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ČÍSLO: 7, 8/2003 – letní speciál 

TOP 15  
Nejzajímavější události za pololetí 
roku 2003 ve Zdravých městech 
 

Leden  
1. První ze série 
setkání pracovních 
skupin Zdravých 
měst na místech 
nejvyšších. Schůzku 
zaštítila ministryně 
zdravotnictví Marie 
Součková. 

Následovala setkání na ministerstvu životního 
prostředí, ministerstvu práce a sociálních věcí 
a na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. 
 
Únor  
2. Kraj Vysočina jako první region přistoupil 
do Národní sítě Zdravých měst ČR (NSZM ČR). 
 
3. Nestátní neziskové organizace patří v mnoha 
městech mezi důležité partnery Projektu Zdravé 
město. Znamenají přínos pro rozvoj města, únorová 
kampaň 30 dní pro neziskový sektor měla proto 
podporu radnic Zdravých měst. 
 
Březen  
4. Brno bez bariér. V Brně odstartoval dlouhodobý 
projekt zaměřený na systematické vytváření 
podmínek pro nezávislý pohyb občanů s omezenou 
schopností pohybu a orientace.   
 
Duben  
5. Zdravá města, obce a regiony jako každým 
rokem podporovala kampaň Den Země (22. 4.). 

 
6. V Kroměříži byla 
zahájena v ČR ojedi-
nělá kampaň pre-
vence úrazů „Na 
kolo - jen s přilbou!“  
 
7. Odborná sekce 

o mateřských 
centrech a klubech 

maminek v Brně. Akce se zúčastnilo  11 Zdravých 
měst  a mnoho dalších zájemců.  
 
8. Zdravé město Vsetín navštívil velvyslanec 
Evropské komise Ramiro Cibrián. Na setkání  
se zástupci města, škol a místních neziskových 
organizací se seznámil se zapojením Zdravého 
města a jeho partnerů do projektů EU. 
 

 
Květen  
9. X. konference NSZM ČR (27. – 28. 5.2003)    
Možnosti rozvoje českých měst a využití prostředků 
z programů a fondů Evropské unie – to byla hlavní 
témata dvoudenního sympozia Zdravých měst, obcí 
a regionů. Konference, pořádané v návaznosti na 
festival Křišťálové srdce Poděbrady, se zúčastnili 
také dva významní hosté -  ministryně zdravotnictví 
Marie Součková a ministr životního prostředí Libor 
Ambrozek.  
 
10. Mezinárodní den tance poprvé v ČR,  
a to ve  Zdravém městě Hodoníně (15. 5.). 

 
11. Zdravá města 
zajišťovala kampaň 
proti kouření - 
Světový den bez 
tabáku (31. 5.).  
 
Červen  
12. Další ročník 
protiúrazového taže-
ní Zdravých měst ČR  
- kampaň Národní 
dny bez úrazu 2003  
(1.-  8. 6.)  
 
 

13. První žákovská a studentská konference 
ve Zdravém městě Boskovicích 
- u příležitosti Světového dne životního prostředí 
(5. 6.) se boskovičtí školáci a představitelé radnice 
zamysleli nad otázkou: „Co s odpady?“. 
 
14. V rámci projektu Bezpečná komunita 
v Kroměříži proběhl průzkum používání cyklo 
přileb. Cílem v rámci kampaně „Na kolo - jen 
s přilbou!“ je, aby v Kroměříži v roce 2004 při jízdě 
na kole používalo cyklistickou přilbu alespoň 65% 
dětí. 
 
15. Zdravé město Kroměříž bylo přijato do 
mezinárodní sítě Bezpečných komunit WHO.   
Díky úspěšné realizaci projektu Bezpečná komunita 
bylo ve středu 4. 
6. město Kroměříž 
přijato jako 75. 
město na světě 
a první ve střední 
a východní Evropě 
do pres-tižní 
mezinárodní sítě 
Bezpečných 
komunit WHO. 



AKTUALITY 
 

Projektový inkubátor ve Zdravém 
městě: Dosáhneme na zdroje EU? 
 
NSZM ČR již několik let pomáhá svým členům 
k naplňování standardů EU v oblastech zdraví, 
udržitelného rozvoje a kvality života.  Aktivity 
pro kvalitní život v regionech však vyžadují 
zdroje. Proto začala NSZM ČR v létě 2003 
s intenzivní pomoci pro získávání financí ze 
zdrojů Evropské unie. Nová služba se jmenuje 
„Projektový inkubátor“.  

