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Zdravé město realizuje od loňského 
roku dotační program, zájemci o dota-
ci se mohou přihlásit do 10. března. 

„Dotační program je systémem fi nanč-
ní podpory partnerským organizacím, 
institucím i aktivním občanům, kteří 
chtějí přispět k naplňování cílů Zdravého 
města a MA21 dílčí akcí, aktivitou, pro-
gramem apod., a to na základě zpraco-
vaného projektu. V rámci tohoto dotační-
ho programu je pro rok 2014 vyčleněna 
částka 200.000 Kč (maximální výše do-
tace na projekt činí 20.000 Kč),“ uvedla 
Lenka Marečková z agendy „Národní 
síť zdravých měst, A21“ jihlavského 
magistrátu.

Důraz bude kladen na to, aby by-
ly v Jihlavě podpořeny akce a aktivity 
v těchto oblastech a kategoriích:

Aktivity reagující na problémy 
vzešlé z veřejné diskuse „Fórum 
Zdravého města a MA21“:
– Vandalismus a sprejerství
– Bezpečnost na veřejnosti
–  Finanční gramotnost – mládež, se-

nioři

Zdravý životní styl – organizace 
dílčích aktivit v rámci osvětových 
kampaní podporujících zdraví a udr-
žitelný rozvoj – Den Země (22. 4.), 
Evropský týden mobility (16. – 
22. 9.), Evropský den bez aut (1 den 
v týdnu 16. – 22. 9.), Jihlavský den 
zdraví (1 den v týdnu 16. – 22. 9.).

Aktivity, které svým zaměřením 
respektují principy Zdravého měs-
ta a místní Agendy 21:
–  Prevence sociálně nežádoucích je-

vů
–  Projekty na zmírňování ohrožení 

sociálním vyloučením
–  Projekty podporující soužití gene-

rací

Rodina a zdraví:
Projekty zaměřené na prorodinnou 

politiku (zapojení celých rodin, me-
zigenerační spolupráce, slaďování ro-
dinného a pracovního života apod.)

Termín pro doručení žádostí je do 
10. 3. 2014. -lm-

Vyhlásili grantový program

V průběhu roku realizuje Zdravé 
město Jihlava ve spolupráci s partne-
ry několik osvětových akcí a také ve-
řejná projednávání.

Osvětové kampaně
Den Země (22. 4.) 
Den Země je nejrozsáhlejší me-

zinárodní kampaní zaměřenou na 
ochranu životního prostředí.

Světlo pro AIDS (19. 5.) 
Světlo pro AIDS je celosvětovou 

vzpomínkovou akcí, jejímž cílem je 
připomenout nejen nemocné, kteří 
již podlehli této zákeřné nemoci, 
ale hlavně upozornit na to, že HIV 
nákaza a nemoc AIDS jsou stále 
hrozbou pro nás pro všechny.

Světový den bez tabáku (31. 5.)
Světový den bez tabáku, připa-

dající na 31. květen, upozorňuje 
na zdravotní rizika spojená s kou-
řením. V Jihlavě se v rámci této 
kampaně koná tzv. „Cesta za čis-
tým vzduchem“ v podobě volného 
vstupu na vyhlídkovou věž kostela 
sv. Jakuba a bránu Matky Boží.

Evropský týden mobility a Ev-
ropský den bez aut (16. – 22. 9.)

Kampaň ETM usiluje o dlou-
hodobé ovlivnění mobility a otá-
zek městské dopravy, stejně jako 
o zlepšení zdraví a kvality života 
občanů. Tato iniciativa představu-
je příležitost jak zapojit občany do 
věcí veřejných, jako je udržitelný 
transport v městských územích. 
V mnohých evropských městech 
už dnes můžeme vidět, že prostor 
v ulicích patří nejen autům, ale ta-
ké chodcům, cyklistům a veřejné 
dopravě. A k rozšíření tohoto tren-
du do dalších měst má Evropský 
týden mobility pomoci. Evropský 
týden mobility se každý rok zamě-
řuje na jiné téma, které v určitém 
smyslu souvisí s ústředním téma-
tem kampaně, tedy s udržitel nou 
mobilitou.

Jihlavský den zdraví (září v rám-
ci Evropského týdne mobility)

Hlavním cílem Dne zdraví je zají-
mavou formou informovat občany 
o tom, jak správně pečovat o své 
zdraví, jak je možné předcházet 
zdravotním potížím a zároveň jim 
také nabídnout aktivity, které mo-
hou dlouhodobě přispívat k jejich 
fyzické i duševní pohodě.

Magistrát připravil akce pro Zdravé město

Sdružení Oživení zveřejnilo aktu-
alizované hodnocení transparent-
nosti a kvality dotačních pravidel 
statutárních měst. Oproti původ-
ním výsledkům si výrazně polepšila 
Jihlava. Z hlediska kvality dotačních 
pravidel se Jihlava nově umístila ja-
ko druhé nejlepší město z celkových 
třinácti hodnocených. 

