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ČÍSLO: 11/2004 – listopad 2004 

 

AKTUALITY 
 
NSZM ČR: Zasedání Valné hromady 
v Hodoníně  
 
Dne 24. 11. se ve Zdravém městě Hodoníně 
konalo podzimní zasedání Valné hromady NSZM 
ČR. Na zasedání se sjelo celkem  23 zástupců 
Zdravých měst, obcí a regionů.  

Mezi přítomnými byli i zástupci některých nově 
přijatých členů: Příbrami, Rožnova pod Radhoštěm a 
Zlínského kraje, kteří zde vystoupili se stručnými  
příspěvky.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zasedání předcházela dopolední Sekce Zdravých 
měst, kterou město Hodonín uspořádalo k tématu: 
„Zkušenosti ze spolupráce s rómskými sdruženími 
v Hodoníně a blízkém okolí“. Hned v úvodu zasedání 
valné hromady (VH) byli účastníci prostřednictvím 
pracovníků Kanceláře NSZM ČR seznámeni 
s vybranými aktivitami NSZM ČR v roce 2004. Na 
prezentaci stavu a činnosti asociace navázala diskuse 
navržených variant budoucího vývoje NSZM ČR. 
Program VH pokračoval prezentací hospodaření NSZM 
ČR v roce 2004 a přijetím rozpočtu asociace na příští 
rok. Na návrh Rady NSZM ČR na zasedání proběhla 
volba nové předsedkyně NSZM ČR. Stala se jí 
RNDr. Barbora Javorová, zastupitelka a členka Rady 
města Brna.  
 
 

 
 
 
Jak plánují města, obce a regiony ČR 
svůj rozvoj?  
 
Právě tomuto tématu byla zasvěcena 11. mezi-
národní konference pořádaná dne 3. 11. asociací 
Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR) pod 
záštitou ministra zahraničí JUDr. Cyrila Svobody 
a ministra životního prostředí RNDr. Libora 
Ambrozka v budově Ministerstva zahraničí ČR. 

 Mezi 125 účastníky nechyběli zástupci ministerstev 
(MŽP ČR, MZ ČR), Kanceláře Světové zdravotní 
organizace, Krajských hygienických stanic, 
neziskových organizací, firem a samozřejmě ani měst, 
krajů a obcí. Akce byla podpořena z prostředků 
Státního fondu životního prostředí ČR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hned po uvítací řeči JUDr. Jiřího Hlaváčka 
z Ministerstva životního prostředí ČR a předsedkyně 
NSZM ČR MUDr. Olgy Sehnalové byla prvním bodem 
dopoledního programu prezentace mezinárodního 
projektu OSN „Kapacity 2015“ a rozvojového 
programu „UNDP podporující udržitelný rozvoj“. 
Následně ředitelka Kanceláře WHO v Praze MUDr. 
Alena Šteflová před-stavila komunitní projekty 
Světové zdravotní organizace (WHO) v ČR přinášející 
nové možnosti uplatňování mezinárodního programu 
WHO „Zdraví 21“ zapojením regionů – např. projekty 
„Škola podporující zdraví“, „Zdravé pracoviště“, 
Regiony pro zdraví“ aj. S fungováním slovenské sítě 
Zdravých měst a aktivitami jejích členů (celkem 
16 měst; např. města Košice, Trnava, Bratislava aj.) 
přítomné seznámila zástupkyně „Asociácie zdravých 
miest Slovenska“ Mgr. Ingrid Huňavá. Následovala 
prezentace aktuálních výsledků realizace Projektu 
Zdravé město a místních Agend 21 (MA 21) v rámci 
asociace NSZM ČR v podání Ing. Petra Švece, 
tajemníka asociace. Poprvé v historii NSZM ČR bylo 
uděleno ocenění „Město s největším přínosem pro 
rozvoj Metodiky NSZM ČR“.  
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Ocenění z rukou předsedkyně asociace převzal 
starosta města Vsetína a politik pro Projekt Zdravé 
město Jiří Čunek. Důvody vedoucí k ocenění právě 
tohoto města vysvětluje Ing. Petr Švec: „Město 
Vsetín propojilo komunitní plánování do strategického 
řízení města tak, aby to bylo přehledné pro všechny 
obyvatele města a měřitelné. Tento postup není v ČR 
běžný, město Vsetín je v tomto postupu první 
vlaštovkou.“ Konference pokračovala odpoledním 
blokem, kterého se zúčastnili vzácní hosté ministr 
zahraničí JUDr. Cyril Svoboda a ministr životního 
prostředí RNDr. Libor Ambrozek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Součástí programu bylo představení dvouletého 
projektu NSZM ČR zaměřeného na zjištění, do jaké 
míry jsou stávající procesy strategického plánování 
v ČR v souladu s principy MA21. Projekt „Místní 
Agendy 21 v programech sociálního a ekonomického 
rozvoje municipalit“ NSZM ČR realizuje s podporou 
Státního fondu životního prostředí ČR v letech 2003-
2004. Strategické plánování bylo samozřejmým 
pojítkem i všech dalších příspěvků. Prezentace 
z konference si můžete stáhnout na: www.nszm.cz  
 
