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HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O AKTIVITÁCH V RÁMCI PROJEKTU ZDRAVÉ 

MĚSTO TŘEBÍČ A REALIZACI MA21 ZA ROK 2017 

Zpráva představuje ucelenou informaci o tom, které činnosti a projekty probíhaly v 
daném roce. Jedná se o způsob, jakým lze přehledně sdělit vedení města i široké 
veřejnosti, co se v daném roce podařilo realizovat. Se zprávou je nejdříve seznámena 
komise ZM a MA 21. Následně je předkládána radě města. 
 
Město Třebíč je od roku 1996 členem asociace Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM). 

Tedy již před 21 lety byla zastupitelstvem města přijata deklarace 
Projekt Zdravé město a místní Agenda 21. Jedná se o základní 
dokument pro aktivity města v mezinárodním programu, k jehož 
naplňování se zavázalo. Zdravé město je dlouhodobý systém 
zlepšování kvality života (nikoliv jen dílčí aktivity), podpora zdraví 
s ohledem na respektování principů trvale udržitelného rozvoje. Je to 

stále se vyvíjející projekt. Předpokládá aktivní zapojení občanů do dění ve městě a 
realizaci různých osvětových kampaní.  
 

Projekt Zdravé město – je aktivní hnutí municipalit, které na regionální úrovni realizuje 
zásady dokumentů OSN Health 21 a Agenda 21. V Evropě je 
do Projektu ZM aktuálně zapojeno cca 1300 Zdravých měst 
ve 30 zemích. Česká Zdravá města reprezentuje na mezinárodní 
úrovni Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR). 

NSZM je mezinárodně certifikovanou asociací měst, obcí a regionů. Právě zde lze najít 
dobrý příklad toho, co v praxi znamená kvalitní veřejná správa, strategické plánování a 
řízení s aktivním zapojením veřejnosti a s ohledem na udržitelný rozvoj, zdraví a kvalitu 
života. Ačkoliv tento program má organizační zázemí úřadu, není pouhou „úřední 
aktivitou.“ Je zejména projektem komunitním – otevírá prostor pro posilování aktivity a 
zájmu obyvatel. 

K 30. 11. 2017 sdružuje 130 členů (měst, obcí, mikroregionů, krajů) s regionálním 
vlivem na 2152 měst a obcí s 5,423 miliony obyvatel (tj. 52 % populace ČR). Díky tomu 
municipality aktivně sdílí zkušenosti, dobrou praxi a učí se od sebe navzájem. 

Místní Agenda 21 - mezinárodní program zavádění zásad udržitelného rozvoje 
na místní úrovni (města, obce, regiony). Cílem je rozvoj procesů, 
které příznivě ovlivní kvalitu života nejen současných obyvatel měst, 
ale také život generací jejich dětí, to vše ve spolupráci s veřejností. 
Udržitelný rozvoj je jedním z cílů EU a OSN. 
Mezinárodní program místní Agenda 21 je zakotven v dokumentu OSN 
– Agenda 21, k jehož naplňování se na Summitu země v roce 1992 

zavázaly desítky států včetně České republiky. 
 
Za účelem monitorování úrovně procesu MA21 byla v roce 2004 sestavena Pracovní 
skupinou pro místní Agendy 21 (při Radě vlády pro udržitelný rozvoj) sada Kritérií 
MA21.  
 

http://zdravamesta.cz/index.shtml?apc=r2082184t
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Kritéria MA21 jsou členěna do čtyř základních kategorií „A“ (nejvyšší) – „D“ 
(nejnižší). Každá z kategorií má svá vlastní kritéria a jasně měřitelné ukazatele, které 
hodnotí úroveň realizace procesu MA21 v dané municipalitě. Předpokladem pro splnění 
kategorie je zdokumentování a doložení plnění všech podmínek dané kategorie MA21. 

Kategorie „Z“  zájemci 
Kategorie „D“ začátečnická úroveň 
Kategorie „C“ mírně pokročilá úroveň 
Kategorie „B“  pokročilá úroveň (Kopřivnice, Jihlava a malá obec Křižánky) 
Kategorie „A“  nejvyšší úroveň (Chrudim a Litoměřice) 
 
Zdravému městu Třebíč se v roce 2011 podařilo poprvé obhájit kategorii „C,“ která 
sdružuje pokročilejší místní Agendy. Tuto kategorii jsme udrželi i v roce 2017.  