Města, obce a regiony často překvapivě nedokážou 
získávat nabízené finanční zdroje. Mezi nejčastější 
příčiny patří: pasivita, nejasně stanovené 
kompetence a nízká motivace uvnitř úřadu, 
nedostatek informací, nedostatek dovedností apod. 
Dalším problémem může být překonání dolního 
limitu dotace EU pro jednotlivé žádosti (je nutné 
spojovat více podobných záměrů do jednoho 
projektu, např. v rámci mikroregionu). „Projektový 
inkubátor“ je nová služba, která má překlenout tyto 
bariéry a naučit členy NSZM ČR získat finance z EU.  

Postupně by Projektový inkubátor měl začít 
fungovat v každém Zdravém městě, obci či regionu. 
Jak funguje? V první fázi půjde o seznam návrhů 
nejrůznějších projektových záměrů vhodných pro 
financování. V přehledu by se měly promítnout jak 
záměry oficiální (projednané radnicí), tak i dosud 
neoficiální (pociťované jako potřeba např. ze strany 
veřejnosti, partnerských organizací). Přehled bude 
následně konzultován s odborným poradcem NSZM 
ČR pro vyhledávání zdrojů EU. Výsledkem v roce 
2004 by měl být minimálně jeden projekt k velkým 
dotačním titulům EU v každém členském městě 
NSZM ČR.  

Oproti jiným mají města sdružená v NSZM ČR jistou 
výhodu. Mezi základní požadavky EU na projekty 
totiž patří doložení skutečnosti, že město sleduje 
udržitelný rozvoj, že je projektový záměr součástí 
dlouhodobé strategie rozvoje měst a že vše probíhá 
za participace veřejnosti. Ze strany Zdravých měst 
to lze dobře dokumentovat v rámci realizace místní 
Agendy 21. 

První Projektový inkubátor odstartoval v Kroměříži 
již na počátku léta. Do poloviny září je v tuto chvíli 
naplánován v dalších čtyřech městech. 
 

Roste počet regionů v NSZM ČR  
 
Začlenění Česka do EU bude přinášet mnohé 
změny. Stávající sídelní struktura, především malé 
samostatné obce, nebude schopna plně zajistit 
vypracování takových projektů, které by mohly být 
předloženy EU pro poskytnutí financování. 

Proto v minulém roce vyhlásila NSZM ČR záměr 
zapojení mikroregionů, zejména v okolí jednotlivých 
Zdravých měst.  

Od loňského podzimu vstoupilo do NSZM ČR 
5 regionů: Kraj Vysočina a 4 mikroregiony – 
Třemšín, Podralsko (na území okresů Mladá 
Boleslav a Česká Lípa), Chopos (mikroregion na 
Benešovsku) a Kroměřížsko. Spojení sil na všech 
regionálních úrovních: město (obec) – mikroregion 
– kraj se jeví jako velice perspektivní.   

O členství NSZM ČR jedná s řadou dalších měst, 
obcí, mikroregionů i celých krajů – např. města 
Hradec Králové a Rožnov pod Radhoštěm nebo 
Liberecký a Zlínský kraj. Začátkem srpna do sítě 
Zdravých municipalit přistoupila obec Skotnice. 
Jedná se o významnou změnu, neboť Skotnice je 
první menší obcí (680 obyvatel), která do asociace 
vstoupila.  Informace o jednotlivých členech NSZM 
ČR lze získat na níže uvedené webové adrese. 
 

Zdravá města se setkala 
na Letní škole do Třebíči 
 
Letní škola Zdravých měst, obcí a regionů se 
již stala tradiční příležitostí pro setkávání lidí, 
kterým jde o zdárný rozvoj sídel a regionů ČR. 
Letošní ročník proběhl ve dnech 11.–14. srpna 
2003 na zámku v Třebíči. 
Letní školu 2003 pořádala NSZM ČR ve spolupráci 
s Karlovou Univerzitou, Zdravým krajem Vysočina 
a Zdravým městem Třebíč. Hlavním lektorem akce 
byl PhDr. Ivan Rynda. Účastníci Letní školy se 
seznámili např. s projektem Flexibilní pracoviště, 
který probíhá v rámci evropské iniciativy podpory 
zaměstnanosti Equal na městském úřadě ve 
Vsetíně, dále s akcí Den tance (mezinárodní 
kampaň WHO, která proběhla v ČR letos poprvé, 
a to ve Zdravém městě Hodoníně) nebo 
s grantovým systémem Zdravého města Třebíče.  