 
Vsetín: Kdo přijde s úsporným 
zlepšovákem, získá část ušetřených 
peněz 
 
Začátkem listopadu vyhlásila vsetínská radnice 
úplně nový program, jenž má vést k omezování 
nákladů z městského rozpočtu.  
 
 Zjednodušeně řečeno, zaměstnanec radnice, který 
přijde s nápadem na opatření, které městu ušetří 
prostředky vynakládané na běžné úkoly (např. provoz 
úřadu, úklid města, správa majetku, opravy a údržba 
městských nemovitostí apod.) získá k hrubé mzdě 
finanční odměnu. Výše odměny se stanoví podle výše 
prokazatelné úspory dosažené za jeden rok. Návrhy, 
které mohou souviset např. se snižováním 
byrokracie, zjed-nodušením činností  apod., mohou 
předkládat také  zaměstnanci příspěvkových 
organizací a pracovníci městem založených 
společností.  „Chceme vytvořit prostředí motivující 
pro hledání úspor z rozpočtu města a zjednodušování 
činností a zároveň vytvořit tlak na příslušné orgány 
a zákonodárce, aby podobný program vyhlásili také 
a zjednodušovali zákony.  

Těmito kroky lze ušetřit spoustu peněz nejen úřadům, 
ale také samotným občanům,“ vysvětlil starosta 
města Jiří Čunek.  Vsetínská radnice hodlá uspořené 
prostředky použít zejména na snižování 
nezaměstnanosti a rozvoj podnikání ve městě.  
 
 
Třeboň: Sociální služby se neplánují 
„od zeleného stolu“ 
 
Město Třeboň zahájilo proces komunitního 
plánování sociálních služeb. Spolupracuje 
s organizacemi poskytujícími sociální služby 
i s širokou veřejností. Cílem je vytvoření 
komunitního plánu sociálních služeb, tedy 
„živého“ dokumentu, který bude zohledňovat 
skutečné potřeby obyvatel města. Plánování 
bylo už v červenci podpořeno dotací od Jiho-
českého kraje.  
 

 
V jaké fázi se projekt nachází nyní? Komunitní plá-
nování sociálních služeb zatím bylo diskutováno na 
třech sociálních komisích. Na jednáních se členové 
komise postupně seznamovali s projektem a následně 
vznikla pracovní skupina složená ze zástupců města 
a poskytovatelů i uživatelů sociálních služeb. 
Pomocnou složkou pracovní skupiny a odborným 
partnerem projektu se stal tým pracovníků Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích (Zdravotně sociální 
fakulta), který zajistí sběr a analýzu dat. Komunitní 
plán sociálních služeb města Třeboně se má zaměřit 
zejména na tyto cílové skupiny: občané fyzicky 
či mentálně postižení, senioři, děti a mládež, 
nezaměstnaní, osoby v přechodné sociální krizi 
a v rámci prevence kriminality na osoby drogově 
a jinak závislé. V první polovině prosince proběhne 
terénní sběr dat, během něhož má být osloveno 
zhruba 500 obyvatel města. Dotazníkové šetření 
u široké veřejnosti bylo podpořeno zveřejněním 
anketního lístku v místních novinách Třeboňský svět a 
jeho distribucí do všech poštovních schránek. Anketa 
končí dne 7. 1. 2005. Komunitní plánování už se 
rozběhlo také v dalších Zdravých městech – např. 
v Třebíči, Vsetíně, Karviné aj.  
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Chrudim: Školáci „zahodili židličky“, 
při vyučování teď sedí na overballech 
 
