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Z D R A VÁ M Ě S T A , O B C E A R E G I O N Y Č R

ROZHOVOR

A K T UA L I T Y

„Už teď se snažíme chovat jako
řádný člen NSZM ČR.“

Třebíč: Dětské a studentské
parlamenty Zdravých měst ČR
poprvé spolu

Rozhovor s Ing. Josefem Malířem,
náměstkem primátora
města Hradec Králové

Historicky první celostátní setkání dětských a studentských
parlamentů ze Zdravých měst ČR proběhlo ve čtvrtek
10. 2. v Třebíči. Mezi 120 účastníky byli členové jedenácti
studentských parlamentů i zástupci MŠMT ČR, Senátu ČR
a Kraje Vysočina. Setkání pořádal Studentský parlament
Třebíč ve spolupráci se Zdravým městem Třebíč a Národní
sítí Zdravých měst ČR. Záštitu nad akcí převzala náměstkyně
ministry-ně školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Alena
Štěrbová.

Hradec Králové je od r. 2003 přidruženým členem NSZM ČR.
Jaké má přidružený člen povinnosti? Jak členství v asociaci
město využívá?
Povinností přidruženého člena není mnoho, prakticky pouze
placení finančního příspěvku, který je nižší než u řádných členů.
Přidružený člen nemusí mít tzv. koordinátora Zdravého města
a ani není jeho povinností zapojovat se do kampaní NSZM
ČR, jako jsou např. Den Země, Dny zdraví apod. Členstvím
v NSZM ČR jsme získali řadu výhod - např. zdroj aktuálních
informací o nových příležitostech finan-cování, metodickou
pomoc, možnost účasti na semi-nářích pořádaných NSZM ČR.
Zastupitelstvo města schválilo vyzkoušet přidružené členství
v NSZM ČR na 2 – 3 roky. V praxi se ale už teď snažíme chovat
aktivně jako řádný člen. Ve spolupráci s NSZM ČR jsme loni
uspořádali tzv. Projektový inkubátor, kde jsme společně
se zástupci neziskových organizací a dalších organizací
působících na území města vy-bírali témata projektů vhodných
pro financování ze zdrojů EU. Schválení přidruženého členství
v NSZM ČR zastupitelstvem také podstatně zkrátilo jednání
o organizaci různých aktivit. Například cestování prostředky
MHD v rámci kampaně Den bez aut bývalo sice i dříve
bezplatné, vždy tomu ale musela před-cházet dlouhá jednání.

Podle organizátorů bylo hlavním cílem setkání parlamentů
Zdravých měst nabídnout studentským poslancům možnost
veřejně prezentovat své aktivity, navázat spolupráci s kolegy
z jiných měst i prodiskutovat problémy s činností parlamentů
související a možnosti pro pokračování spolupráce s radnicemi
Zdravých měst. V úvodu setkání k mladým poslancům promluvili
zástupce hostitelského města místostarosta Třebíče a politik
odpovědný za Projekt Zdravé město Ing. Radek Číhal, ředitelka
odboru pro mládež MŠMT ČR Ing. Eva Bartoňová, koordinátorka
Národního parlamentu dětí a mládeže Andrea Kožuchová,
hejtman kraje Vysočina RNDr. Miloš Vystrčil a tajemník
Národní sítě Zdravých měst ČR Ing. Petr Švec. Pak už nadešel
čas vyhrazený prezentacím parlamentů. Své aktivity bravurně
představili studenti z Brna, Chrudimi, Letovic, Litoměřic,

Koncem loňského roku zastupitelstvo schválilo Akční plán
2005 - 2006 ke Strategickému plánu rozvoje města do roku
2020. Přibližte nám tyto dva dokumenty.
Strategický plán přináší odpovědi na v minulosti dlouho
diskutované otázky. Zjednodušeně řečeno, určuje, jak by
měl Hradec Králové vypadat v r. 2020, což může být dobrým
vodítkem jak pro potenciálního investora, tak také pro obyvatele
města či člověka, který se do města chce přistěhovat. S využitím
metodiky NSZM ČR jsme do přípravného procesu zapojovali
nejširší veřejnost. Důležité pak bylo, strategický plán „přetavit“
v akční plán. Ten, jako nástroj řízení samosprávních činností,
musí jasně říci, které konkrétní kroky v souladu s dlouhodobým
záměrem učiníme.
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o partnerech na krajské úrovni (Hospodářská komora, Úřad
práce, Škola obnovy venkova, zástupci neziskových organizací
apod.). Partneři na regionální úrovni budou pozváni ke
spolupráci. Součástmi programu konference budou např.
prezentace programu SROP v ČR, partnerství v rámci tohoto
programu a nejčastější chyby, jichž se žadatelé o podporu
ze SROP dopouštějí. Chybět nebude přehled schválených
projektů a informace o programovacím období 2007. Smyslem
je nastartovat proces získávání poptávky po konkrétních
projektech, které budou financovány od roku 2007. Vzhledem
k tomu, že mezisektorové partnerství patří mezi hlavní
požadavky kladené na projekty, které se ucházejí o financování
z evropských zdrojů, budou na konferenci představeny také
místní Agendy 21 jako efektivní cesta k partnerství a konkrétní
fungující partnerství v kraji Vysočina. Konference se bude konat
v kinosále a celém komplexu Jupiter Club Velké Meziříčí. Pro
registraci stačí zaslat zprávu s kontaktními údaji (vč. adresy
listovní pošty) na e-mailovou adresu: svatonova.m@kr-vysoc
ina.cz, obratem Vám bude zaslán registrační lístek. Konference
je bez poplatku, občerstvení i ubytování pro zájemce bude
poskytnuto zdarma.
Bližší informace k této akci naleznete na webu NSZM ČR: http:
//www.nszm.cz

