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HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O AKTIVITÁCH V RÁMCI PROJEKTU ZDRAVÉ 

MĚSTO TŘEBÍČ A REALIZACI MA21 ZA ROK 2018 

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.  
 
Město Třebíč je od roku 1996 členem asociace Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM). 
Tedy již před 22 lety byla zastupitelstvem města přijata deklarace Projekt Zdravé 
město. Jedná se o základní dokument města v mezinárodním programu, k jehož 
naplňování se zavázalo.  
 
Projekt Zdravé město není pouhou úřednickou aktivitou. Je projektem komunitním 
– otevírá prostor pro posilování aktivity a zájmu obyvatel. 
Projekt Zdravé město podporuje kvalitu veřejné správy, strategického plánování a 
řízení s ohledem na udržitelný rozvoj s podporou zdraví. Jedním z cílů je aktivně 
se ptát obyvatel města na jejich názory a zapojovat je do dění ve městě. 
 
 
Projekt Zdravé město – je hnutí municipalit, které na 
regionální úrovni realizuje zásady dokumentů OSN Health 
21 a Agenda 21. V Evropě je do Projektu zapojeno přes 
tisíc 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. K 1. 5. 2018 
sdružuje 130 členů (měst, obcí, mikroregionů, krajů) s regionálním vlivem na 2160 měst 
a obcí s 5,418 milionů 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). Třebíč se připojila 
v roce 2001. 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.  
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. 

http://zdravamesta.cz/index.shtml?apc=r2082184t
http://zdravamesta.cz/index.shtml?apc=r2082184t
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Kategorie „Z“ - zájemci 
Kategorie „D“ - začátečnická úroveň 
Kategorie „C“ - mírně pokročilá úroveň 
Kategorie „B“ - pokročilá úroveň (Kopřivnice, 
Jihlava, Praha 14 a Křižánky na Vysočině) 
Kategorie „A“ - nejvyšší úroveň Chrudim a 
Litoměřice 
 
Zdravému městu Třebíč od roku 2011 pravidelně 
obhajuje kategorii „C,“ která sdružuje pokročilejší místní Agendy.  

ORGANIZACE PROJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO TŘEBÍČ 

Politik Projektu Zdravé města a MA21 Třebíč: místostarosta Vladimír Malý (do 13. 
12. 2018), radní Bc. Jan Burda (od 13. 12. 2018) 
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 
Místopředseda: Bc. Jan Burda (zastupitel),  
Tajemnice komise: Ing. Iveta Ondráčková,  
Za městský úřad: Mgr. Ing. Miroslav Cejpek, DiS. a Mgr. Adéla Helanová  
Ing. Danuše Milotová (zastupitelka) 
Ing. Renata Špačková 
Mgr. Petra Kopečková 
Ing. Zuzana Kratochvílová (zastupitelka) 
Ing. Irena Hejzlarová 
Bc.  Soňa Olivová 
Kateřina Rauscherová, DiS. 
Veronika Kutinová 
Zdena Palátová 
Olga Bendová 
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1. AKTIVITY ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBÍČ V ROCE 2018 

OSVĚTOVÉ KAMPANĚ ZAMĚŘENÉ NA RODINU, ZDRAVÍ A EKOLOGII 

a) Národní týden manželství - Motto: Manželství bez mýtů 

Do kampaně se zapojilo město ve spolupráci s knihovnou, Centrem podpory rodin 

RUTH a Třebíčským centrem.  

Byly připraveny Valentýnské dílničky a zajímavé přednášky, setkání i Valentýnské 

bruslení. Stěžejní byla beseda se 

známou psycholožkou PhDr. Martou 

Boučkovou na téma: 

(NE)komunikace mezi manželi. 