Předchozí hodnocení bylo pod-
statně méně lichotivé a vrhlo na ji-
hlavskou radnici stín. Proto radnice 
pozvala zástupce sdružení Oživení 
na schůzku, při které si obě strany 
problematické body vysvětlily. „By-
lo těžké se smířit s původním hodno-
cením. Víme, že máme dobrý systém, 
který jsme pečlivě vytvářeli s ohledem 
na možnosti města a požadavky le-
gislativy i příjemců dotací,“ uvedl za-
stupitel a předseda kulturní komise 
Vítězslav Schrek, který se na tvorbě 
dotačních pravidel aktivně podílel. 
„Výsledek přehodnocení je pro mě sa-
tisfakcí,“ rea goval na aktualizované 
výsledky zastupitel. 

V oblasti dotačních pravidel Oži-
vení výsledek hodnocení upravilo. 
Dál ovšem trvají výtky k transpa-
rentnosti, resp. zveřejňování infor-
mací, kde má Jihlava nadále čtyřku. 
„Pokud by se hodnotilo v tuto chvíli, 

hodnocení by také bylo lepší. Řadu 
informací jsme už zveřejnili a pokra-
čujeme v přípravě dalších podkladů 
ke zveřejnění,“ uvedl vedoucí odbo-
ru školství, kultury a tělovýchovy 
Tomáš Koukal. „Mnoho informací 
bylo zveřejněno na webu už dříve, ale 
hodnotitelé je na webu nenašli, a proto 
jsou výsledky nelichotivé. Nyní pracu-
jeme na tom, aby informace k dotacím 
byly dohledatelné z jednoho místa, což 
bude přehlednější, a nebude důvod nás 
podezírat z netransparentnosti,“ do-
dal Tomáš Koukal. 

Setkání zástupců radnice a sdru-
žení Oživení hodnotí obě strany 
kladně. „My jsme získali podněty ke 
zlepšení, které postupně zavádíme. 
Dovolím si říct, že také sdružení Oži-
vení získalo nové pohledy na proble-
matiku dotací a na jejich hodnocení. 
Jihlava postupuje jinak, podle našeho 
názoru efektivněji a vůči příjemcům 
dotací i vstřícněji než v jiných městech, 
rozhodně ale transparentně a v soula-
du s legislativou,“ zhodnotil výsledky 
společného jednání Jihlavy a Oži-
vení náměstek primátora Rudolf 
Chloupek. 

Aktuální výsledky naleznete na ad-
rese: htt p://www.bezkorupce.cz/
statutarni-mesta-dotace-2012/. -rt-

Sdružení Oživení přehodnotilo 
dotační politiku Jihlavy

Městské byty, bytové domy a neby-
tových prostory, které dosud byly ve 
správě Realitní kanceláře Bytservis, 
spol. s r. o., od Nového roku spravuje 
samo město prostřednictvím byto-
vého oddělení odboru správy realit. 
Nájemníci zmíněných prostor se už 
nyní musí obracet na patřičné pra-
coviště magistrátu města na adrese 
Čajkovského 5 a 7.

„Město se s realitní kanceláří dohod-
lo na ukončení mandátní smlouvy pro 
správu uvedených nemovitostí. Důvo-
dem ukončení spolupráce je dlouhodo-
bě klesající počet bytů v majetku města 
po několika vlnách privatizace a při 
kontinuálním prodeji zbytkových bytů. 
Důvody jsou ekonomické i praktické,“ 
informoval náměstek primátora Petr 
Pospíchal.  -rt-

Byty si město spravuje samo

Veřejná projednávání
Kulatý stůl na téma odpady 

(23. 4.)
Veřejné projednání.
Fórum mladých (31. 3.)
Prostřednictvím Fóra mladých se 

mládež aktivně podílí na zkvalitně-
ní života ve městě a může ovlivnit 
cestu jeho budoucího rozvoje. Žáci 
a studenti získávají interaktivní a zá-
bavnou formou informace o měs-
tě, jeho rozvoji a fungování veřejné 
správy a sami formulují, prezentují 
a následně hlasují o deseti největších 
problémech, vnímaných mladýma 
očima. 

Fórum Zdravého města (27. 5.)
Fórum Zdravého města a místní 

Agendy 21 (FZM a MA21) je ročně se 
opakující veřejné projednání k celkové-
mu rozvoji. Účastníci se zde mohou vy-
jádřit k jakémukoli tématu, problému či 
oblasti, která je z jejich pohledu proble-
matická a zaslouží si pozornost. Hlav-
ním společným výstupem je formulace 
10 nejzásadnějších problémů z pohle-
du obyvatel – tzv. „desatero problémů“ 
(10P). Tyto i další problémy, náměty 
a připomínky k rozvoji jsou zpracovány 
do tzv. Plánu zdraví a kvality života.

Veškeré informace o aktivi-
tách Zdravého města naleznete na 
www.jihlava.cz/zdravemesto. -lm-


