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ČÍSLO: 1/ 2005 - leden 2005 

ROZHOVOR 
 
„Zájmem lidí o Fórum Zdravého města 
jsme byli velmi příjemně překvapeni.“ 
 
Rozhovor s PhDr.  Evou Peškovou, náměstkyní 
primátora a političkou pro Projekt Zdravé město 
Mladá Boleslav  
 
1. V prosinci proběhlo ve Vašem městě Fórum 
Zdravého města - veřejné projednávání Plánu 
zdraví a kvality života. Setkalo se prý s velkou 
odezvou veřejnosti… 
 
Ano, to je pravda, přišlo přes dvě stě lidí. Vzhledem 
k tomu, že v  Mladé Boleslavi  poslední dobou žije 
dost cizinců, kteří sem přišli za prací tudíž k městu 
nemají hlubší vztah, a lidé, kteří tu bydlí trvale, až 
dosud nebyli příliš aktivní, počtem účastníků Fóra 
jsme byli velmi  příjemně překvapeni. V převaze byly 
ženy. Dost námětů a připomínek lidé vznesli v ob-
lastech kvality života seniorů a rodin s dětmi. Ukázalo 
se, že jak senioři, tak mladé rodiny postrádají širší 
výběr volnočasových aktivit. V návaznosti na výstupy 
Fóra radnice aktuálně připravila sérii vycházek pro 
seniory po historických památkách Mladé Boleslavi. 
První z nich proběhla 10. 1. 2005. Na únor jsme pro 
seniory připravili kurz malby. Lekce budou probíhat 
zdarma jedenkrát za čtrnáct dní.    
 
2. Do sítě Zdravých měst Mladá Boleslav 
přistoupila předloni. Co se od té doby díky 
projektu Zdravé město ve městě změnilo? 
 
Troufám si tvrdit, že se toho zvládlo poměrně dost. 
Navázali jsme spolupráci s neziskovými organizacemi. 
Zapojili jsme se  do všech kampaní, které během 
roku vyhlašuje Národní síť Zdravých měst ČR. Spo-
lečně s občanským sdružením  Strom života, jsme 
rozjeli velký projekt nového využití krytu civilní 
obrany. V krytu, který je umístěn přímo pod 
mateřskou školou, chceme postavit bazén a zázemí 
pro kurzy plavání s nemluvňaty a plavání dětí ze 4 
okolních mateřských škol a nedalekého sídliště.  Už 
byl vypracován projekt a v městském rozpočtu je 
vyčleněna částka na jeho realizaci. Za finančním 
přispění Středočeského kraje jsme loni změnili 
hospodářský les Na Sahaře na příměstský rekreační 
les. Součástí bylo rozmístění nových laviček 
a odpadkových košů a zbudování “tělocvičny pod 
širým nebem“. Na Fit stezku vybavenou průlezkami 
z přírodních materiálů si mohou přijít zacvičit  jak 
děti, tak také dospělí. V rámci Zdravého města jsme 
také  podnikli kroky k oživení lesoparku Štěpánka.  

 

 
AKTUALITY 
 
NSZM ČR: Počet členů loni vzrostl 
 
„Geometrickou řadou“ roste počet členů 
Národní sítě Zdravých měst ČR (NSZM ČR). Dnes 
má asociace 52 členů, s regionálním vlivem na 
1.105 měst a obcí – tj. 2,3 milionu obyvatel 
(22% populace ČR).  

 
Zatímco až doposud 
velkou početní převahu 
mezi Zdravými městy 
měla  moravská sídla, loni 
se začal jejich náskok 
mírně zmenšovat, neboť 
do asociace přistoupila 

šestice českých měst: Příbram, Říčany, Borovany, 
Kostelec nad Orlicí, Slaný a Telč. Novým Zdravým 
městem je také Rožnov pod Radhoštěm. Narostl 
i počet regionů. Nově přistoupil Zlínský kraj, který 
vzhledem ke zvýšenému výskytu členských měst 
NSZM ČR novináři někdy nazývají „region Zdravých 
měst“. Kraj Vysočina loni změnil formu členství 
v asociaci z člena pozorovatele na řádné členství. 
Dále se projevoval trend přistupování mikroregionů 
v okolí Zdravých měst. Přívlastkem Zdravý se od 
loňska pyšní mikroregiony Střední Vsetínsko 
a Svazek obcí Valašskomeziříčsko – Kelečsko. 
V lednu 2005 do asociace přistoupilo město Uherské 
Hradiště, jedná se např. s městem Ústí nad Labem, 
Kuřim, obcí Strašín aj.  
 
Hodonín, Chrudim, Vsetín: Se životem 
ve městě jsou lidé většinou spokojeni 
 
Alespoň to vyplývá  z průzkumu, který loni na 
podzim v rámci zavádění evropských indikátorů 
místní udržitelnosti nechaly vypracovat radnice 
tří Zdravých měst Vsetína, Hodonína a Chrudimi.  
 