Orlové, Prostějova, Vsetína a z hostitelského města Třebíče.
Jako první dostali slovo zástupci Třebíčského studentského
parlamentu, kteří svou prezentaci zahájili představením
projektu Komunitní plánování volnočasových aktivit dětí
a mládeže. Projekt odstartoval na začátku tohoto školního roku
s cílem zmapovat způsoby trávení volného času mladých lidí a
zjistit, co jim ve městě chybí. V polovině března (17.3.) budou
studentští poslanci své návrhy vycházející z dotazníkového
šetření prezentovat nejen představitelům města, organizacím,
které pracují s dětmi a zástupcům třebíčských škol. Společně
pak budou hledat cesty, jak dosavadní nabídku možností pro
trávení volného času ve městě vylepšit. Mezi další aktuální
projekty Studentského parlamentu Třebíč patří Mapování
kontejnerů na tříděný odpad, Do lavice aneb škatulata hejbejte
se! Cyklodoprava ve městě a sjízdnost města pro vozíčkáře a
kolečkové brusle. Zopakovat chtějí úspěšnou soutěžní akci Ať
se město zelená, která proběhla loni v dubnu u příležitosti Dne
Země. Ve sběru odpadků na veřejných prostranstvích tehdy
soutěžila družstva žáků a studentů třebíčských základních a
středních škol i čtyři týmy složené z úředníků radnice a radních.
Dalšími představenými projekty studentských parlamentů
Zdravých měst byly: Ať víš, do čeho jdeš…(SP Chrudim),
Pejskař, přítel města (SP Litoměřice), Bezpečná cesta do
školy (SP Třebíč, Kroměříž, Orlová), Burza hraček (SP Orlová),
Hřiště (SP Vsetín), Ochotnický divadelní spolek (SP Letovice).
Studentští poslanci často zmiňovali spolupráci s radnicemi
při organizování kampaní Zdravého města (Dny zdraví apod.).
V publiku nechyběli členové parlamentů z Třeboně, Hodonína,
Kroměříže, Pelhřimova. Příjemným zpestřením dopoledního
programu bylo několik tanečních vystoupení skupiny SPEED
– DANCERS. Odpoledne účastníci diskutovali ve třech sekcích.
Za přínos pro fungování parlamentů studenti označili např.
pravidelné setkávání jednotlivých parlamentů, spolupráci
s radnicemi, komunikaci mezi poslanci. Mezi nejčastější
problémy podle nich patří nedostatek financí, dlouhá doba
schvalování projektů a nízká informovanost veřejnosti.
Spolupráci mezi parlamenty chtějí rozvíjet např. e-mailovou
korespondencí i dalšími celostátními setkáními. Třebíčské
celostátní setkání studentských parlamentů zahájilo letošní
sérii odborných sekcí Zdravých měst. Další je naplánována na
31.3. před zasedáním Valné hromady NSZM ČR v Kopřivnici.
Tématem tentokrát budou Mateřská centra.
Bližší informace k této akci naleznete na webu NSZM ČR:
http://www.nszm.cz

Boskovice: Na oslavách
Mateřského centra byly uděleny
další Řády dětského úsměvu
V pondělí 24. 1. slavilo Mateřské centrum Boskovice (MC
Boskovice), partner radnice při realizaci projektu Zdravé
město, třetí výročí svého založení. V rámci bohatého
programu došlo i na předávání ocenění „Řádů dětského
úsměvu“.