ORGANIZACE PROJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO TŘEBÍČ 

Politik Projektu Zdravé města a MA21 Třebíč: místostarosta Vladimír Malý 
Politik zodpovídá za strategickou část ZM a MA21, za prosazování zdraví, udržitelného 
rozvoje a kvality života do konkrétních aktivit a celkové směřování municipality v této 
oblasti. Reprezentuje municipalitu navenek.   

Koordinátorka Projektu Zdravé město Třebíč a MA21: Ing. Iveta Ondráčková 
Koordinátorka ZM a MA21 celý proces koordinuje, prezentuje a medializuje. 
Spolupracuje s politikem, komisí ZM a MA21, různými subjekty, neziskovými 
organizacemi, příspěvkovými organizacemi města, spolky a veřejností. 

Komise Zdravého města a MA21 
Komise ZM a MA21 se skládá z 15 členů. Schází se několikrát do roka. Z každého 
jednání je pořizován veřejný zápis (přístupný na webu města). 
Komise je poradním orgánem RM, je řídící jednotkou celého procesu vedoucího 
k udržitelnému rozvoji ve městě. Komise se zabývá prosazováním principů MA21 a 
zapojováním veřejnosti.  Také se účastní aktivit i akcí v rámci Projektu Zdravé město. 
Měla by být partnerem koordinátora, ale i politika ZM a MA21. Je orgánem fungujícím 
na základě důležitého mezisektorového partnerství – je tvořena zástupci z řad veřejné 
správy, neziskového i podnikatelského sektoru či aktivních občanů. 
Členové komise: 
Předsedkyně: Bc. Anna Machátová, místopředsedkyně: Mgr. Jitka Švaříčková, 
Tajemnice komise: Ing. Iveta Ondráčková 
Za městský úřad: Mgr. Ing. Miroslav Cejpek, DiS. a Mgr. Adéla Helanová  
Ing. Danuše Milotová (zastupitelka) 
Bc. Jan Burda (zastupitel) 
Ing. Renata Špačková 
Mgr. Petra Kopečková 
Ing. Jaroslav Požár 
Ing. Zuzana Kratochvílová 
Ing. Irena Hejzlarová 
Jarmila Klímová 
Bc.  Soňa Olivová 
MUDr. Jana Richtera nahradila v průběhu roku Veronika Kutinová 



                                                                                                     

3 
 

 

1. AKTIVITY ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBÍČ V ROCE 2017 

OSVĚTOVÉ KAMPANĚ ZAMĚŘENÉ NA RODINU, ZDRAVÍ A EKOLOGII 

a) Národní týden manželství - Motto: Recept na manželství 

Do kampaně se zapojilo město 

ve spolupráci s knihovnou, 

Centrem pro rodiny Ruth a 

Třebíčským centrem.  

Byly připraveny Valentýnské 

dílničky a zajímavé přednášky. 

Stěžejní byla beseda  

s psychoterapeutem Pjérem la 

Šéz na téma: Ženy a muži. 

Zájem byl obrovský. Sál 

hudebního oddělení se zaplnil do posledního místa. Kampaň byla financována 

z Fondu Vysočiny z programu „Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku 

obcí.“  

 

b) Závody kočárků 

Další prorodinnou aktivitou realizovanou v rámci Projektu Zdravé město byly Závody 

kočárků. Uskutečnily se v neděli 23. 4. 2017 u rodinného centra Damiján U Obůrky. 

Třebíč se tak připojila k dalším cca 50 místům v ČR. Větší účasti na závodech bylo 

dosaženo i díky místní lektorce strolleringu Mgr. Monice Popelářové. V kategoriích 

maminka, tatínek, rodina a děti soutěžilo 43 osob. Celkem se registrovalo 12 kočárků. 