Na úvodní otázku dvoustránkového dotazníku ´Jak 
jste spokojen s životem ve vašem městě?´ většina 
respondentů odpověděla´Mírně spokojen´ nebo´Vel-
mi spokojen´ (ve Vsetíně 88%, v Hodoníně 84% 
a v Chrudimi 90%). Dále se lidé vyjadřovali k tomu, 
jak jsou spokojeni např. s bydlením, se základními 
veřejnými službami (zdravotnictví, sociální služby, 
školství, apod.), s pracovními příležitostmi, 
s možnostmi provozovat záliby a koníčky aj. Počet 
respondentů šetření se řídil počtem obyvatel 
konkrétního města, nicméně ve všech třech byla 
oslovena téměř tisícovka lidí. Vedle průzkumu 
spokojenosti občanů proběhlo také zjišťování 
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a popisování jejich mobility, což mimo jiné přispěje 
ke zjištění, jakou měrou mobilita v daném městě 
zatěžuje životní prostředí. Cílem obou dotazníkových 
šetření bylo určení dvou evropských indikátorů místní 
udržitelnosti – Spokojenost občanů s místním 
společenstvím a Mobilita a místní přeprava 
cestujících. Dosažené výsledky si mohou Zdravá 
města ČR porovnat nejen mezi sebou, ale i v rámci 
více států, neboť indikátory loni zavádělo zhruba 
150 evropských měst (např. Turku, Maribor, Modena, 
Barcelona, aj.). „Sledování objektivních ukazatelů je 
jedním z nejdůležitějších nástrojů rozhodování a je 
ho potřeba také při čerpání zdrojů ze státních 
či evropských fondů,“ uvedl starosta města Vsetína 
a politik pro Projekt Zdravé město Jiří Čunek. 
Celoevropský projekt zaštítila Evropská komise, 
ve Zdravých městech ČR probíhal v rámci projektu 
NSZM ČR podpořeného ze zdrojů Ministerstva 
životního prostředí ČR. Při realizaci spolupracovaly 
radnice s Ústavem pro ekopolitiku, o. p. s. (ÚEP), 
odborným partnerem NSZM ČR.     
 

 
 
Chrudim: Středoškoláci  pomáhají s vyplňováním dotazníku. 

 
Třebíč: Senioři mailují a surfují po      
internetu ostošest 
 
Svět počítačů a internetu přibližuje seniorům 
občanské sdružení Pernula, partner Projektu 
Zdravé město Třebíč. Pro ty, kteří se během 
loňského roku zapojili do projektu „Učení 
a vzdělávání seniorů“, už není problém najít si 
zajímavé informace na webových stránkách 
nebo poslat svým dětem či vnukům zprávu 
prostřednictvím e-mailu. Projekt byl podpořen 
z grantového programu Zdravé město Třebíč.  
 
Pernula nejdříve vybudovala ve svých prostorách na 
Dukovanské ulici zázemí, kde se senioři mohou 
u počítačů jednou týdně scházet. “Jedna paní má 
syna v Americe a je ráda, že s ním může 
komunikovat díky e-mailu,” říká vedoucí Pernuly 
Dana Kratochvílová a dodává: “Snažíme se také 
získat lektory pro odborné přednášky, zajišťujeme 
poradenský servis.” Nejstarší účastnici kurzu je dnes 

77 let. Hlavní finanční pomoc na zajištění projektu 
poskytla občanskému sdružení radnice z grantového 
programu Zdravého města. Pomáhají i sponzoři, kteří 
poskytují starší počítače zralé na vyřazení. “Seniorům 
jde práce s počítačem pochopitelně pomaleji, déle jim 
trvá než se všechno naučí. Je ale obdivuhodné, že se 
do toho vůbec pouštějí,” ocenila Dana Kratochvílová. 
 
Kopřivnice: Zdravé město zahájilo 
druhou etapu regenerace sídliště  
 
Sídliště Sever je z hlediska kvality životního 
prostředí  nejproblematičtější částí Kopřivnice. 
Radnice nyní připravuje již druhou etapu 
regenerace tohoto sídliště.  Na sklonku roku 
zorganizovala třídenní výstavu návrhů, jak by 
mělo v budoucnu vypadat dalších šest lokalit 
panelové zástavby. 
 

Do přeměny sídliště se 
Kopřivničtí pustili v rámci 
projektu Zdravé město a 
Agendy 21. Během první 
etapy, která se uskutečnila 
v druhé polovině roku 
2004, již na sídlišti vzniklo 
sedmatřicet nových 
parkovacích míst, byla 
obnovena příjezdová cesta 

ke garážím, cesta do zásobovacího dvora Zák-ladní 
školy 17. listopadu, své místo našlo dvacet 
odpadkových košů a došlo k výměně laviček. "Do 
první etapy patří i výsadba stromů, k ní však dojde až 
letos ve vegetačním období," upozornila 
koordinátorka projektu Zdravé město Mgr. Radka 
Chalúpková. Podle ní přispěla výstava i následné 
informační setkání k dalšímu zjištění názorů obyvatel 
města na regeneraci sídliště. "Na výstavu přišlo asi 
třicet lidí, na setkání už jen pár. Malou účast ale 
přikládám ne příliš ideálnímu termínu," vysvětlila 
a dodala, že i tak se objevily zajímavé názory 
či podněty. Účastníci slyšení kladli dotazy nejen 
zástupcům města, ale i zpracovateli návrhů.  
 
TELEGRAFICKY: 
 
 - Vsetín: V prosinci všechny školy a příspěvkové 
organizace převzaly ekologické certifikáty 
 
- Kroměříž: Město vydalo Plán zdraví a kvality života 
v praktickém formátu kapesní skládačky 
 

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.) 
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