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ROZHOVOR AKTUALITY 
  

„Zcela mimořádný přínos pro 
 Projekt Zdravé město vidím ve 

výsledcích parlamentních voleb.“ 

Ministři zvou Zdravá města, obce 
a regiony k jednání  
  

Rozhovor s místopředsedkyní NSZM 
ČR a náměstkyní primátora Českých 
Budějovic, Mgr. Vlastou Bohdalovou 

Dne 21. ledna 2003 proběhlo na Ministerstvu 
zdravotnictví ČR pracovní setkání zástupců 
radnic Zdravých měst a jejich partnerských 
organizací.  První ze série schůzek na místech 
nejvyšších, pod záštitou jednotlivých ministrů. 

Došlo v Českých Budějovicích nebo jiných 
Zdravých městech vlivem loňských komunálních 
voleb ke změnám významným pro realizaci 
Projektu Zdravé město? 

 
Setkání, na které starosty a primátory Zdravých měst 
osobním dopisem pozvala ministryně zdravotnictví 
Součková, se zúčastnily delegace z  patnácti Zdravých 
měst i zástupci Ministerstva zdravotnictví. Společně 
se věnovali těm oblastem Plánu zdraví a kvality 
života, které jsou Ministerstvu zdravotnictví nejbližší 
– Zdravý životní styl, Zdravotní prevence a služby.  

Výsledky voleb k rozvoji Projektu Zdravé město 
jednoznačně přispěly. Politická situace v Českých 
Budějovicích se po volbách stabilizovala, nově 
ustavená rada města má širší spektrum než dříve. 
V Projektu Zdravé město jsou České Budějovice velmi 
aktivní. Věřím, že i díky výsledkům komunálních 
voleb se nám v dohledné době podaří učinit další 
významný krok, jakým je přijetí Deklarace Projektu 
Zdravé město. Co se týká ostatních Zdravých měst, 
podíváme-li se na složení Rady Národní sítě Zdravých 
měst ČR a na složení zastupitelstev a rad ve 
Zdravých městech po volbách, zjistíme, že ve většině 
měst zůstalo v podstatě stejné. Myslím si tedy, že 
komunální základna realizace Projektu Zdravé město 
se nezmění a že aktivity jednotlivých Zdravých měst 
porostou. Zcela mimořádným přínos pro Projekt 
Zdravé město vidím ve výsledcích voleb 
parlamentních.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V první části seznámila Dr. Jarmila Rážová 
z ministerstva zdravotnictví přítomné s podmínkami 
získání dotace z Programu podpory zdraví. Letos z něj 
ministerstvo mezi úspěšné projekty na podporu zdraví 
rozdělí celkem 14 milionů korun. Koordinátorka 
Projektu Zdravé město v Brně, Mgr. Ivana Draholová, 
poskytla kolegům cenné informace ze zákulisí příprav 
Brněnských dnů pro zdraví. Neméně inspirativní byla 
prezentace průběhu projektu Bezpečná komunita 
Kroměříž, kterou přednesla Dr. Jarmila Číhalová 
ze Zdravotního ústavu v Kroměříži. Lednové pracovní 
setkání bylo nejen příležitostí ke vzájemné diskusi 
zástupců jednotlivých Zdravých měst, ale také ke 
kontaktu s odbornými partnery na národní úrovni, 
jakým je např. Centrum úrazové prevence 
nebo Státní zdravotní ústav. Podobné semináře se 
pod záštitou dalších ministerstev budou konat 
pravidelně, každý měsíc – 26. února zve Zdravá 
města k jednání ministr životního prostředí. 

Můžete to konkretizovat? 

Zásadní instituce pro Projekt Zdravé město - 
ministerstva zdravotnictví, životního prostředí, 
školství, mládeže a tělovýchovy – byly po volbách 
obsazeny lidmi, kteří se o projekty Zdravých měst 
vždy zajímali. Na komunální úrovni o Projekt Zdravé 
město zájem byl a je, ale právě s ústředními orgány 
jsme v minulosti kontakty navazovali poměrně těžko. 
Půl roku po parlamentních volbách se situace obrací 
k lepšímu, nejvyšší místa se nám daří oslovovat. 
Právě tento týden se na pozvání paní ministryně 
Součkové na Ministerstvu zdravotnictví sešli zástupci 
radnic Zdravých měst a jejich partnerských 
organizací, aby společně jednali o tématech zdraví 
životní styl, zdravotní prevence a služby. Zástupkyně 
ministerstva účastníky informovala o možnostech 
získání dotace z Programu podpory zdraví. Podobné 
pracovní schůzky by se v průběhu roku měly konat 
i na dalších  ministerstvech. 
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Chceme zjistit, jak bezpečně se obyvatelé ve městě 
cítí, a co by v této oblasti chtěli změnit,“ uvedla 
koordinátorka Projektu Zdravé město Chrudim Šárka 
Trunečková. “Necelý měsíc po vyhlášení soutěže 
se nám už sešlo mnoho zajímavých a podnětný 
prací,“ řekla manažerka prevence kriminality Radka 
Pochobradská. „Do soutěže se hlásí mladí i starší 
občané. Raritou pro mě zůstává sedmaosmdesátiletá 
seniorka Marta Břízová se svými 14 básničkami. 
V červnu budou vyhlášeni vítězové a nejlepší práce 
vyjdou ve sborníku,“ uzavřela R.Pochobradská. 