Vítěze osobně odměnil politik Projektu Zdravé město Vladimír Malý. Organizačně se na 

akci aktivně podílela i třebíčská Charita – Centrum pro rodiny RUTH. 
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c) Den Země  

Den Země je tradiční osvětová kampaň zaměřená na ekologii a zodpovědný přístup 

k životnímu prostředí. Upozorňuje lidi na celém světě, aby přemýšleli o dopadech svého 

jednání a konání na planetu Zemi. Slaví se vždy 22. dubna. Město Třebíč se zapojuje 

do této akce každoročně. Akce na náměstí byla připravena v pátek 21. dubna 2017. 

Oslavu přírody jsme pojali jako Zábavný den s bioodpady. Organizace, spolky, školy, 

ale i firmy (Huhtamaki, Alternátor, Tour-sport, ESKO-T) si připravily pro návštěvníky 

zajímavý program, soutěže, ochutnávky. Letos nám bohužel vůbec nepřálo počasí, bylo 

velmi chladno. Z tohoto důvodu jsme museli narychlo přesunout divadlo pro děti z MŠ 

do prostor Národního domu. Kampaň osobně zahájil politik Zdravého města Vladimír 

Malý. 

 

d) Jarní a podzimní jarmark bio, eko a výrobků s označením Vysočina regionální 

produkt  

Jarní proběhl ve čtvrtek 20. 4. 2017 a podzimní ve čtvrtek 14. 9. 207. 

Jedná se o tradiční akci, kterou město podporuje prodejce z našeho 

regionu a snaží se oživit centrum města jako místa k setkávání. 

Pravidelně se účastní asi 35 prodejců výše zmíněných značek. Na 

zářijovém biojarmarku se již podruhé prezentoval projekt ministerstva 

zemědělství s názvem: „Ryba na talíř.“ Návštěvníci mohli zdarma 

ochutnat českou rybu připravenou dvěma způsoby. V obležení byl 

opět stánek, kde Marta a Petr tradičním způsobem stloukali máslo. 

Spotřebovalo se celkem 25 litrů 40% smetany a 18 bochníků chleba. 

Deset bochníků chleba nám firma Klas věnovala sponzorsky. 
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e) Jarní, letní, podzimní vycházka s hůlkami (Nordic Walking) 

Vycházky se konaly: jarní 26. 5. 2017 (do Ptáčova), letní 11. 8. 2017 (k Zámišu) a 

podzimní 17. 9. 2017 (od zimáku k zimáku). Tato aktivita je mezi veřejností oblíbená. 

Chodí stále noví zájemci, někteří přicházejí dokonce pravidelně. Svůj termín si může 

najít opravdu každý. Účast bývá hodně ovlivněna počasím. Procházky jsou díky 

finanční podpoře Fondu Vysočiny zdarma. Vždy začínají krátkou instruktáží, poté 

následuje vycházka do okolí. Někdy probíhá během trasy i dechové cvičení či 

ochlazování končetin. 

 

 

 

 

 

f) Osvětová zdravotní kampaň Světový den bez tabáku. Tradičně jsme nabídli 

veřejnosti možnost vystoupat „za čistým vzduchem na městskou věž“ zdarma 

v neděli 28. 5. 2017 odpoledne. Tuto akci organizačně zajišťuje TJ SOKOL Třebíč. 

Výstup na věž symbolizuje myšlenku zdravého života bez kouření. Celkem 162 

schodů nahoru si 

„vyšláplo“ 95 osob. Ve 

věži bylo možné nechat 

si zdarma změřit cukr, 

tuk a cholesterol v krvi. 

Službu nabízely 

budoucí zdravotní 

sestřičky. 

Město v letošním roce neoceňovalo nové 

nekuřácké provozovny, protože začal platit zákon, 
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který zakazuje kouřit ve všech restauracích. Právě proto jsme vydali poslední 

aktualizaci letáku, ale pouze restaurací a kaváren přátelských rodině. Tato aktivita 

byla součástí projektu finančně podpořeného z Fondu Vysočiny Třebíč.   

g) Celostátní osvětová kampaň NSZM Dny bez úrazů má v Třebíči dlouhou tradici. 

