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G. Součková: Připravili jsme tři diskusní stoly
    Rok 2008 byl pro Projekt Zdravé
město rokem startovním a v mnoha
ohledech také prubířským. Zeptali
jsme se proto koordinátorky projektu
Gabriely Součkové, jak ona pohlíží
na dosažené výsledky.
    
    Zopakujte prosím hlavní cíle pro-
jektu Zdravé město...
    "V rámci projektu jsme si pro rok
2008 vytkli několik hlavních cílů:
zlepšovat komunikaci mezi městem,
veřejností a ostatními subjekty, aktiv-
ně se ptát na jejich názory a otevřít
prostor pro posílení aktivity a zájmu
obyvatel."
    
    Jaké jste zvolili prostředky?
    "Jedním ze způsobů, jak dát veřej-
nosti možnost aktivního se zapojení,
jsou komunitní kampaně. Občané
města Jihlavy mají každoročně mož-
nost účastnit se oslav Dne Země, Ev-
ropského týdne mobility a Jihlavské-
ho dne zdraví.
    Den Země, který připadá na 22.
dubna, tradičně upozornil na problé-
my modré planety. Apelovali jsme na
šetrnější životní styl a seznamovali s
děním v přírodě ty nejmladší. Na ná-
vštěvníky oslav, konajících se v areálu
letního kina, čekala řada výstav, před-
nášek, informačních panelů, soutěží
a zajímavostí.
    V květnu Jihlava hostila happening
na podporu HIV pozitivních a AIDS
nemocných žijících v České republice
s názvem "Světlo pro AIDS". Tímto
setkáním jsme upozornili na nepří-
znivý vývoj infekce HIV a stále stou-
pající počet nově potvrzených přípa-
dů. 1.100 rozsvícených svíček a se-
tkání 1.100 dětí z jihlavských základ-
ních a středních škol, z nichž každý
jeden student představoval jednoho
HIV pozitivního v naší republice, bylo
jistě silným zážitkem pro všechny zú-
častněné a znovu otevřelo diskuzi na
téma odpovědného sexuálního cho-
vání a způsobů jak se tomuto smrtel-
nému onemocnění bránit.
    Třetí zářijový týden byl v Jihlavě
ve znamení druhého ročníku Evrop-
ského týdne mobility, který usiluje o
dlouhodobé ovlivnění mobility a otá-
zek městské dopravy, stejně jako o
zlepšení zdraví a kvality života obča-
nů. V rámci kampaně se konají akce
na podporu udržitelných a alternativ-
ních forem dopravy a dopravní vý-
chovu.
    Na Den bez aut se vždy uzavírá
dopravě část města a konají se akce
zaměřené podle každoročního téma-
tu. Loňský ročník nabídl návštěvní-
kům pestrou mozaiku aktivit: Den bez
aut; akci Mezi světy, věnovanou lidem
s jakýmkoliv typem handicapu; pro-
mítání vybraných snímků z filmového
festivalu EKOFILM; soutěž mladých
hasičů či lampiónový průvod s andíl-
kem Kryštůfkem pro rodiče s dětmi.
Kampaň tradičně provázely dopro-
vodné výstavy, tentokrát o historii
MHD v Jihlavě s názvem "Co všechno
odvez´ čas" a historii a vývoji jízdního
kola s názvem "Dokola kolem kola"."
    
    A Jihlavský den zdraví?
    "V září proběhl na Masarykově ná-
městí další ročník Jihlavského dne
zdraví, který má ve městě dlouholetou
tradici a je velmi kladně přijímán ši-
rokou veřejností. Pro Jihlavany bylo
v tento den připraveno bezplatné mě-
ření cholesterolu, krevního tlaku, tě-

lesného tuku, glykémie, BMI, fyzické
zdatnosti, hodnocení kardiovaskulár-
ních rizik, poradna zdravého životní-
ho stylu, vyšetření spirometrem a bo-
dystatem.
    Veřejnosti se představil Hasičský
záchranný sboru a Zdravotnická zá-
chranná služba, jejichž simulovaná
nehoda dvou osobních automobilů na
horním náměstí měla obrovský
úspěch. Po celý den byla pro veřejnost
připravena vystoupení sportovních a

tanečních klubů, kynologického klu-
bu, ukázky první pomoci a sportov-
ně−zdravotnické hry.
    Návštěvníci si mohli zasoutěžit a
tři vylosovaní výherci dostali možnost
prohlédnout si město a jeho okolí z
koše horkovzdušného balónu. V rám-
ci loňského ročníku Jihlavského dne
zdraví bylo provedeno vyšetření u 503
klientů."
    
    To je hodně akcí. Podařilo se asi
navázat spolupráci s celou řadou
partnerů?
    "Jak už jsem výše předeslala, jed-
ním z cílů, které jsme si stanovili,
bylo zlepšení komunikace mezi měs-
tem, veřejností a ostatními subjekty
působícími na území města Jihlavy.
    V rámci komunitních kampaní a
veřejných projednávání se nám po-
dařilo navázat spolupráci s další řadou
partnerů. Jedná se o dvě desítky ne-
vládních neziskových organizací, pů-
sobících v mnoha oblastech, od ochra-
ny životního prostředí, přes kulturu
až po sféru sociální.
    Našimi tradičními partnery byly a
jsou organizace zřizované městem a
organizace zařazené v Integrovaném
záchranném systému. V loňském roce

se nám poprvé podařilo navázat užší
spolupráci i se soukromým podnika-
telským sektorem, a� už formou přímé
účasti nebo sponzoringu.
    Velmi důležitým a také velmi ak-
tivním partnerem na poli komunitní
práce se stal Zdravý kraj Vysočina.
Projekt Zdravé město je procesem
dlouhodobým, tudíž stále otevřeným
všem, kteří mají chu� zapojit se do
veřejného dění, dát o sobě vědět, pre-
zentovat svou činnost a být aktivními

hráči v procesu zlepšování podmínek
pro kvalitní a zdravý život v našem
městě."
    
