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PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ A REALIZACE AKTIVIT V RÁMCI MA21 V ROCE 2016 
 

Uspořádání řady veřejných setkání s aktivní účastí veřejnosti směřující k udržitelnému rozvoji města a 

realizace vzdělávacích aktivit jednotlivých cílových skupin s dopadem na životní prostředí.  

Aktivita MJ Počet Komentář 

Komunitní kampaně.  Počet 8 

2x Dny zdraví, Ukliďme Pošembeří! - Den Země, 
Světový den bez tabáku, Město v pohybu, 
Evropský týden udržitelného rozvoje, Národní 
dny bez úrazu, Evropský týden mobility 

Kulaté stoly a veřejná projednání. Počet 4 

Využití kostela sv. Havla ve Štolmíři, Webové 
stránky města a MA21, Varianty studie zeleně na 
místním hřbitově, Plán mobility města Český 
Brod 

Veřejná fóra k celkovému udržitelnému rozvoji 
v místě, vč. oblasti životního prostředí. 

Počet 1 Fórum města Český Brod 

Vzdělávání, kurzy s důrazem na životní 
prostředí. 

Počet 3 
Lesní den, Noc v lese, Promítání dokumentárních 
filmů s besedou (ostatní vzdělávací aktivity jsou 
součástí výše uvedených kampaní) 

Analýzy a studie, plánovací dokumenty, 
zjišťování dat a průzkumy.  

Počet 4 
Studie zeleně na místním hřbitově - 2 varianty 
řešení, Plán mobility města Český Brod, 
Názorový průzkum 

Počet občanů oslovených vybranými tématy ŽP  Počet 2 500 
Kvantifikovaný odhad napříč všemi cílovými 
skupinami oslovenými projektem. 

Počet veřejných projednání k jednotlivým 
tématům ŽP  

Počet 4 

Využití kostela sv. Havla ve Štolmíři, Webové 
stránky města a MA21, Varianty studie zeleně na 
místním hřbitově, Plán mobility města Český 
Brod 

Počet (a výčet) strategických dokumentů, 
analýz a studií schválených Radou města  

Počet 9 

Strategie města Český Brod 2011 – 2022, Akční 
plán, Komunitní plán sociálních služeb, Generel 
cyklistické dopravy na území města Český Brod, 
Generel vodovodu a kanalizace města Český 
Brod, Koncepce činnosti městské policie 2015 – 
2020, Komplexní studie dopravy v klidu v Českém 
Brodě,  ÚAP ORP Český Brod III. aktualizace - 
Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území, 
Strategie území správního obvodu ORP Český 
Brod v oblasti předškolní výchovy a základního 
školství, sociálních služeb, odpadového 
hospodářství a dopravy, Plán odpadového 
hospodářství 

Počet akcí na sdílení dobré praxe, počet 
účastníků akcí.  

Počet 0 Není předmětem projektu 
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1. OSVĚTOVÉ KOMUNITNÍ KAMPANĚ 

 

 Dny zdraví – 03 - 04/2016 (hlavní garant Město Český Brod, MAS Region Pošembeří) 

Tématem kampaně bude zvýšení povědomosti občanů, návštěvníků a turistů města o místních i 

regionálních pamětihodnostech, cyklostezkách, turistických trasách a dalších zajímavých místech a to 

prostřednictvím map v nákladu 2 000 kusů. Ve spolupráci s MAS Region Pošembeří těmito materiály 

podpoříme zdravý životní styl občanů, který může dlouhodobě přispívat k jejich fyzické i duševní 

pohodě. Oživíme turistiku a ekonomiku ve městě a v regionu Pošembeří. Měřitelným výstupem bude 

počet vytištěných map a počet distribučních míst v regionu. Náklady na realizaci předpokládáme ve 

výši 50.000 Kč. 

Ke kampani Dny zdraví přispěje místní ZŠ Žitomířská 855 sportovní aktivitou, která podpoří dobré 

návyky žáků a prohloubí jejich vztah ke sportu. Ten ve svém důsledku přinese podporu zdravého 

životního stylu.  

Náklady předpokládáme ve výši 2.000 Kč. 