Většinou probíhá ve spolupráci s MŠ. Právě sem přímo za dětmi přicházejí 

studenti  VOŠ a SŠ veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč.  

Pro malé děti předškolního 

věku mají připravený zábavný 

edukativní program na téma: 

Lékaře se nebojíme. Letos se 

uskutečnilo rekordních 50 

přednášek. 

Za zmínku stojí i hojně 

navštěvovaná akce u MŠ 

„Čtyřlístek“ Třebíč s názvem: 

Odpoledne na dvou kolech. Je 

určena pro děti i jejich rodiče. 

Na zahradě u školky si mohou účastníci vyzkoušet jízdu na kole, ověřit svoje znalosti 

z oblasti silničního provozu a plnit různé úkoly. Na akci spolupracuje též MP, PČR, Aktiv 

BESIPU a jiné subjekty.  

 

h) Letos jsme se věnovali i tématu HIV/AIDS. 

V lednu jsme zorganizovali ve spolupráci se 

SZÚ celkem tři besedy s Martinem Hornychem 

(HIV pozitivním člověkem), který přijel do 

Třebíče podělit se o svoje osobní zkušenosti 

s touto nemocí. Přednášky se zúčastnili: žáci 9. 

třídy ZŠ Benešova a Kpt. Jaroše, 1. ročníky 

SPŠT a také studenti zdravotnické školy. 

 

Ch) seminář pro pedagogy z MŠ, 

ZŠ a pracovníky mateřských 

center s názvem: BUBNUJEME. 

Proběhl v prostorách mateřské 

školy „Čtyřlístek“ Třebíč v úterý  

10. 10. 2017 v odpoledních 

hodinách. Lektoroval Petr Šušor 

z Prahy Zúčastnilo se ho celkem 

15 osob. Byl zaměřený na práci 

v kruhu s hudebními nástroji a 

vnímání zvuků.  
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ch) Evropský týden mobility – týdenní kampaň zaměřená na propagaci ekologicky 

šetrných způsobů dopravy vrcholí vždy 22. 9. - Dnem bez aut.  

 

Po celý týden byl připraven 

zajímavý a pestrý program. Pro 

dvě třídy prvňáčků ze ZŠ 

T.G.M. Třebíč a čtyři třídy 

základní školy Benešova 

probíhala výuka správného 

přecházení. Městská police 

v Třebíči se této aktivitě věnuje 

opravdu s velkým nasazením. 

Akci vymyslel zkušební komisař 

Zbyněk Dobrovolný a pro školy ji společnými silami realizujeme již sedm let.   

Na Den bez aut (22. 9.) mohli občané po Třebíči 

cestovat v MHD zdarma. Rozhodla o tom rada města. 

Na náměstí vystoupily tři třebíčské kapely.  Ale bylo 

možné vyzkoušet i opilecké brýle, auto SPŠT kaipan. 

Na akci se prezentovali také: hasiči z Pocoucova, 

městská policie, rodinný park Robinson z Jihlavy, 

Europe Direct a sociální podnik Vrátka. Veřejnost 

zaujala hlavně ukázka cyklotrialu RideWheel. Bohužel 

musíme konstatovat, že 

podpora a chuť veřejnosti 

zapojit se do této osvětové kampaně - je velmi malá. Ani nebylo zaznamenáno, že by 

došlo k výraznému snížení silničního provozu ve městě. 

Stejný den začala v 16 hodin na náměstí akce Klubu českých turistů – Pohádková 

Třebíč, která propaguje pěší turistiku. Účastní se jí hlavně rodiny s dětmi. Letos proběhl 

již jubilejní 10. ročník. Díky skvělému počasí byl zájem velký. 
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h) Dny zdraví  

Nejrozsáhlejší osvětová kampaň Národní sítě Zdravých města. Zaměřuje se na zdraví 

obyvatel v nejširším slova smyslu, od podpory pohybových aktivit přes zdravé 

stravování až po aktivní stárnutí. 

U příležitosti Světového dne zdraví jsme 

pozvali do Třebíče mediálně známou 

psychosomatičku MUDr. Jarmilu 

Klímovou. Hovořila na téma: „Všechno, 

co jste chtěli vědět o léčení nemocí a báli 

jste se zeptat.“ Přednáška se uskutečnila 

v sále klubu Hájek. Zúčastnilo se jí přes 

200 lidí. 