Proběhla v hudebním sále městské 

knihovny. 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 na Den matek 13. 5. 2018 u rodinného centra Damiján U 

Obůrky. Třebíč se tak připojila k dalším cca 50 místům v republice a závodilo celkem 

932 kočárků. Zájem o tuto aktivitu stoupá. Větší účasti na závodech bylo dosaženo i 

díky místní lektorce strolleringu Mgr. Monice Popelářové, která předvedla ukázku 

cvičení. Byly vyhlášeny tyto soutěžní kategorie: maminka, tatínek, rodina a děti. Celkem 

se u nás registrovalo 17 kočárků. Vítěze osobně odměnil politik Projektu Zdravé město 

Vladimír Malý. Organizačně se na akci aktivně podílela i třebíčská Charita – Centrum 

podpory rodin RUTH. Výtěžek ze startovného ve výši 1360 Kč byl věnován právě jim. 
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c) Den Země  

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

k životnímu prostředí. Upozorňuje lidi, aby přemýšleli o dopadech svého jednání a 

konání na planetu 

Zemi. Slaví se vždy 

22. dubna. Město 

Třebíč se zapojuje 

více jak 20 let. 

Akce na náměstí 

proběhla ve čtvrtek 

19. dubna 2018. 

Pestrý program, 

soutěže, kvízy a 

ekologická tvoření 

připravily třebíčské 

organizace, spolky, 

školy, ale i firmy 

(Huhtamaki, Alternátor, ESKO-T). V hudebním programu vystoupili oblíbení  Maxíci. 

Hned v úvodu byl proveden zajímavý pokus s názvem: KONTEJNERY VYSYPAT!! 

Firma ESKO-T svezla hned ráno 8 kontejnerů na směsný odpad přímo na náměstí, kde 

se vše před zraky veřejnosti dotřiďovalo. Do akce se zapojili studenti SPŠT 

v kombinézách. Výsledek nás bohužel nepotěšil, protože 70 % objemu odpadu bylo 

možné ještě vytřídit! Kampaň osobně zahájil politik Zdravého města Vladimír Malý.  

 

d) Jarmark bio, eko a výrobků s označením Vysočina regionální produkt  

Jarní proběhl ve středu 18. 4. 2018 a podzimní (10. ročník) ve čtvrtek 13. 9. 2018. 

Jarmarky pořádáme proto, abychom oživili náměstí jako prostor pro setkávání lidí. A 

také abychom podpořili prodejce 

z našeho regionu Vysočina. 

Biojarmarku se účastní cca 30 

obchodníků výše zmíněných 

značek. Na zářijovém biojarmarku 

se již potřetí prezentoval projekt 

ministerstva zemědělství s názvem: 

„Ryba na talíř.“ Návštěvníci mohli 

zdarma ochutnat českou rybu 

připravenou dvěma způsoby (kapří 

hranolky a kapr na víně). V obležení byl opět stánek s ukázkou tradičního stloukání 

másla. Nově byly na náměstí rozmístěny lavičky, aby mohli lidé posedět (tento 

požadavek vyplynul z ankety od účastníků akce). A také byla nainstalována 

odpočinková zóna, kterou nám v rámci nově vznikající spolupráce sponzorsky zapůjčila 

firma Mann Hummel.  Reakce na ni byly od návštěvníků biojarmarku velmi pozitivní. 
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e) Jarní, letní, podzimní vycházka s hůlkami  

Vycházky se konaly: jarní v pátek 18. 5. (na Pekelňák), letní v úterý 28. 8. (od Lihovaru 

k Lihovaru) a podzimní v neděli 30. 9. (od Kuchyňky do Račerovic a zpět). Tato aktivita 

je mezi veřejností velmi oblíbená. Přicházejí noví zájemci, ale máme i účastníky, kteří 

s námi chodí pravidelně. Svůj termín si může najít opravdu každý. Účast bývá ovlivněna 

počasím. Procházky jsou pro účastníky zdarma díky finanční podpoře Fondu Vysočiny. 

Vždy začínají krátkou instruktáží lektorek Nordic Walking Centrum Morava. Poté 

následuje vycházka do okolí. Někdy je během cesty zařazeno i dechové cvičení či 

ochlazování končetin. V roce 2018 se nově stala partnerem této zdraví prospěšné 

aktivity Česká průmyslová zdravotní pojišťovna. Velmi nás to těší. 

 

f) Osvětová zdravotní kampaň Světový den bez tabáku (31. 5. 2018) 

Tradičně jsme nabídli veřejnosti možnost 

vystoupat „za čistým vzduchem na 

městskou věž“ zdarma celé odpoledne. 

Výstup na věž v sobě symbolizuje 

myšlenku zdravého života bez kouření. 