 Ukliďme Pošembeří! – Den Země -  03 – 04/2016 (hlavní garant MAS Region Pošembeří, 

zapojené školy) 

Akce „Ukliďme Pošembeří!“ je koordinována MAS Regionem Pošembeří, jejímž aktivním členem je 

Město Český Brod, a zaštítěná Českým svazem ochránců přírody. Technické služby Český Brod 

zajišťují odvoz a podílejí se také kvantifikaci sebraného odpadu. Akce je součástí celosvětové 

kampaně „Ukliďme svět“, vrcholí svátkem Den Země na nedalekém vrchu Klepec, kde se každoročně 

koná happening. Cílem zmíněné dobrovolnické akce zaměřené na ochranu životního prostředí je 

zbavení přírody odpadků z veřejných prostranství, příkopů, návsí a dalších míst. Přidanou hodnotou 

je výchova mládeže i dospělých k vybudování vztahu k ochraně prostředí. Zároveň dojde k rozvíjení 

manuální zručnosti dětí a k vytvoření pracovních návyků. Náklady předpokládáme ve výši 41.000 Kč.  

 Světový den bez tabáku – 04 – 05/2016 (hlavní garant Město Český Brod, Základní škola a 

Praktická škola Český Brod)  

Preventivní akcí zaměřenou na osvětu nebezpečí tabáků rozšíříme o téma nebezpečí užívání drog, což 

přinese nový rozměr kampaně. Bude se jednat o zážitkový den plný seznámení se s problematikou a 

následky užívání tabáku a drog v různých podobách. Akci zaštítí místní ekoškola   Základní škola a 

Praktická škola Český Brod se svými žáky pro děti i dospělé – cca 100 osob. Náklady předpokládáme 

ve výši do 7.000 Kč.   

 

 Město v pohybu – 05/2016 (hlavní garant Město Český Brod, komise pro sport a volný čas, 

TJ Slavoj, SK Český Brod) 

Tato kampaň se ve městě realizuje jednou za tři roky. Jejím cílem je rozvoj sportu a aktivního 

odpočinku v co nejširším spektru obyvatel, což přinese mnohým lepší zdravotní kondici a nabídku 

smysluplně stráveného volného času, který může nastartovat jejich zdravý životní styl. Během týdne 

proběhne mnoho sportovních zápasů a soutěží, prezentací jednotlivých sportovních disciplín i 

samotných vnitřních i venkovních sportovišť. V souvislosti s tímto projektem zaměřeným spíše na 

aktivity podporující osvětu na poli životního prostředí, zrealizujeme pouze 3 vybrané aktivity: 

cyklovýlet, závody na kolech a tříkolkách, sportovní hry pro děti. (Ostatní aktivity této komunitní 
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kampaně nebudou součastní tohoto projektu.) Město v pohybu má však v projektu své místo, neboť 

významným faktorem této kampaně je spolupráce místních organizací. V roce 2013 se na kampani 

podílelo přes dvacet sdružení, oddílů a v neposlední řadě i učitelů TV, v roce 2016 předpokládáme 

stejný počet zúčastněných organizací.  

Náklady pouze v rámci projektu Učíme se udržitelnému rozvoji předpokládáme ve výši 10.000 Kč.  

  

 Evropský týden udržitelného rozvoje – 05 – 06/2016 (hlavní garant Město Český Brod, MAS 

Region Pošembeří, městské lesy a zapojené školy) 

V návaznosti na filmový festival Učíme se filmem (září 2014) zaměřený na udržitelný rozvoj regionu, 

tj. města Český Brod, uspořádáme odborný seminář pro širokou veřejnost s projekcí 

dokumentárních filmů v místním KD Svět s důrazem na udržitelný rozvoj v oblasti ekonomiky města 

v souladu s ochranou životního prostředí. Seminář stejně jako festival bude ve spolupráci s MAS 

Region Pošembeří, tím bude zajištěna a podpořena publicita a návštěvnost cílových skupin napříč 

celým regionem.  

Předpokládané náklady jsou ve výši 30.000 Kč.    

Ve spolupráci s místními středními školami pro seniory připravíme v naší učebně vybavené PC 

zážitkový seminář na téma počítačová gramotnost. Převážně pro studenty z místního gymnázia a 

SOŠ připravíme 4 semináře na téma efektivní fungování samosprávy v gesci MA21.  

Ve spolupráci s Městskými lesy a odborem životního prostředí a zemědělství uspořádáme exkurzi 

v lese, kde účastníky seznámíme s aktuálním stavem městských lesů a s jejím hospodařením. 

Současní exkurze bude i vycházka. 

Předpokládané náklady jsou ve výši 5.000 Kč.    