Nechyběla ani tradiční a oblíbená akce: 

Sobota v pohybu – 9. ročník. Jedná se o 

cvičení s dvěma lektory zdarma. První 

hodinu bylo možné vyzkoušet zumbu 

s třebíčskou Eliškou Hoblovou. Druhou 

hodinu vedl Vláďa Valouch, mistr světa 

v aerobiku, který přijel až z Prahy. Přišlo si 

zacvičit cca 140 lidí. 

 

Od ledna do října (mimo prázdniny) probíhaly 

v prostorách knihovny 1 x měsíčně 

přednášky na různá zdravotnická témata:  

Cyklus se nazývá: Nebojte se zeptat svého 

lékaře. Lektory většinou zajišťovala 

Nemocnice Třebíč, která je naším odborným 

partnerem. 

Účastníci 

přednášek měli 

možnost získat 

nové informace 

z různých oborů medicíny. Nechyběl ani prostor pro dotazy. 

Veřejnost má o přednášky zájem. Návštěvnost vždy závisí 

na zvoleném tématu. Zaplněný sál byl např. na přednášku o 

spánku, ale i křečových žilách, žlučníku, 1. pomoci apod. 

Neméně zajímavé bylo povídání kolegů z Krajského úřadu 

z Jihlavy o právech a povinnostech pacientů. 
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OSVĚTOVÉ KAMPANĚ A AKCE O UDRŽITELNÉM ROZVOJI A FAIR TRADE 

 

i) Férová snídaně – tradiční piknik na podporu fair trade a lokální produkce 

proběhl v sobotu 13. 5. 2017 dopoledne opět v miniparčíku u zámku. Počasí 

nám tentokrát přálo a mohli jsme snídat venku na trávě. Akci přišlo podpořit 

celkem 73 lidí, včetně místostarosty Vladimíra Malého a radní Marie Černé. 

Organizačně i personálně se na snídani podílejí dohromady tyto 3 subjekty: 

Zdravé a Fairtradové město Třebíč, OA a HŠ (napekli výborné brownies 

z fairtradového kakaa a čokolády) a Muzeum Vysočiny Třebíč. Foto: Jakub 

Mertl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstava na stromech – osvětová kampaň zaměřená na problematiku pěstování banánů. 

Obrázky byly instalovány v zámeckém parku. Cílem bylo upozornit na problematiku 

globální odpovědnosti a udržitelného rozvoje. A hlavně na souvislosti a důsledky 

našeho nakupování na pěstitele 

banánů v zemích globálního Jihu. 

Jelikož jsme Fairtradové město, 

snažíme se o osvětu v této oblasti. 

V říjnu 2017 jsme ve spolupráci 

s litoměřickou organizací ShineBine a 

Ing. Renatou Rokůskovou uspořádali 

výstavu v knihovně na pobočce 

Modřínová na téma: Kde se šije 

férově. A také dvě přednášky o Keni – 

pro žáky ZŠ Benešova a studenty 

sexty Katolického gymnázia Třebíč. 
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Buď fér a ochutnej africkou hudbu a fairtradovou kávu – 2. ročník festivalu, který je 

zaměřen na osvětu fair trade a udržitelného rozvoje, proběhl v zámeckém parku 

v neděli 9. 7. 2017 odpoledne. Návštěvníky přilákalo hlavně vystoupení taneční skupiny 

Iyasa ze Zimbabwe. Poté 

bylo možné v rámci 

workshopu vyzkoušet si se 

Simonou Prokůpkovou 

africké tance. Fairtradovou 

kávu nabízela Vrátka. Akci 

zahájil politik Zdravého 

města Vladimír Malý. 

Přišlo cca 500 lidí. 

 

 

 

 

 

Nově jsme navázali spolupráci s Charitou ČR a 

Svazem města obcí. Výsledkem byly dvě velmi 

zajímavé akce v knihovně 31. 10. 2017 a 28. 11. 2017. 