Jak dýchá město?  
- kalendář dětí z Kroměříže  
 
Víte, jak dýchá město? Tuto otázku dětem 
ve výtvarné soutěži položili zástupci Kanceláře 
Zdravého města Kroměříž. Odpovědí jim byly 
téměř dvě stovky výkresů. 
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Školní kalendář ilustrovaný kresbami žáků základních 
škol vydalo Zdravé město Kroměříž loni poprvé. 

„Zajímalo nás, co si o životě 
v Kroměříži myslí děti. U příležitosti 
´Dnů zdraví´ jsme proto ve 
spolupráci s místními základními 
školami uspořádali výtvarnou soutěž 
na téma ´Zdravé město´. Nejlepší 
obrázky ozdobily školní kalendář pro 
tento školní rok. Nadšení, s jakým 
se místní školáci do soutěže pustili 

nás potěšilo, a rozhodli jsme se soutěž zopakovat. 
Školní kalendář děti ze Zdravého města vydáme 
i příští školní rok. Tentokrát jsme vybrali témata 
´Bacha na úraz´ a ´Jak dýchá město´,“ uvedla 
koordinátorka Projektu Zdravé město Kroměříž 
Ing. Marie Pokorná. Koncem ledna se na kroměřížské 
radnici sešlo skoro dvě stě kreseb. Porota složená ze 
zástupců radnice a partnerských organizací Projektu 
Zdravé město v těchto dnech vybírá nejlepší 
dvanáctku pro nový školní kalendář. „Vždy bylo 
obtížné dostat vyhodnocovací komisi v jeden čas na 
jedno místo. Letos to chceme zkusit jinak. Uspořádali 
jsme výstavu, na kterou byli pozváni všichni členové 
poroty. Vybaveni zalepovacími „body“ mohou kdykoli 
během 14 dnů výstavu projít a nejlepším obrázkům 
nalepit bod. Kromě výtvarného zpracování se bude 
hodnotit vystižení zadaného tématu a nápaditost 
motivu,“ doplnila Ing. Pokorná.  

 
Mládež v Litoměřicích chce mít vliv 
– dětské zastupitelstvo 
 
Především do oblasti životního prostředí, 
školství a sportu by chtěli upřít svou pozornost 
členové v prosinci 2002 založeného dětského 
zastupitelstva ve Zdravém městě Litoměřice. 
 
Vyplynulo to z jejich zhruba dvouhodinové diskuse 
poté, co se v úterý 14. ledna 2003 sešli v budově 
ekocentra SEVER. „Smyslem existence dětského 
zastupitelstva je, aby mládež měla kde projednat své 
problémy a získala možnost zasáhnout do dění 

ve městě“, zhodnotil 
význam jeho člen 
Rostislav Janata, žák 
9. třídy základní školy 
v Ladově ulici. Podle jeho 
slov se nejprve chtějí 
zaměřit na zkvalitnění 
současného stavu 
dětských hřišť, zejména 

na vybudování osvětlení. Vzhledem k tomu, že 
úspěšnost jejich snahy se bude odvíjet hlavně od 
spolupráce s dospělými protějšky, proběhne 
v polovině února schůzka s představiteli města. Účast 
přislíbil starosta Mgr. Ladislav Chlupáč a politik 
Zdravého města, místostarosta Mgr. Petr Hermann. 
„Pohled mládeže na chod města je v mnoha směrech 
osobitý. Radnice s ní bude ráda komunikovat“, ocenil 
přínos dětského zastupitelstva místostarosta 
Litoměřic Ing. Ivan Palán. 

 
Píšu, píšeš, píšeme – názory 
obyvatel Chrudimi  
 
Zdravá města s občany komunikují a cíleně 
usilují o to, aby se veřejnost na rozhodování 
podílela. Aby  se názory veřejnosti donesly 
až k uším politiků, radnice průběžně pořádají 
besedy, ankety nebo třeba soutěže. Jedna 
taková je právě v plném proudu ve Zdravém 
městě Chrudimi. Zúčastnit se může každý 
obyvatel města - od dětí až po seniory.  

 
KONTAKT 
 
Petr Švec 
národní koordinátor Projektu Zdravé město  

„Třást strachy se musí nepopsaný list papíru před 
vámi, nikoliv vy před ním“ - tak zní heslo literární 
soutěže „O chrudimský zlatý brk“ zaměřené na téma 
prevence kriminality ve Zdravém městě Chrudimi. 
„V dnešním světě jsou všechny generace ohroženy 
dříve nebývalým množstvím nástrah a nebezpečí. 
Situace se nezmění k lepšímu do té doby, dokud se 
o problémech nezačneme otevřeně bavit. Proto jsme 
se v Chrudimi rozhodli uspořádat literární soutěž, 
která by toto témata ´nakousla´.  

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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