 

 Národní dny bez úrazů - 06/2016 (hlavní garant Město Český Brod, Městská policie, 

Českobroďák, z.s.,  zapojené školy)  

Cílenou prevencí chceme v rámci této kampaně efektivně snížit počet úrazů a zmírnit jejich následky 

v našem městě. Ve spolupráci s odbornými lektory zajistíme v místních ZŠ 5 přednášek s tématy: 

úrazy ve školách a na sportovištích, úrazy v dopravě. Ve spolupráci s městskou policií připravíme 

besedu s tématem předcházení úrazu při styku se zvířaty cílenou na děti z MŠ a návštěvníky 

místního Rodinného centra Kostička. Ve spolupráci s NNO Českobroďák, z.s., a odborným lektorem 

upořádáme zážitkový seminář s nácvikem pomoci při úrazu. Ten bude zaměřen na rodiče, pedagogy 

a dobrovolníky, kteří pracují s dětmi či se seniory. Předpokládané náklady jsou ve výši 9.000 Kč.    

 

 Evropský týden mobility - 09/2016 (hlavní garant Město Český Brod, Městská policie, BESIP) 

V této kampani chceme ovlivnit mobilitu a městskou dopravu, stejně jako zlepšit zdraví a kvalitu 

života občanů. V návaznosti na jarní kampaň Dny zdraví, kdy vydáme publikace podporující turistiku a 

cykloturistiku, vyzdvihneme potřebnost jiných dopravních prostředků než automobilů a hlavně 

podpoříme pěší chůzi. Vydáme publikační materiál s mapkou města a přilehlého okolí s krátkými 

trasami vhodnými právě pro pěší chůzi v tištěném nákladu 500 ks. Mapka bude také ke stažení na 

webu města. Trasy budou přizpůsobeny tempu a potřebám seniorů. (Délky tras budou udávaný 

kromě metrů i počtem kroků.)  Právě pro ně připravíme ve spolupráci s Českou asociací Nordic 

Walking, Českým klubem turistů a T. J. Sokol zážitkový kurz a následně pěší výlet s využitím 

speciálních holí.  
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Pro děti převážně z místních MŠ a ZŠ 1. stupně zrealizujeme v centru města ve spolupráci s BESIPEM 

již tradiční Dětský den bez aut.  Zde bude kladen důraz na zručnost při cyklistické jízdě, poznávání 

dopravních značek apod.  

Na podzim 2016 plánujeme dokončení dokumentu Plán mobility města Český Brod, kde budou 

popsané bariéry pro pěší a nemotorovou dopravu ve městě a navrženo jejich odstranění V souvislosti 

s kampaní Evropský týden mobility zrealizujeme veřejné setkání, kde dokument v širších 

souvislostech představíme veřejnosti a stanovíme priority, které budou podkladem pro jeho 

dokončení.  

Předpokládané náklady jsou ve výši 16.500 Kč. 

  

 Dny zdraví – 10/2016 (hlavní garant Město Český Brod, Český červený kříž) 

Na podporu zdravého životního stylu uspořádáme ve spolupráci s VZP a Českým červeným křížem pro 

veřejnost preventivní lékařské testy, které budou spočívat v měření cholesterolu, krevního tlaku atd. 

Ve spolupráci s Českým červeným křížem se přidáme k podporovatelům akce Krůpěj krve, která je 

zaměřena na prvodárce krve a umožníme přímo v prostorách MěÚ dárcovství krve. Součástí této 

akce bude i beseda pojednávající o potřebnosti dárcovství. Náklady na realizaci předpokládáme ve 

výši 10.000 Kč.  

2. JEDNORÁZOVÉ VZDĚLÁVACÍ AKCE VYCHÁZEJÍCÍ Z AGENDY MA21 S DŮRAZEM NA ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ 

 

 Noc v lese – 06/2016 (hlavní garant Skautské středisko Ing. Ládi Nováka ve spolupráci 

s místními ZŠ a místní mysliveckých sdružením.)  

V návaznosti na kampaň Ukliďme Pošembeří (Den Země), která proběhne na jaře 2016 pro děti 

z místních ZŠ, jako motivační odměnu, v rámci projektu zrealizujeme dva dvoudenní výlety 

s přespáním v lese. Vždy se bude jednat o přespání dětí z 1. stupně ZŠ (bez rodičů) z pátku na sobotu 

s účastí pedagogického dozoru. Skautský oddíl Ing. Ládi Nováka 214.07 připraví se svými zkušenými 

členy pro děti animační vzdělávací program zaměřený na ekologickou výchovu a budování dobrého 

vztahu k přírodě (bojovka, výroba ptačích budek, přednáška z oblasti myslivosti…). Akce bude také 

dobrou příležitostí pro rodiče nechat děti v prostředí, které není všem tak známé, protože ne každé 

dítě jezdí například na dětské tábory nebo na výlety do přírody. Tím, že tento „výlet“ bude finančně 

podpořen městem Český Brod, předpokládáme, že se na něj přihlásí i děti ze sociálně slabších rodin a 

tím získá tato aktivita další nadstavbu. Organizátoři zajistí kromě doprovodného programu 

autobusovou dopravu, jídlo a pitný režim pro děti i pedagogický doprovod po celou dobu akce. 