První se týkala přednášky o udržitelném rozvoji a 

zkušeností Šárky Zápotocké z pracovní cesty do 

Zimbabwe. Byla spojena 

s promítáním filmu s názvem: 

„Nebezpečná zóna.“  

Druhá byla s MUDr. Tomášem 

Šebkem z organizace Lékaři 

bez hranic, který vyprávěl své 

zážitky z poslední mise do 

Jižního Súdánu.  
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PLÁNOVÁNÍ S VEŘEJNOSTÍ 

a) Fórum Zdravého města  

Fórum proběhlo ve čtvrtek 12. října 2017 v sále MKS Třebíč Fórum. Vedení města 

přivítalo občany, kteří přišli diskutovat. Úvodem formou prezentace radní města 

seznámili přítomné s řešením loňských problémů. Akci facilitovala zástupkyně NSZM 

Dana Diváková, moderovala Marta Vencovská. Následovala práce u osmi tematických 

stolů (jeden z nich byl věnován pouze mladým lidem, kteří ale letos vůbec nepřišli). 

Občané přicházeli s různými podněty a nápady, jak zlepšit život ve městě. Diskutovali 

se zástupci města i vedoucími odborů. Nejvíce hlasů získaly tyto podněty od občanů: 

1. Chybějící obchvat města        (24 hlasů) 
2.– 3. Vysoký pronájem za sály MKS (pro NNO, studenty apod.)   (21 hlasů) 

     Nedostatečná podpora pěší a cyklodopravy     (21 hlasů)  
4. Nedostatek míst v domovech pro seniory      (17 hlasů) 
5. Chybějící koncepce rozvoje a využití pravého břehu řeky (vytvořit pracovní skupinu, 

zpřístupnění pro chodce, mobiliář)      (10 hlasů)  
6. Rybník Kuchyňka není možné využívat k rekreaci    (8 hlasů) 
7.– 8. Chybí veřejná lednice       (7 hlasů) 

    Chybí finanční pobídky města směrem k filmařům    (7 hlasů) 
(potenciál města je velký)         

9. Zrušená Horácká rally –        (6 hlasů) 
10. – 12. Chybí mobiliář na Podzámecké Nivě      (5 hlasů) 

         Není realizován projekt na Záhumenici (skate + pump track) (5 hlasů) 
         Nízký počet asistentů prevence kriminality     (5 hlasů) 

 

Všechny definované problémy, o kterých přítomní v sále hlasovali, byly zařazeny do 

ankety. Ta ověřila, zda je jako problematické vnímá i široká veřejnost. Vyplněný anketní 

lístek bylo možné odevzdat do 30. 11. 2017 ve vestibulu radnice. Shromáždili jsme 30 

odpovědí. Elektronická verze dotazníku byla umístěna na webu města. Hlasovalo 

celkem 512 občanů. Za ověřené problémy je možné dle metodiky NSZM považovat jen 

ty, které se v pořadí při hlasování na 

Fóru i při hlasování v anketě 

dostanou mezi prvních deset. 

Sleduje se tedy průnik těchto 

problémů. Nakonec se ověřilo devět 

problémů z 12 definovaných. Těmi 

by se mělo město v následujícím 

roce zabývat a vykázat na dalším 

Fóru, jak se je podařilo vyřešit. 

Definovaným problémům budou 

přiřazeni garanti. Výsledky Fóra 

projedná rada města v prosinci 2017 

a zastupitelstvo města na svém prvním setkání v roce 2018. Bude aktualizován i Plán 

zdraví a kvality života na rok 2017/ 2018.  
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Město letos uspořádalo: DVA KULATÉ STOLY K PROBLEMATICE DOPRAVY, která 

občany velmi zajímá, jak to vyplynulo z loňského Fóra Zdravého města. 

 

Dne 27. 2. 2017 téma: PARKOVÁNÍ A DOPRAVA V ŽIDOVSKÉ ČTVRTI 

Dne 29. 11. 2017 téma: DOPRAVA A PARKOVÁNÍ VE MĚSTĚ 

 

Nově město zorganizovalo besedy s občany v jednotlivých městských částech (viz 

leták níže).  