Akci přišlo podpořit 103 lidí. Ve věži bylo 

možné nechat si zdarma změřit cukr, tuk 

a cholesterol v krvi. Službu nabízely 

budoucí zdravotní sestřičky. Akce je 

součástí projektu finančně podpořeného 

ze Zdravého Kraje Vysočina.  Foto: Kamila Vávrová 
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g) Osvětová kampaň Dny bez úrazů  

V Třebíči se orientujeme hlavně 

na práci s dětmi v mateřských 

školách. Právě za nimi 

přicházeli v dubnu a květnu 

studenti VOŠ a SŠ veterinární, 

zemědělské a zdravotnické 

Třebíč. 

Měli pro ně připravený originální 

interaktivní program na téma: 

Lékaře se nebojíme. Studenty 

metodicky vede Mgr. Mili 

Brabcová. Všechny děti také 

dostaly na závěr speciální 

vymalovánky tematicky 

vytvořené k dané problematice. Letos se uskutečnilo 50 přednášek. Aktivita mohla být 

realizována díky podpoře 

Zdravého Kraje Vysočina. 

Ani v letošním roce jsme 

nevynechali oblíbenou akci u MŠ 

„Čtyřlístek“ Třebíč s názvem: 

Odpoledne na dvou kolech. Je 

určena pro děti i jejich rodiče či 

prarodiče. Na zahradě u školky si 

mohou účastníci vyzkoušet jízdu 

na kole, ověřit svoje znalosti 

z oblasti silničního provozu, zda umí správně poskytnout první pomoc a plnit různé 

úkoly. Na akci spolupracuje též naše městská policie, PČR, Aktiv BESIPU a jiné 

subjekty.  

h) seminář pro pedagogy z MŠ, ZŠ a 

pracovníky mateřských center s názvem: 

Kytičkové dětství 

Proběhl v prostorách mateřské školy 

„Čtyřlístek“ Třebíč v úterý 18. 10. 2018. Byl 

zaměřený na aromaterapii při práci s malými 

dětmi a také na důležitost vzájemných 

dotyků.  Lektorkou byla Ing. Eva Kopasová. 
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ch) Evropský týden mobility – týdenní kampaň zaměřená na propagaci ekologicky 

šetrných způsobů dopravy (od 16. 9. do 22. 9. 2018) 

Po celý týden byl připraven zajímavý a pestrý program pro děti i širokou veřejnost 

s podtitulem: Kombinuj a jeď! Pro ZŠ Na Kopcích a ZŠ Týnská jsme realizovali 

společnými silami: MP, Aktiv BESIP a Zdravé město – užitečnou akci: Prvňáčci na 

přechodech. Výuka a nácvik správného přecházení probíhají vždy před konkrétní 

školou. Vše je doplněno akční ukázkou s figurínou zvanou: Vendelín Neopatrný. Letos 

to bylo naposledy, v příštím roce chceme připravit novou podobu prevence.  

   

22. 9. 2018 

Tento den si lidé v celé Evropě 

připomínají jako Den bez aut.  

Cílem osvětové kampaně je 

upozorňovat na problémy s narůstající 

individuální automobilovou dopravou ve 

městech. Letos připadl tento den na 

sobotu. Vedení města se rozhodlo, že 

kampaň podpoří již v pátek 21. 9. 2018 

a schválilo MHD ZDARMA.   

 

V pátek proběhl i pochod Pohádková Třebíč, který pro 

nás realizuje Klub českých turistů Třebíč. Propaguje pěší 

turistiku. Díky skvělému počasí byl tuto akci velký zájem, 

hlavně mezi rodinami s dětmi.   

V pondělí 17. 9. 

2018 si mohli 

maminky 

s kočárky 

vyzkoušet cvičení 

Strollering 

zdarma. 

Ve středu 19. 9. 

2018 uspořádal Zdravý Kraj na Karlově nám. ukázku 

udržitelné mobility. Nově jsme 16. 9. 2018 připravili 

ukázkovou hodinu in-line bruslení s profesionálním 

lektorem Radkem Houserem.  
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i) Dny zdraví  - nejrozsáhlejší osvětová kampaň Národní sítě Zdravých měst. 

 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 na jaře pozvali do 

Třebíče MUDr. Jana Hnízdila, 

známého psychosomatika. 