Využijeme publikační materiály podporující vycházky a cykloturistiku z kampaně Dny zdraví (03-

04/2016) a budeme je díky účastníkům akce Noc v lese distribuovat do rodin.  

Náklady na realizaci předpokládáme ve výši 30.000 Kč. 

 Lesní den – 03/2016 (hlavní garant Město Český Brod ve spolupráci s Městskými lesy) 

Tuto akci plánujeme uspořádat již poněkolikáté a to ve spolupráci se Základní školou a Praktickou 

školou Český Brod. Jedná se o výsadbu malých sazenic stromků a zalesnění školky. Lesního dnu se 

tradičně účastní zaměstnanci MěÚ, děti z uvedené školy i pedagogický dozor. Při této příležitosti se 

kromě budování vztahu k ochraně přírody upevní pracovní návyky dětí a jejich manuální zručnost, což 

považujeme za velmi důležité a přínosné. Náklady na realizaci předpokládáme ve výši 5.000 Kč 

http://skaut7.cz/
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• Promítání dokumentárních filmů s besedou 09 - 10/2016 (hlavní garant MAS Region 

Pošembeří a Město Český Brod) 

Další vzdělávací akce pro školy na poli udržitelného rozvoje proběhnou ve spolupráci s MAS Region 

Pošembeří a místními ZŠ a středními školami. Prostřednictvím dokumentárních filmů chceme vyvolat 

polemiku nad vztahem mladých lidí k životnímu prostředí a venkovskému charakteru regionu, kam 

spadá i město Český Brod. Díky zázemí KD Svět, které je ve vlastnictví města, zrealizujeme 3 promítací 

dopoledne s cílem smysluplného rozšíření výuky škol v oblasti občanské angažovanosti a výchově 

studentů k ní.   

Předpokládáme náklady výši 45.000 Kč.   

 

  

3. FÓRUM ZDRAVÉHO MĚSTA ČESKÝ BROD K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI – 05/2016 (HLAVNÍ 

GARANT Město Český Brod) 

 

Diskusní setkání podle metodiky MA21, které vede k ověření či aktualizaci 10 problémových 

oblastí se bude konat v místím sále penzionu ANNA. Fóru bude předcházet dobrá propagace 

napříč všemi cílovými skupinami i resorty s cílem zajištění účastníků v co nejširším spektru 

obyvatel. Důležitá bude také pečlivá příprava prezentací jednotlivých odborů města, zpracování a 

následné seznámení veřejnosti s Výroční zprávou města za rok 2015. Na fóru města vystoupí 

zástupci vedení města a podpoří je i vedoucí jednotlivých odborů. Přizván bude také fundovaný 

moderátor. Výstupy z veřejného fóra budou dalším podnětem pro aktualizaci Akčního plánu a 

dalších důležitých koncepcí a materiálů vedoucích k udržitelnému rozvoji města.  

Předpokládané náklady akce do 5.000 Kč.  

 

 

 

4. KOMUNITNÍ PROJEDNÁNÍ  

 

 Využití kostela sv. Havla ve Štolmíři - 04/2016 (hlavní garant Město Český Brod) 

Kostel sv. Havla ve Štolmíři (městská část Českého Brodu) je jednou z nejvýznamnějších památek 

okresu Kolín. Je stále v majetku církve, ale bohužel téměř v dezolátním stavu. Město má zájem na 

záchraně této ojedinělé památky a tak ve spolupráci s místním neziskovou organizací Ma´ma´loca, z.s. 

za účasti veřejnosti zrealizuje v daném kostele a přilehlém okolí veřejné setkání, kam pozve zástupce 

církve, města a odborníky z oblasti architektury a památkové péče. Hlavním cílem tohoto setkání 

bude vyvolání diskuse nad reálným využitím památky s ohledem na finanční možnosti města a církve 

s důrazem na potřeby místní komunity. Nebudou chybět ani příklady dobré praxe využití podobných 

objektů v dnešní moderní době. Ma´ma´loca, z.s. na závěr připraví pro účastníky happening s 

pečením kváskového chleba ve veřejné peci, která stojí nedaleko kostela. Předpokládané náklady 

setkání včetně happeningu do 10.000 Kč. 
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 Webové stránky města a MA21 – 05 - 06/2016 (hlavní garant Město Český Brod) 

Stávající stav webových stránek týkající se agendy MA21, který je součástí webu města je 

neuspokojivý. Pro lepší orientaci a přehlednost chceme tyto stránky zmodernizovat tak, aby byly 

uživatelsky příjemné a přehledné. Nosnými pilíři budou všechny koncepční materiály týkající se 

udržitelného rozvoje, prostor pro veřejné ankety a propagaci aktivit v rámci MA21. V naší učebně PC 

představíme aktualizované webové stránky veřejnosti a následně zapracujeme připomínky účastníků 

do finální podoby stránek. Předpokládané náklady jsou 30.000 Kč. 