Více jak 35 procent českých dětí školního věku 
vykazuje známky vadného držení těla. Na 
předcházení a odstraňování tohoto nešvaru 
u předškoláků a žáků 1. stupně ZŠ je zacílen 
projekt „Učíme se zdravě sedět a cvičit“, který 
od letošního dubna běží pod hlavičkou Zdravého 
města na šesti základních a sedmi mateřských 
školách, ve speciální škole a v Ústavu pro 
mentálně postiženou mládež v Chrudimi.  
 

 
Přes dva tisíce dětí z Chrudimi se ve školách formou 
cvičení s nafukovacími míči - tzv. overbally učí 
zásadám správného držení těla. „V mateřských 
školách zařadili cvičení během dne, na základních 
školách běží cvičení na prvních stupních – jednak jím 
je proloženo vyučování, děti např. sedí na míčích, 
podepírají si jimi bederní páteř apod., jednak je 
součástí tělesné výchovy,“ přiblížila Šárka 
Trunečková, koordinátorka projektu Zdravé město 
Chrudim. Na nákup overballů získala chrudimská 
radnice dotaci od Pardubického kraje, takže si 
14 organizací mohlo míče zakoupit za cenu 30 Kč 
(místo 120 Kč). V rámci hodnocení efektivity projektu 
Krajská hygienická stanice v Pardubiccích průběžně 
provádí vyšetření pohybového aparátu u dětí, do 
budoucna se počítá také se screaningovým 
vyšetřováním svalstva zaměřeným na zjištění časné 
fáze vadného držení těla v časovém horizontu 
alespoň jednoho roku a s hodnocením úrovně 
pohybové aktivity dětí v průběhu dne a týdne pomocí 
dotazníkového šetření.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Školy spolupracují s rodiči, kteří obdrželi cvičební 
program, konkrétně vypracovaný pro jejich dítě, 
a mají možnost pokračovat v práci učitelek i doma. 
„Děti jsou cvičením nadšené a spokojené jsou i paní 
učitelky! Pro obě strany to znamená zajímavé 
a příjemné trávení společného času. Cvičení je navíc 
velkou pomocí při zvládání hyperaktivních dětí, 
zkušenosti ukazují, že tyto děti se na míčích 
zklidňují,“ uzavírá Šárka Trunečková.  
 
 
Příbram:  Město už patří do asociace 
Zdravých měst, ale trápí ho ekologické 
zátěže 

 
Národní síť Zdravých měst ČR v listopadu 
rozšířilo město Příbram. "Radnice očekává, že 
se jí tím podaří zvýšit zájem obyvatel o vlastní 
zdraví," řekl místostarosta MUDr. Ivan Šedivý.  
 
O konkrétních projektech se bude teprve rozhodovat. 
"Mohly by se ale zaměřit na školy a na zdravý životní 
styl," naznačil místostarosta. Projekt Zdravé město 
podle něj v první řadě odhaluje rizikové faktory 
města, které mohou negativně ovlivnit život obyvatel. 
Příbram podle MUDr. Šedivého trápí staré ekologické 
zátěže, které jsou důsledkem nejen činnosti kovohutí, 
ale také těžby uranu. Podle místostarosty je proto 
třeba lidi především informovat o tom, jak se 
případným zdravotním rizikům vyhnout. „Je to hodně 
i o výchově. Myslím si, že Příbram má ideální pozici 
angažovat se např. v projektech Zdravá škola 
a Zdravý způsob života," dodal s tím, že pozornost 
města by se měla obrátit také k otázce prevence 
drogové závislosti.   

 
 
KONTAKT 
 
NSZM ČR, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 

T: +420 602 500639 
E: praha@nszm.cz 
W: www.nszm.cz 
 
Petr Švec 
národní koordinátor Projektu Zdravé město 

(Použité ilustrační fotografie pocházejí z archivů Zdravých 
měst, obcí a regionů ČR) 


