
 

 

 
AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2019  

PROJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 
v HODONÍNĚ 

 
 
Co je Akční plán zlepšování PZM a MA21?  

Součástí každého úspěšného procesu je formulace přehledného plánu zlepšování na 
nadcházející období informující o tom, čeho by se mělo v následujícím časovém horizontu 
dosáhnout a kam by se měl proces posunout.  
Tento dokument představuje jedno z povinných kritérií MA21.  
Důraz je kladen zejména na inovace – tj. činnosti, které se oproti předchozímu roku 
zavádí nově, případně se jakkoli dále rozvíjejí/prohlubují. 

 
 
Návrhy na zlepšování: 
1. Uspořádání semináře pro vedení a radu města na téma Místní Agenda 21 a Projekt Zdravé 
město WHO 
Termín: do 30. 9. 2019 
Zodpovědnost: koordinátor PZM a MA21 
Spolupráce: vedení města, NSZM 
Indikátory:  

• větší povědomost vedení a rady o PZM a MA21 jako metody kvality veřejné správy 
 

2. Dny otevřených dveří starosty 
Termín: 31. 12. 2019 
Zodpovědnost: Odbor kanceláře starosty a místostarostů 
Spolupráce: vedení města 
Indikátory: 

• přímá komunikace starosty s občany 
• besedy s občany v jednotlivých částech města, včetně místních částí Pánov a Nesyt 

 
 
3. Realizace kampaně  „ národní dny bez úrazu s Nemocnicí TGM“ 
Termín: do 31.5.2019 
Zodpovědnost: koordinátor PZM a MA21 
Spolupráce: Nemocnice TGM Hodonín 
Indikátory: 

• simulace dopravní „Bedřiška“ nehody v areálu nemocnice, ukázka první pomoci a 
záchrany při autonehodě pro veřejnost a žáky ZŠ 

• ukázka nemocniční techniky 
 

4. Realizace nové kampaně –  „ nakupuj chytře a zdravě“ 
Termín: do 31. 12. 2019 
Zodpovědnost: koordinátor PZM a MA21 
Spolupráce: SZÚ 
Indikátory:   

• seznámit žáky ZŠ se správnou výživou zábavnou, zajímavou a interaktivní formou. Cílem je 
osvojit si základní informace o pestré a vyvážené stravě a o složkách stravy, které by měly 
být konzumovány umírněně. 



 

 

 
5. Zpracování auditů udržitelného rozvoje – správa věcí veřejných a územní rozvoj 
Termín: do 30. 8. 2019 
Zodpovědnost: koordinátor PZM a MA21 
Spolupráce: vedoucí odborů, garanti dotčených oblastí 
Indikátory: 

• obnova auditů, kterým již končí platnost 
 
6. Oslavy výročí 850. let od první písemné zmínky o hodonínském hradu 
Termín: do 31. 12. 2019 
Zodpovědnost: OKASM  
Spolupráce: Městská knihovna Hodonín, DK Hodonín, Symfonický orchestr Hodonín, Masarykovo 
muzeum, Státní okresní archiv Hodonín 
Indikátory:  

• Se spolupracujícími organizacemi proběhne několik akcí během roku 
• 27. 6. 2019 je naplánován Den otevřených dveří radnice – tematické prohlídky radnice 

- projděte se hodonínskou historií od středověku do současnosti 
 

7. Setkání žákovských parlamentů ze ZŠ  v Hodoníně „ SPOLEČNĚ“ 
Termín: 17.4.2019 
Zodpovědnost: Odbor sociálních věcí a školství 
Spolupráce:  vedení města, Středisko volného času Hodonín, ZŠ Hodonín 
Indikátory: 

• přímá komunikace zástupců žáků ze škol s vedením města, vzájemná výměna 
zkušeností z činnosti žákovských parlamentů (žáků i dospělých koordinátorů ŽP ) 

 
 

8. Úspěšné obhájení kategorie „C“ 
Termín: do 31. 12. 2019 
Zodpovědnost: politik PZM a MA21 
Spolupráce: koordinátor PZM a MA21  
Indikátory: 

• získání zlatého certifikátu pro nového koordinátora 
 
 
 


