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ČÍSLO: 12/2003 – prosinec 2003 

ROZHOVOR 
 
„Je důležité vědět, že život ve 
městě může ovlivnit jedinec 
sám svým aktivním přístupem.“ 
 
 Rozhovor s MUDr.  Vladimírem 
Řihákem, náměstkem primátora 
Zdravého města Zlína 

  
Pane náměstku, když se ohlédnete za činností města 
Zlína v rámci Projektu Zdravé město v roce 2003, 
čeho si ceníte nejvíce? 
V rámci ohlédnutí za letošním rokem mohu říci, že 
nejvíc si cením nárůstu povědomí občanů o projektu.  
Podařilo se vzbudit zájem medií – např. ve Zpravodaji 
města Zlína byla zajištěna pravidelná měsíční 
prezentace. Lidé se sami snaží aktivně zapojovat do 
projektů, zkvalitnila se spolupráce s nestátními 
neziskovými organizacemi. Společně jsme již 
předložili první projekty s žádostí o granty. 
Je důležité vědět, že život ve městě může ovlivnit 
jedinec sám svým aktivním přístupem. Dále jsem 
velmi rád, že se podařilo prosadit nový, lidem bližší 
způsob řešení dopravní obslužnosti města, který je 
rovněž daleko vstřícnější k životnímu prostředí. 
 
Světová zdravotní organizace (WHO) otevřela 
další etapu Projektu Zdravé město (2003 – 
2007). S tím je spojena také možnost vstupu 
dvou českých měst do Evropské sítě Zdravých 
měst WHO. Není to výzva právě pro Zlín? 
Možnost vstupu Zlína do Evropské sítě Zdravých měst 
je samozřejmě zajímavá myšlenka. Odpovím 
otevřeně, je to hodně o penězích a politická  
reprezentace diskutuje velmi pečlivě o každé 
investici. Je nutno zvážit všechna pro a proti 
a nepřijímat rozhodnutí ukvapeně. 
 
Jaké aktivity připravuje Zlín v rámci Projektu 
Zdravé město pro příští rok? 
Již v prvním čtvrtletí chceme zajistit seminář na téma 
získávání grantů pro neziskové organizace a chceme 
se o finance ucházet společně. Letos jsme například 
podali žádost na přidělení grantu pro rekondiční 
pobyty seniorů. Budeme pokračovat v programu 
prevence zubního kazu a prevence osteoporozy, nově 
se chceme zaměřit na oblast onkologie a  alergologie.  
V plánu jsou rovněž kampaně 30 dnů pro neziskový 
sektor, Den země, Den bez tabáku, Den bez aut, 
Týden zdraví či anketa Strom roku. Významným 
krokem je i koncepční materiál, řešící problematiku 
cyklostezek, rekonstrukce a využití školních hřišť. 
Tolik jen namátkou, aktivit je celá  řada. 

 

AKTUALITY 

 
Cena za podporu místní demokracie 
-  Zdravá města opět bodovala  
 
Dne 2.12. se v Praze v budově senátu 
uskutečnilo 3. národní fórum o účasti veřejnosti 
v rozhodování veřejné správy. V rámci tohoto 
fóra proběhlo vyhlášení výsledků soutěže 
O lidech s lidmi, v níž je každoročně udílena 
Cena za podporu místní demokracie. Zdravá 
města opět bodovala.  
 
Smyslem soutěže O lidech s lidmi je podle 
organizátorů ocenit snahu o vstřícný přístup úřadů 
k veřejnosti a prezentovat dobrou praxi rozvoje 
občanské společnosti. 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 odpovědi nabídlo třicet 
aktivit obcí a  měst z celé republiky.  
V silné konkurenci kvalitních projektů obsadilo Zdravé 
město Hodonín třetí místo s projektem Park 
u pastelek – nový byt a co okolí? Nový park vyrostl ve 
vnitrobloku ulic Šafaříkova – Polní u domu 
s pečovatelskou službou a obytných domů Pastelky. 
O jeho podobě rozhodli sami obyvatelé, pro které 
město podporované nadací VIA uskutečnilo 6 besed, 
aby při projektování vycházelo z jejich představ, 
potřeb a požadavků. Areál, jehož realizace si vyžádala 
2,6 milionu korun z městského rozpočtu a dvě stě 
tisíc od nadace VIA, budou využívat senioři, stejně 
jako rodiny s dětmi z Pastelek.  
Mezi šesti nejlepšími se umístil také vsetínský 
projekt „Město Vsetín jako partner neziskovým 
organizacím“. Čestné ocenění z rukou ministra 
životního prostředí RNDr. Libora Ambrozka ve 
Valdštejnském paláci převzal starosta Vsetína Jiří 
Čunek. Cílem vsetínského projektu je navázání 
partnerské spolupráce a pomoci mezi městem 
a neziskovými organizacemi, které pracují na území 
města. Podněty k tomuto procesu byly dány 
veřejností, tedy zástupci neziskového sektoru. 
Ve Vsetíně působí asi 130 neziskových organizací. 
Radnice si jejich aktivit velmi váží a řadu z nich 
podporuje ze svého rozpočtu pomocí grantů. 
Soutěž O lidech s lidmi byla organizována Centrem 
pro komunitní práci ČR, EastWest Institutem Praha, 
týdeníkem vlády Veřejná správa za finanční podpory 
Ministerstva životního prostředí a sponzora soutěže 
společnosti Softir.  
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Chrudim: Ať víš, do čeho jdeš  
 
Nedávno založené chrudimské občanské 
sdružení Studentský parlament - Studenti 
městu připravilo na nadcházející období 
pozoruhodnou akci. Protože členy parlamentu 
jsou kromě studentů středních škol i žáci 
základních škol, rozhodli se uspořádat akci 
s názvem „… ať víš, do čeho jdeš“. 
 