    A jak tomu bylo s veřejností?
    "Jednou z nejdůležitějších cílových
skupin Projektu Zdravé město je sa-
mozřejmě veřejnost. Proto jsme se
rozhodli v únoru loňského roku vy-
užít možnosti, kterou nabízel Revol-
vingový fond Ministerstva životního
prostředí ČR, a pokusili se získat fi-
nanční prostředky na práci s veřej-
ností.
    Naše snahy byly korunovány úspě-
chem a město Jihlava získalo 345.000
korun na realizaci projektu "Nastar-
tování procesu trvalého zapojení ve-
řejnosti do správy věcí veřejných v
Jihlavě".
    Jedná se o projekt rozdělený do
několika etap s jednotlivými klíčový-
mi aktivitami. První z těchto aktivit
bylo podzimní Fórum Zdravého měs-
ta, které se uskutečnilo 18. listopadu
2008 v prostorách DKO. Jednalo se o
první setkání představitelů města, ve-
řejnosti a zástupců neziskového sek-
toru nad dlouhodobě nejtíživějšími
problémy města Jihlavy. "S Vámi o
všem? Ovšem!" bylo a je motto, které

bude občany města provázet po celou
dobu realizace projektu.
    Toto první setkání bylo zakončeno
hlasováním o stanovených problé-
mech a sestavením žebříčku 10P ne-
boli deseti největších problémů, které
je, dle názoru zúčastněných, třeba
přednostně řešit.
    Protože si uvědomujeme skuteč-
nost, že ne všichni se mohou či chtějí
podobných setkání účastnit, rozhodli
jsme se výsledky hlasování ověřit an-
ketou, která byla ukončena k 30. led-
nu letošního roku a v níž mohl každý
Jihlavan vyjádřit svůj názor. Po zpra-
cování výstupů a porovnání s výsled-
ky přímé diskuze na fóru bude se-
znam 10P předložen k projednání ra-
dě a zastupitelstvu města. Takto zís-
kané údaje mohou zastupitelům
usnadnit rozhodování, napovědět,
které problémy města by se měly
přednostně řešit."
    
    A jaké jsou plány pro tento rok?
    "Na fórum budou samozřejmě na-
vazovat další aktivity, čímž se dostá-
vám k plánům na letošní rok. V mě-
sících únoru a březnu bude mezi oby-
vateli města probíhat sociologický
průzkum "Vybrané aspekty života do-
spělé populace v Jihlavě".
    Výsledky profesionálně zpracova-
ného průzkumu budou do konce
března představeny široké veřejnosti
a získáme tak přehled o úrovni spo-
kojenosti Jihlavanů s městem jako
místem, kde žijí, studují, pracují, pod-
nikají, baví se, stárnou... Získáme pře-
hled o dostupnosti služeb, o úrovni
informovanosti, apod.
    Rádi bychom na tomto místě požá-
dali občany města o spolupráci, ocho-
tu a vstřícný přístup k tazatelům. V
průběhu roku 2009 pak budeme po-
řádat 3 kulaté diskusní stoly. První z
nich na téma zdraví, zdravý životní
styl a sociální problematika proběhne
pravděpodobně v dubnu; druhý v
červnu na téma vzdělávání, sport a
volný čas a v říjnu třetí na téma ži-
votní prostředí a doprava.
    V listopadu se uskuteční druhé Fó-
rum Zdravého města, kde už nebu-
deme diskutovat nad tématy, ale nad
konkrétními opatřeními, která byla
přijata v rámci řešení loni naformulo-
vaných 10P. Celý rok se tedy budeme
snažit podchytit problematické ob-
lasti, které se promítnou do návrhu
Komunitního plánu zdraví a kvality
života, který bude předložen Zastupi-
telstvu města Jihlavy ke schválení a
bude−li schválen, stane se součástí
strategických dokumentů města, k je-
jichž obsahům je při rozhodování při-
hlíženo.
    Veškeré informace ke všem aktivi-
tám proběhlým v loňském roce i k
těm letos chystaným lze nalézt na
webových stránkách města Jihlavy
www.jihlava.cz, kde je několik odka-
zů s praktickými informacemi, a� už
je to odkaz na připravované projekty
města, odkaz na Projekt Zdravé město
a MA21 nebo možnost sledovat on−li-
ne zasedání zastupitelstva." −lm−
    
    Občané města mohou také využívat
diskusní fórum. V případě zájmu o
konkrétní informace či partnerství a
spolupráci je možné kontaktovat koor-
dinátorku Projektu Zdravé město, Ga-
brielu Součkovou na telefonním čísle
567 167 125 nebo na emailu gabri-
ela.souckova@jihlava.cz.
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