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Akční plán zlepšování  
 

Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 Pelhřimov  
 

na rok 2019 
 
 

Cílem akčního plánu zlepšování Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 Pelhřimov  
(dále jen PZM) je přehledně a transparentně formulovat plán postupu zdravého města  
v metodě MA21 v roce 2019. Součástí plánu jsou nejen cíle a konkrétní aktivity pro daný 
rok, ale také termíny jejich plnění a odpovědní řešitelé. 
 
 
1.  Účast na akreditovaném vzdělání NSZM (jarní, letní a podzimní škola) 

zodpovědnost:  politik PZM, koordinátor PZM 
termín: 20.- 22.03.2019 jarní škola  Liberec 
 05.- 07.06.2019 letní škola  Tábor 
 06.- 08.11.2019 podzimní škola  Havlíčkův Brod 

 
2.  Příprava, realizace a vyhodnocení aktivit k udržitelnému rozvoji, MA21 a podpoře 

zdraví 
 
 a)  Aktivity realizované v rámci osvětových kampaní k udržitelnému rozvoji, MA21 

a podpoře zdraví 
 

• „DEN ZEM Ě“ 
zodpovědnost: politik PZM, koordinátor PZM 
partneři: SEV Mravenec; Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p.o.; Stampi 

computers, Lesy ČR, s.p., Kulturní zařízení města Pelhřimova, 
p.o. (dále jen KZmP), Technické služby města Pelhřimova, p.o. 
(dále jen TSmP), OŽP Městského úřadu Pelhřimov a další 
partneři 

termín: 25.4.2019 
anotace:  nejrozsáhlejší mezinárodní kampaň zaměřená na ochranu 

životního prostředí; cílem kampaně je umožnění účastníkům akce 
zapojit se do konkrétních aktivit zaměřených na ochranu přírody a 
zároveň se dozvědět více o globálních souvislostech ochrany 
životního prostředí; akce se bude konat v Děkanské zahradě 
v Pelhřimově 

 
• „SVĚTOVÝ DEN BEZ TABÁKU“ 

zodpovědnost: politik PZM, koordinátor PZM 
partneři:  OnkoMaják z.s. (v jednání) 
termín:  31.5.2019 



 2 

anotace:  osvětová kampaň zaměřená na prevenci nemocí spojených 
s užíváním tabákových výrobků 

  
 

• „DNY BEZ ÚRAZ Ů“ 
zodpovědnost: politik PZM, koordinátor PZM 
partneři:  Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, p.o.; Dopravní 

inspektorát Územního odboru Policie ČR Krajského ředitelství 
policie kraje Vysočina Pelhřimov; Dům dětí a mládeže 
Pelhřimov, p.o. (dále jen DDM); Český červený kříž, Oblastní 
spolek Pelhřimov 

termín:  květen/červen 2019 
anotace: kampaň zaměřená na prevenci úrazů, a to především u dětí a 

seniorů, tedy u nejohroženějších skupin z hlediska úrazovosti; 
v rámci kampaně dojde k realizaci dvou akcí, a to akce „Kurzy 
první pomoci“ – dva tříhodinové kurzy určené pro pedagogické 
pracovnice pelhřimovských mateřských škol vedené odbornými 
lektory a dále akce „Na kole bezpečně“ – akce bude realizována 
na pelhřimovském dopravním hřišti a bude určená pro žáky 
vybraného ročníků pelhřimovských základních škol zaměřená 
na prevenci úrazů v dopravě, poskytování první pomoci a 
dodržování pravidel silničního provozu s důrazem na používání 
reflexních prvků 

 
• „EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY“ a „DEN BEZ AUT“ 

zodpovědnost: politik PZM, koordinátor PZM 
partneři:  TSmP; KZmP; Základní škola Pelhřimov, Na Pražské 1543; 

DDM Pelhřimov; Policie ČR; HZS ČR; Český červený kříž, 
Oblastní spolek Pelhřimov; Klub českých turistů Pelhřimov; 
Hodina H, z.s.; SEV Mravenec; p.o.; EKO-KOM a.s. + další 
partneři 

termín: září 2019 
anotace: kampaň, jejímž cílem je propagace bezpečných, ekologicky 

šetrných způsobů dopravy ve městech a obcích; 
 v rámci kampaně by mělo dojít k realizaci různých akcí určených 

široké veřejnosti – např. turistické akce, cyklistické závody, 
běžecké závody, akce „Rozhýbejme Pelhřimov“ umožňující 
seznámení veřejnosti s místními spolky a organizacemi 
pracujícími s dětmi a mládeží včetně nabídky netradičních 
sportovních aktivit 

 u příležitosti oslavy „Dne bez aut“ budou v pátek dne 20.9.2019 
připraveny soutěže s dopravní a ekologickou tématikou, výpočet 
ekologické stopy, komentovaný zásah u simulované 
automobilové nehody s ukázkami práce HZS;  

 součástí evropského týdne mobility bude rovněž dopravně-
bezpečnostní akce určená pro žáky ZŠ 

