Třebová, Orlová, 
Prostějov, Třebíč, Valašské Meziříčí, Vsetín a Zlín. 
  
 
KONTAKT 

Petr Švec 
národní koordinátor Projektu Zdravé město 
 
NSZM ČR, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 
T: +420 602 500 639, E: praha@nszm.cz  
W: www.nszm.cz  
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