Velká pozornost byla věnována možnostem pro 
získání finančních zdrojů, zejména z fondů EU 
a ministerstev. Mezi přednášejícími byli zástupci 
ministerstev: MUDr. Alena Šteflová a MUDr. Jarmila 
Rážová (ministerstvo zdravotnictví) a Ing. Karel 
Jech (ministerstvo životního prostředí). Čtyřdenního 
pracovního setkání se zúčastnili nejen politikové 
a pracovníci úřadů, ale také studenti Karlovy 
Univerzity a dalších vysokých škol.  
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Jsou cyklisté ve Zdravých městech 
bezpeční proti úrazům? 
 
Zdravá města Kroměříž a Litoměřice 
zjišťovala, kolik lidí se při jízdě na kole chrání 
cyklistickou přilbou. 
Několikadenní průzkum používání cyklo přileb 
pořádaný v červnu v rámci projektu Zdravé město – 
Bezpečná komunita Kroměříž ukázal, že procento 
cyklistů používajících přilbu se od roku 2000, kdy 
bylo provedeno první šetření, zvýšil o 5, 13 % (r. 
2000 0,57%, r. 2003 5, 70%). Ve skupině dětí do 
15 let, jimž povinnost nošení cyklo přileb vyplývá ze 
zákona, si při jízdě hlavu chrání každé druhé dítě.  

Je potěšující, že oproti roku 2001 byl v Kroměříži 
zaznamenán 18% nárůst počtu nositelů přileb 
v nejohroženější skupině dětí do 10 let. Jak 
podotkla místostarostka MUDr. Olga Sehnalová, 
stále je co zlepšovat, a proto cílem nové kampaně 
„Na kolo - jen s přilbou!“ je, aby v Kroměříži v roce 
2004 při jízdě na kole cyklistickou přilbu používalo 
alespoň 65% dětí. Kampaň připravuje město 
zejména s MUDr. Martinem Sedlákem 
z pediatrického oddělení městské nemocnice.  

Ve Zdravém městě Litoměřicích, které se na 
sledování používání cyklo přileb letos zaměřilo 
vůbec poprvé, bylo zjištěno, že problematikou 
prevence úrazů na kole je třeba se intenzivně 
zabývat, neboť hlídky ve většině případů 
zaznamenaly cyklisty bez přileb. 
 

 

O nejkrásnější květinovou výzdobu 
ve Zdravých městech 
 
Boskovice, Zlín, Třebíč, Kroměříž, Moravská 
Třebová - obyvatelé několika Zdravých 
městech právě v těchto dnech soutěží 
o nejhezčí květinovou výzdobu. Soutěž 
Rozkvetlé město je v plném proudu.  

S úspěchem na mezinárodní úrovni se setkal 
projekt Rozkvetlé město Zlín, který byl loni spolu 
s několika dalšími zlínskými projekty prezentován 
na mezinárodní soutěži Národy v květech (Nations 
in Bloom) ve Stuttgartu. Zlínští získali bronzové 
ocenění. Vyhodnocení letošního ročníků soutěže 
Rozkvetlé město Zlíně proběhne do konce srpna. 

Ve Zdravém městě Třebíči se soutěž Rozkvetlé 
město koná již po osmé. Může se jí zúčastnit každý 
majitel nebo uživatel domu nebo bytu, případně 
provozovny. Podmínkou je mít v době 
vyhodnocování soutěže fasádu domu ozdobenou 
živými květinami nebo pnoucími dřevinami a také 
to, že květinová výzdoba musí být viditelná 
z veřejného prostranství.  

Soutěže o nejkrásnější květinovou výzdobu se 
v Třebíči účastní každoročně přes třicet uchazečů 
o získání titulu. S ním může vítěz získat i finanční 
odměnu z rozpočtu komunálních služeb města - 
za první místo dva a půl tisíce korun. 

V Boskovicích je od roku 1999 pořádána soutěž 
Balkón roku. Nejhezčí květinovou výzdobu letos 
vybere komise složená z představitelů města, 
pracovníků městského úřadu a odborníků z oboru 
zahradnictví. Soutěž končí  15.9., výsledky budou 
vyhlášeny do 15. října.  
 
 

PŘIPRAVUJEME 
 
16. – 22. září 
Evropský týden mobility  
a Den bez aut  
 
22. září – 12. října  
Dny zdraví  
 
 

KONTAKT 
 
Petr Švec 
národní koordinátor Projektu Zdravé město 

NSZM ČR, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 

T: +420 602 500639 
E: praha@nszm.cz
W: www.nszm.cz  
 
(Použité ilustrační fotografie pocházejí z archivů 
Zdravých měst, obcí a regionů ČR.) 
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