Vysočina: Zdravý kraj a NSZM
ČR zvou na konferenci
Realizace evropského projektu SROP 3.3 „ze všech úhlů
pohledu“ bude ve středu 2. března 2005 hlavním tématem
1. regionální konference kraje Vysočina Partnerství pro
Vysočinu, na níž následující den naváže tématický seminář
Partnerství ve venkovském prostředí. Konferenci Partnerství
pro Vysočinu pořádá Kraj Vysočina ve spolupráci s Národní
sítí Zdravých měst ČR (NSZM ČR).

Boskovicích udělovány od r. 2004 v rámci projektu, který jako
příspěvek k mezinárodnímu Roku rodiny vytvořily pracovnice
MC Boskovice ve spolupráci se Zdravým městem. Ocenění
mohou získat ty boskovické organizace, které nabízejí rodinám
s dětmi příznivější pod-mínky pro kaž-dodenní život (např.
bezba-riérový přístup pro kočárky, nekuřácké pros-tředí apod).
Tentokrát bylo oceněno sedm organizací - Optik Kalousková,
Dm drogerie markt, Hradní Club restaurant, Restaurace
Eldorado, Bazárek u Světlušky, Literární čajovna Hermanna
Ungara. Nominaci na ocenění „Společnost přátelská rodině“
za rok 2005 v kategorii veřejnoprávní subjekt získalo Město
Boskovice.

V prvním kole hodnocení projektů SROP 3.3 (Ministerstvem
pro místní rozvoj ČR), ze všech třinácti krajů ČR prošly bez
připomínek pouze kraj Vysočina a Karlovarský kraj. Evropský
projekt SROP 3.3 Kraje Vysočina je zaměřený na budování
širokého partnerství v regionu.
Za účasti zástupců krajské samosprávy a ministerstev
přinese dvoudenní akce informace o budoucích aktivitách,
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TELEGRAFICKY

NSZM ČR: Metodický seminář
Metodické semináře nejen pro zástupce radnic Zdravých
municipalit, ale i zájemce z dalších měst, obcí a regionů,
pořádá NSZM ČR pravidelně minimálně 1x ročně. Tentokrát
setkání proběhlo 9.2. ve Velkém Meziříčí.

Dne 23.2. proběhlo pracovní setkání členů NSZM ČR
na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR pod záštitou
ministra Škromacha. Zástupci radnic, jejich partnerů a
odborných organizací se věnovali tématu „Sociální služby a
nevládní organizace“. Semináře se zúčastnilo 50 osob z celé
ČR. Zpráva z akce bude součástí příštího čísla Zpravodaje,
prezentace a fotodokumentaci naleznete na webu NSZM.

Semináře se zúčastnilo 32 zástupců radnic z 20 obcí, měst
i regionů, zejména starostové a místostarostové. Účastníky
semináře přivítal starosta Velkého Meziříčí Ing. František Bradáč
a několik slov úvodem pronesli také náměstkyně hejtmana
kraje Vysočina Ing. Marie Černá, politička projektu Zdravý
Kraj Vysočina a senátor a starosta Bystřice pod Hostýnem
Ing. Josef Novotný. Dopoledne účastníci diskutovali o vizi a
strategických prioritách NSZM ČR do r. 2015. Debatu moderoval
odborný lektor Ing. Dalimil Vítek. O tom, že Metodika NSZM ČR
neustrnula na „mrtvém bodě“, ale stále se rozvíjí, se přítomní
přesvědčili při odpolední prezentaci Ing. Petra Švece, tajemníka
NSZM ČR o aktuálním stavu Metodiky NSZM ČR. Zkušenosti
z praxe vedení NSZM ČR prezentovali zástupci Zdravých měst
a regionu – za Vsetín starosta a politik pro Projekt Zdravé město
Jiří Čunek, z Hradce Králové náměstek primátora Ing. Josef Malíř,
z Hodonína místostarosta Mgr. Ladislav Ambrozek a z kraje
Vysočina náměstkyně hejtmana Ing. Marie Černá.
Všechny prezentace, zprávy z akce a fotodokumentaci naleznete
na: www.nszm.cz/ms05.

Asociace připravuje Jarní školu Zdravých měst ČR.
Pravidelné školení určené koordinátorům a politikům
Zdravých měst ČR, obcí a regionů se tentokrát zaměří
na metody a techniky práce s veřejností a komunikační
dovednosti. Akce proběhne 7.–9.3. 2005 v Moravské
Třebové.
Jarní Valná hromada NSZM ČR proběhne 31.3. v Kopřivnici.
Předcházet jí bude odborná sekce Zdravých měst
zaměřená na téma „Mateřská centra“. Sekce je otevřená
všem zájemcům o dané téma.

K O N TA K T Y
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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