Téma: Příběhy obyčejného 

uzdravení. Akce proběhla 

v hotelu Atom. Lístky se prodali za pouhé 3 dny. Sál byl zaplněný do posledního 

místečka (cca 200 účastníků). 

 

Na podzim nechyběla oblíbená akce: Sobota v pohybu – jubilejní 10. ročník. Jedná se 

o cvičení s dvěma lektory zdarma díky dotaci Zdravého Kraje Vysočina. První hodinu 

bylo možné vyzkoušet step aerobik 

s Robertem Mrkvičkou z Havlíčkova Brodu. 

Druhá hodina patřila Olze Šípkové, která je 

mistryní světa v aerobiku. Předvedla nové 

cvičení s názvem deep work. Akce se 

zúčastnilo celkem 111 lidí. Pitný režim 

zajistila firma Oxy  Life. Zdravé občerstvení 

místní firma: Pažitka.cz. 
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Od ledna do června 2018 probíhaly v prostorách knihovny 1 x měsíčně osvětové 

přednášky na různá zdravotnická témata: Oblíbený cyklus se nazývá: Nebojte se zeptat 

svého lékaře. Odborně ho zajištují většinou lékaři. Účastníci přednášek mají možnost 

dozvědět se nové informace z různých oborů medicíny, léčby i prevence nemoci. 

Nechybí ani prostor pro dotazy. Letáky na akce mají 

stejný vizuální styl. Přednášky jsou zdarma díky 

finanční podpoře Kraje Vysočina. 

 

j) Prezentace aktivit projektu Zdravé město na Dni otevřených dveří v Nemocnici 
Třebíč v sobotu 8. 9. 2018 od 10.00 do 16.00 hodin. 
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k) Road show s Ligou proti rakovině Praha 

Na začátku měsíce října k nám do Třebíče po 8 letech zavítala dvoudenní road show 

Liga proti rakovině Praha. Přivezla s sebou výstavu na téma zdravý životní styl a 

prevence rakoviny 

s názvem „Labyrint 

zdraví.“ Ano, téma 

rakoviny není 

vyhledávané, všichni 

se té nemoci bojíme, 

ale nemůžeme ji 

přehlížet. Hodně věcí 

se dá řešit a důležitá 

je prevence. Akce 

probíhala na Karlově 

náměstí v úterý 2. a 

ve středu 3. října 

2018 od 9 do 17 hodin. Byla určena pro žáky, studenty i širokou veřejnost. Počasí nám 

ale nepřálo. Po krásném letním podzimu se velmi citelně ochladilo, dokonce zapršelo a 

nejvíce nás potrápil vítr. 

Panely s informacemi byly velmi pěkně zpracované, doplněné vtipy. Byly připraveny 

různé hrátky o zdraví (např. bylo možné si nasazením speciální vesty vyzkoušet 

nadváhu 10 kg). Velký zájem veřejnosti byl o měření základních zdravotních hodnot 

zdarma a odborné poradenství. Zdravé město se postaralo o bohatý doprovodný 

program. Bohužel, zájem ze škol i kolegů z radnice byl naprosto minimální. Spíše se dá 

hovořit o nezájmu. Hojnou účast zajistila jediná ZŠ T. G. M.  

Je to veliká škoda, protože 

nabídku Ligy proti rakovině 

Praha jsme dostali v lednu a 

rádi jsme ji přijali.  

Osvětu v této oblasti 

považujeme za velmi 

důležitou. Zvlášť, když je 

v našem regionu rakovina 

druhou nejčastější příčinou 

úmrtí... 
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OSVĚTOVÉ KAMPANĚ A AKCE TÝKAJÍCÍ SE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE A FT 

l) Férová snídaně – tradiční piknik na podporu lokálních a fairtradových pěstitelů 

proběhl v sobotu 12. 5. 2018 dopoledne opět v mini parčíku u zámku.  