Smyslem akce je pomoci žákům devátých tříd 
s rozhodnutím, na kterou střední školu si dát 
přihlášku a kde v budoucnu studovat. Do pokusného 
prvního ročníku této akce byla zapojena Střední 
odborná škola a střední odborné učiliště obchodu 
a služeb Chrudim a Střední zdravotnická škola, odkud 
pocházejí nejaktivnější členové studentského 
parlamentu. První část se uskutečnila ve středu 10. 
12., kdy skupinka žáků ze ZŠ Sladkovského, ZŠ Dr. 
Malíka a ZŠ U Stadionu navštívila Střední 
zdravotnickou školu. Zde se žáci stali na pár hodin 
přímo studenty školy a absolvovali řadou 
nejrůznějších vyučovacích hodin. O týden později, 
17. prosince, se třicetičlenná skupinka žáků ZŠ 
Dr. Malíka, ZŠ Sladkovského a ZŠ Husova podívá do 
Střední odborné školy a středního odborného učiliště 
obchodu a služeb Chrudim. Zde je přivítá personál 
školy, který jim bude průvodcem a předvede jim celý 
pestrý rozsah studijních, ale i učebních oborů. 
 

 
Přípravná schůzka členů Student. parlamentu 

 

Vsetín: Město získalo další certifikát 
 
V sobotu 6.12. předal ministr životního 
prostředí RNDr. Ladislav Ambrozek Městskému 
úřadu Vsetín, jako prvnímu městskému úřadu 
v ČR, certifikát ISO 14001. Jde o mezinárodní 
normu řešící šetrný přístup organizace 
k přírodě. Za vsetínskou radnici certifikát 
převzal starosta města Jiří Čunek.  
 
Mezinárodní normu ISO 14001 získala poprvé 
v historii jiná instituce než soukromá firma. "Vsetín je 
vůbec prvním městem v České republice, které 
obdrželo tento významný certifikát. Doposud totiž 

legislativní požadavky splňovaly pouze firmy," 
prozradil ministr životního prostředí RNDr. Libor 
Ambrozek a pokračoval: "Radnice tím dokázala, že je 
institucí pracující na biologické bázi. Z toho 
jednoznačně vyplývá kladný postoj města k životnímu 
prostředí." Vsetínské radnici se podařilo dosáhnout 
integrovaného systému v oblasti certifikace podle ISO 
9001 (certifikace podle řízení kvality) a současně ISO 
14001. „Integrovaný systém jakosti a šetrnosti 
k přírodě považujeme za nezbytný pro odpovědné 
naplňování poslání města. Jde nám o kvalitní řízení 
úřadu a spokojenost občanů s jeho fungováním. 
Vycházíme ze zásady, že služba občanům musí být 
poskytována efektivně a kvalitně,“ uvedl Jiří Čunek, 
starosta a politik Zdravého města Vsetína. "Jsem rád, 
že jsme získali další certifikát, tentokrát za kladný 
vztah k životnímu prostředí. Uznání patří všem lidem 
z radnice, kteří se podíleli na jeho získání." 

 
Třebíč: Studenti debatovali 
s vedením města 
 
Celoměstský projekt Debatní liga, který měl v Třebíči 
v listopadu premiéru, zajistila Střední průmyslová 
škola stavební. O co šlo? „Na několika středních 
školách proběhly soutěžní diskuse studentů na různá 
témata – např. cestovní ruch, volný čas mládeže, 
prevence sociální patologie,“ uvedla PhDr. Jindra 
Stříbrská, koordinátorka Projektu Zdravé město. 
Nejlepší nápady pak studenti pěti středních škol 
diskutovali s vedením města na  neformální besedě. 
„Debaty s vedením se z řad studentů zúčastnili 
zkušení diskutéři a řečníci. Hovořili například 
o slučování středních škol a jeho dopadu na třebíčské 
střední školy, o využití prostor nového městského 
divadla i pro jiné účely nebo o obchvatu města a jeho 
dopadu na dopravní situaci a životní prostředí ve 
městě. Na závěr byli vyhodnoceni dva nejlepší 
diskutéři z řad studentů. Studenti ocenili vstřícnost 
a ochotu zastupitelů jednat s nimi, odpovídat na 
dotazy a snahu osvětlit problémy města. Studenti, 
pedagogové i zastupitelé se shodli na důležitosti 
podobných akcí a vhodnosti jejich pravidelného 
opakování. Debatní ligu budeme pořádat 2x ročně, 
jako novou formu zapojování mladých lidí do rozvoje 
města.“ První ročník Debatní ligy radnice podpořila 
v rámci grantového programu Zdravé město. 
 

 
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.) 