Byla též navázána spolupráce s Městskými zásahy. Díky tomu se během roku 2017 

podařilo od „uživatelů města“ shromáždit celkem 191 zajímavých podnětů k místům ve 

veřejném prostoru, které by si dle jejich názoru zasloužily změnu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSTATNÍ VÝZNAMNÉ AKTIVITY ROKU 2017 

a) SETKÁNÍ SE ZDRAVÝM MĚSTEM 17. 2. 2017 – tradiční slavnostní setkání, na 
kterém byly oceněny nejlepší projekty z předcházejícího roku financované z 
Grantového systému Zdravého města Třebíče (nově se oceňoval pouze jeden 
projekt z každého grantového programu). Poprvé v historii se udělovala i cena 
dobrovolníkům s názvem Srdíčko. 
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b) JARNÍ ŠKOLA ZDRAVÝCH MĚST V TŘEBÍČI – 22. – 24. 3. 2017 – celostátní 
setkání pro koordinátory a politiky Zdravých měst v ČR, účast byla cca 150 osob 
první den, druhý den cca 90, poslední den cca 20. Setkání bylo určeno 
municipalitám, které jsou sdruženy v Národní síti Zdravých měst. V rámci této 
asociace se koordinátoři vzdělávají ve svých znalostech, vyměňují si zkušenosti 
a sdílejí dobrou praxi. První den přijíždějí na školu Zdravých měst i politici 
(představitelé měst). Pro hostitelské město Třebíč je to výborné PR. Návštěvníky 
z celé ČR přivítali: starosta Pavel Janata, místostarostka Marie Černá a politik 
Zdravého města Vladimír Malý. V podvečer mohli účastníci jarní školy poznat 
naše město i trochu jinak. Byla jim nabídnuta možnost navštívit historické 
centrum a židovskou čtvrť nebo technické centrum Alternátor. Ze zpětné vazby 
můžeme usoudit, že se jim u nás líbilo a byli zde spokojeni.  
 

 
 
 

c) VZDĚLÁVÁNÍ K MÍSTNÍ AGENDĚ 21 s organizací CI2 proběhlo na půdě úřadu 
ve čtvrtek 18. května 2017. Téma: udržitelný rozvoj. Účastníci se dozvěděli 
základní informace o udržitelném rozvoji zasazené do kontextu a fungování 
města, o cílech SDGs, indikátorech udržitelného rozvoje, o změnách klimatu a 
také o Smart Cities. Akce se zúčastnilo 34 osob. 
 

d) PREZENTACE AKTIVIT PROJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO NA DNI OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ V NEMOCNICI TŘEBÍČ (u příležitosti otevření nového pavilónu) proběhla 
v sobotu 25. 11. 2017 od 10.00 do 16.00 hodin. 
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e) MĚSTO TŘEBÍČ PREZENTOVALO SVOJE ZKUŠENOSTI A DOBROU PRAXI 
na konference SUSY – JINÁ EKONOMIKA JE MOŽNÁ v Praze 24. 5. 2017, nad 
kterou převzala záštitu Táňa Fišerová. Příklad dobré praxe v oblasti Zdravého a 
Fairtradového města přednesla koordinátorka PZM a MA21 Iveta Ondráčková. 

 

FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ AKTIVIT  

 

Jako každý rok bylo město úspěšné se žádostí o dotaci na Zdravý Kraj Vysočina a 

podporu místní Agendy 21. Získalo částku 80 000 Kč. Některé akce byly hrazeny z 

Fondu Vysočina na podporu prorodinných a seniorských aktivit (žádost za město 

podával odbor sociální). Vybrané akce podpořili finančně nebo formou dárků pro 

účastníky i dvě pojišťovny: VZP a ČPZP.  

Celkem pět aktivit: dva kulaté stoly, Fórum Zdravého města a dvě kampaně (Země a 

Evropský týden mobility) byly financovány z dotace SFŽP a ministerstva životního 

prostředí ČR. 

 

 

Zpracovala: Ing. Iveta Ondráčková 

koordinátorka projektu Zdravé město TŘEBÍČ A MA21 

Dne: 12. 12. 2017 

 