Atmosféru setkání umocnila 

příjemná hudba, dobré jídlo a 

krásné počasí. Děti využívaly 

malování na obličej. Akci přišla 

osobně podpořit místostarostka 

Marie Černá, místostarosta 

Vladimír Malý a ředitelka OA a HŠ 

Třebíč Libuše Kolářová.  Celkem 

nás bylo 105. Letos snídalo 

v trávě asi 8000 lidí na 170 

místech v ČR. Organizačně i 

personálně se na této akci podílejí 

tři 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 – proběhla 

v zámeckém parku a částečně i na 

pobočně knihovny Modřínová. Téma: 

Poznej své boty. Fotografie byly 

zaměřeny na problematiku výroby 

obuvi. Každý Čech utratí ročně za své 
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boty cca 3000 Kč. Cílem bylo upozornit veřejnost na souvislosti a důsledky našeho 

nákupního chování s životem těch, kteří je vyrábí v často velmi špatných podmínkách 

(hlavně v Indii) pro nadnárodní řetězce. A také poukazovala, co můžeme změnit my 

jako spotřebitelé, aby se výrobní firmy chovali ke svým zaměstnancům zodpovědně. 

Fotky na výstavu dodala společnost NaZemi, která se zabývá podporou fair trade a 

problematikou důstojné práce. 

Jelikož jsme Fairtradové město, 

snažíme se o osvětu v této 

oblasti. V listopadu 2018 jsme 

uspořádali v městské knihovně 

přednášku s ředitelkou UNICEF 

Pavlou Gomba o udržitelném 

rozvoji, humanitární pomoci, 

rozvojové spolupráci a malé 

zemi Bhútán.  Vstupné bylo 

dobrovolné. Během akce jsme 

vybrali 1520 Kč a tuto částku 

jsme věnovali právě na konto UNICEF.  

Buď fér a ochutnej africkou hudbu a férovou kávu 

– 3. ročník festivalu, který je zaměřen na osvětu 

fair trade a globální zodpovědnost, proběhl 

v zámeckém parku v neděli 15. 7. 2018 

odpoledne. Návštěvníky přilákalo hlavně 

vystoupení tanečníků ze Zimbabwe a nově 

bubenický workshop s Petrem Šušorem z Prahy.  
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Na závěr si mohli zájemci sami vyzkoušet, zda africké tance zvládnou. Věnovala se jim 

lektorka Alena Chládková z Brna. Fairtradovou kávu nabízela Vrátka. Přišlo cca 700 lidí. 

Vstup byl zdarma díky finanční podpoře Zdravého Kraje Vysočina. Součástí akce byl i 

doprovodný program: dílničky pískování a malování na obličej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Kamila Řezáčová 
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PLÁNOVÁNÍ S VEŘEJNOSTÍ 

m) Fórum Zdravého města  

Fórum Zdravého města je pravidelné každoročně opakující se setkání vedení města a 
občanů, kde se mohou účastníci vyjádřit k jakémukoliv problému či oblasti, která je 
z jejich pohledu problematická a měla by se řešit. Setkání je otevřené všem. Na akci 
jsou zváni nejen zástupci veřejné zprávy, neziskového i podnikatelského sektoru, 
ředitelé MŠ a ZŠ a příspěvkových organizací města, vzdělávacích a odborných institucí, 
zastupitelé, ale hlavně široká veřejnost. Osmé Fórum Zdravého města Třebíče proběhlo 
v sále MKS Fórum v úterý 18. 9. 2018 od 16,00 hodin do 18,00 hodin. Debaty se 
účastnilo 64 občanů. Z úvodní prezentace vedení města se občané dozvěděli, jak se 
podařilo vyřešit či nevyřešit problémy z loňského Fóra.  

Následovala řízená diskuse občanů se zástupci města a vedoucími odborů o tom, co je 
trápí, čemu by se mělo město z jejich pohledu věnovat. Setkání facilitovala Ing. Dana 
Diváková z Národní sítě Zdravých měst. Diskutovalo se u těchto osmi stolů:   

1. Doprava, parkování ve městě, cyklo 
2. Podnikání, rozvoj města a veřejná správa 
3. Bezpečnost ve městě a veřejný pořádek 
4. Životní prostředí, čistota města 
5. Kultura, cestovní ruch a péče o kulturní dědictví 
6. Sociální a zdravotní oblast, rodina, zdravý životní styl 
7. Školství (MŠ, ZŠ, ZUŠ), volný čas, sport  
Poslední osmý stůl byl určený pouze pro mladé lidi. Ti se mohli vyjádřit k jakémukoliv 
tématu. Přišli pouze dva studenti.  