 

 Plán mobility města Český Brod – 09/2016 (hlavní garant Město Český Brod) 

Jak jsme již uvedli v popisu aktivit kampaně Evropský týden mobility, zrealizujeme veřejné setkání, 

kde v širších souvislostech představíme veřejnosti Plán mobility města Český Brod a stanovíme 

priority, které budou podkladem pro jeho dokončení. Předpokládané náklady jsou ve výši 0 Kč, 

protože realizace aktivity bude zajištěna zaměstnanci MěÚ. 

 

 Varianty studie zeleně na místním hřbitově – 09/2016 (hlavní garant Město Český Brod) 

V návaznosti na veřejné setkání s odborníkem a vedením města nad stávajícím stavem zeleně na 

místním hřbitově (09/2015), bude v předstihu odbornou firmou zpracován dendrologický průzkum 

stávajících stromů a keřů. Ten bude sloužit ke zpravování dvou variant úpravy zeleně v horizontu 

příštích 15 let. Tyto varianty budou následně prezentovány veřejnosti zpracovatelem za aktivní účasti 

vedoucího odboru životního prostřední a zemědělství i vedení města na veřejném setkání. Primárně 

budou na toto setkání pozváni i členové Komise životního prostředí a zastupitelé. Současně tyto 

dokumenty zveřejníme na webu MA21 s cílem vyvolat diskuzi. Dalším krokem bude anketa, která by 

měla za cíl přinést volbu veřejnosti jedné ze zpracovaných variant. Toto přání bude zaneseno do 

Akčního plánu.  

Náklady na vytvořené varianty studie a dendrologického průzkumu do 100.000 Kč. 

 

 

 

5. NÁZOROVÝ PRŮZKUM - 05-06/2016 (HLAVNÍ GARANT MĚSTO ČESKÝ BROD) 

 

Ke strategickému plánování udržitelného rozvoje města proběhne Názorový průzkum mezi obyvateli  

Českého Brodu, který bude zpracován odborníky. Do domácností bude distribuováno 3 100 

dotazníků jako příloha radničního měsíčníku Českobrodský zpravodaj. Dotazník bude také ke stažení 

nebo vyplnění online na webu. Další distribuce proběhne v infocentru, v knihovně a na dalších 

frekventovaných místech. Výsledky názorového průzkumu ověříme naplnění indikátorů Strategického 

plánu a závěry každoročního fóra města. Průzkum nám bude dobrým vodítkem při sledování trendů 

v oblastech bezpečnosti, dopravy aj.  

Předpokládané náklady průzkumu jsou 35.000 Kč. 
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HARMONOGRAM AKTIVIT 
 

AKTIVITA 
02 

2016 
03 

2016 
04 

2016 
05 

2016 
06 

2016 
07 

2016 
08 

2016 
09 

2016 
10 

2016 
11 

2016 
12 

2016 

Dny zdraví  
(kampaň) 

                      

Ukliďme Pošembeří! – Den Země 
(kampaň) 

                      

Lesní den (vzdělávací akce)                       

Využití kostela sv. Havla ve Štolmíři 
(komunitní setkání) 

                      

Světový den bez tabáku  
(kampaň) 

                      

Město v pohybu  
(kampaň) 

                      

Evropský týden udržitelného rozvoje 
(kampaň) 

                      

Fórum (komunitní setkání)                       

Webové stránky města a MA21  
(komunitní setkání) 

                      

Noc v lese  
(vzdělávací akce) 

                      

Názorový průzkum                       

Národní dny bez úrazů  
(kampaň) 

                      

Evropský týden mobility  
(kampaň) 

                      

Promítání dokumentárních filmů 
s besedou (vzdělávací akce) 

                      

Varianty studie zeleně na místním 
hřbitově (komunitní setkání) 

                      

Plán mobility města Český Brod  
(komunitní setkání) 

                      

Dny zdraví  
(kampaň) 

                      

Příprava a finanční rozvaha plánu 
zlepšení a aktivit 2016 

           

Publicita aktivit                       

Monitoring aktivit                       

Vyúčtování aktivit                       

 