Po diskusi proběhlo hlasování.  Každý občan mohl dát „hlas“ dvěma největším 
problémům ze svého pohledu. Nakonec bylo odevzdáno 114 hlasů.  

Výstupem z loňského Fóra byly tyto problémy (dle počtu získaných hlasů): 
1. Vybudování velkého obchvatu – změna územního plánu      
2. Nové veřejné WC na podzámecké Nivě       
3. – 4. Revitalizace Karlova náměstí                     
3. – 4. Rekonstrukce Národního domu        

 5. Osvětová kampaň na šetření vodou        
6. Chybějící senior taxi ve spolupráci s městem       
7. Výsadba stromů za účelem zastínění veřejných prostranství     
8. – 9. Nedostatek sociálních bytů pro rodiče s dětmi       
8. - 9. Zpřístupnit sportoviště u škol           
10. Řešit bezdomovectví v centru města       

 
Desatero bylo ověřeno u široké veřejnosti. Anketní lístek byl součástí listopadového 
Zpravodaje. Anketa byla rozeslána všem občanům zaregistrovaným v aplikaci mobilní 
rozhlas. Uzávěrka odpovědí byla stanovena vedením města na 5. 12. 2018.   
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Ověřilo se těchto 8 problémů z 10 definovaných:  
1. Vybodování velkého obchvatu – změna územního plánu    394 
2. Výsadba stromů za účelem zastínění veřejných prostranství   146  
3. Revitalizace Karlova nám.        130  
4. Řešit bezdomovectví v centru města        66 
5. Rekonstrukce Národního domu         60  
6. Nové veřejné WC na podzámecké Nivě        32  
7. Zpřístupnit sportoviště u škol         30  
8. Nedostatek sociálních bytů pro rodiče s dětmi       29 

 
Výsledky byly projednány zastupitelstvem města 31. ledna 2019. Vygenerované 
problémy budou zapsány do Plánu zdraví a kvality života 2018 – 2019. 
 
V roce 2018 realizovalo město projekt na gender a uspořádalo dva kulaté stoly se svými 

partnery projektu (15. 5. 2018 a 3. 12. 2018).  
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OSTATNÍ VÝZNAMNÉ AKTIVITY ROKU 2018 

n) SETKÁNÍ SE ZDRAVÝM MĚSTEM 7. 2. 2018 
Tradiční slavnostní setkání, na kterém bylo oceněno 6 nejlepších projektů 
z předcházejícího roku financovaných z Grantového systému Zdravého města Třebíče. 
Součástí setkání bylo i udělování ceny Třebíčské srdíčko, která je určena 
dobrovolníkům pracujícím s dětmi a mládeží. O kulturní program se postaral pěvecký 
soubor Okáček při MŠ Duha pod vedením Laďky Zoňové. Letos oslavil 25. výročí od 

svého vzniku. 

  
o) prezentace Zdravého města Třebíč na konferencích a celostátních setkáních 

V Praze (24. 4. 2018) – Zdraví obyvatel 
– téma před komunálními volbami. 

V Praze (30. 5. 2018) – Mezinárodní 
konference TESSEA na téma: Trendy a 
inovace v sociálním podnikání v ČR i 
zahraničí.  

V Brně (6. 11. 2018) – Národní 
fairtradová konference)  

 

Příklady dobré praxe v oblasti Zdravého a 
Fairtradového města přednesla koordinátorka PZM a MA21 Iveta Ondráčková. 

Politik Zdravého města a koordinátorka prezentovali Zdravé město Třebíč na jarní škole 
Zdravých měst v Dačicích a na podzim v Břeclavi. 

Zdravé město využilo nabídky seznámit studenty středních škol s projektem Zdravé 
město a MA21 i aktivitami fair trade ve městě. Akce proběhla na třebíčském státním 
gymnáziu 5. 4. 2018 pod záštitou Zdravého Kraje Vysočina. 
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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 podpořily finančně nebo formou dárků pro 

účastníky i dvě pojišťovny: VZP a ČPZP.  

 

 

 

 

 

Zpracovala: Ing. Iveta Ondráčková 

koordinátorka projektu Zdravé město TŘEBÍČ A MA21 

Dne: 14. 2. 2019 