 
• „DNY ZDRAVÍ“  

zodpovědnost: politik PZM, koordinátor PZM 
partneři: TSmP; KZmP; Sportovně relaxační centrum KOHINOR; CZP 

kraje Vysočina, pracoviště Pelhřimov; Výživové poradenství 
Bc.Michaely Tulachové; Svaz postižených civilizačními 
chorobami v ČR, z.s. Komunitní centrum Pelhřimov; Sjednocená 
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organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s. odbočka 
Pelhřimov; Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.; 
Zdravá Vysočina, z.s.; TSmP, KZmP + další subjekty 

termín: 4.-17.10.2019 
anotace: kampaň patřící vzhledem k tématické různorodosti a k zapojení 

odborných partnerů k vůbec nejrozsáhlejší akci na podporu 
zdravého životního stylu v České republice; 

 v rámci této kampaně budou realizovány aktivity jako např. dny 
otevřených dveří u místních organizací poskytujících sociálních 
služby; přednášky; akce umožňující bezplatná vyšetření 
základních zdravotních parametrů; bezplatné sportovní aktivity 
(např. plavání, bruslení) a bezplatná cvičení  

 
• „DEN STROMŮ A DŘEVA“  

zodpovědnost: politik PZM, koordinátor PZM 
partneři: TSmP, OŽP Městského úřadu Pelhřimov, KZmP 
termín: říjen 2019 
anotace: v rámci oslav Dne dřeva a stromů vysadí rodiče se svými dětmi 

(občané města Pelhřimova a jeho integrovaných obcí) narozenými 
v období od 1. října 2018 do 30. září 2019 stromky v předem 
vybrané lokalitě v Pelhřimově nebo v okolí města 

 
b) Aktivity k udržitelnému rozvoji, MA21 a podpo ře zdraví realizované mimo 

osvětové kampaně  
zodpovědnost: politik PZM, koordinátor PZM 
partneři: dle charakteru a zaměření příslušných realizovaných aktivit 
termín: průběžně v roce 2019 
anotace: v rámci roku 2019 budou PZM ve spolupráci s příslušnými partnery 

realizovány různé aktivity pro různé cílové skupiny (veřejnost; žáci 
škol, senioři,…), a to například: 

 Vzdělávání k udržitelnému rozvoji pro úřad – vzdělávací akce, 
zahrnující odborné vysvětlení pojmu „udržitelný rozvoj“ (dále jen 
UR) pod vedením kvalifikovaného lektora (přednáška věnována 
tématu UR obecně, případně místní Agendě 21 jako metodě pro 
uplatňování zásad UR ve veřejné správě) 

 Zavádění principů zdravého životního stylu do ZŠ a MŠ – projekt, 
v rámci kterého jsou realizovány přednášky zaměřené na zdravý 
životní styl určené pro žáky pelhřimovských mateřských a základních 
škol (každá dvouhodinová přednáška vedená odborným lektorem 
sestává z uvedení účastníků do oblasti zdravého životního stylu 
s následnou přípravou a ochutnávkou zdravého občerstvení) 

  
c) Participace PZM na aktivitách k udržitelnému rozvoji, MA21 a podpoře zdraví 

realizovaného mimo osvětové kampaně 
 zodpovědnost: politik PZM, koordinátor PZM 
 realizátoři: dle charakteru a zaměření příslušných realizovaných aktivit 
 partneři: dle charakteru a zaměření příslušných realizovaných aktivit 
 termín: průběžně v roce 2019 

anotace: v průběhu roku 2019 bude PZM participovat s realizátory a dalšími 
partnery na přípravách a realizaci různých aktivit pro různé cílové 
skupiny (veřejnost, žáci škol, senioři, ...), a to například:  

 Běh pro úsměv (25.5.2019) – 6. ročník charitativního běhu 
pořádaného Výživovým poradenstvím Bc. Michaely Tulachové, DiS. 
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– výdělek ze startovného bude věnován Nadačnímu fondu Julinka 
bojujícího proti dětské obezitě 

 Festival DUŠEvního zdraví (2.9.2019) – 3. ročník akce určené široké 
veřejnosti organizovaný pelhřimovským střediskem FOKUS 
Vysočina, z.ú. s tématikou duševního zdraví 

 
3.  Setkávání s veřejností (např. kulaté stoly k řešení jednotlivých problémů, veřejná 

projednávání) 
zodpovědnost: politik PZM 
termín: průběžně v roce 2019 

 
 
4.  Zveřejňování informací o akcích organizovaných v rámci PZM a MA21 na 

webových stránkách města a  místním tisku, případně dle možností v regionálním 
tisku a v rozhlase 
zodpovědnost: koordinátor PZM 
termín:  průběžně v roce 2019 

 
 
5.  Navázání nové partnerské spolupráce: 

a)  nestátní neziskové organizace 
b)  podnikatelské subjekty 
c)  školy (např. mateřské, základní) 
-  navázat kontakt a nabídnout možnost spolupráce a zapojení do aktivit realizovaných 

v rámci PZM  
zodpovědnost:  politik PZM, koordinátor PZM 
termín: průběžně v roce 2019 

 
 
6.  Předložení zprávy o činnosti a aktivitách PZM a MA21 Radě města Pelhřimova 
 zodpovědnost: politik PZM, koordinátor PZM 
 termín:  2019/2020 
 
 
7.  Splnění kritérií MA21 nejmén ě pro kategorii "D" v databázi MA21 ČR 

zodpovědnost: politik PZM, koordinátor  PZM 
termín: do konce roku 2019 

 
 
8.  Absolvování školení dalšího akreditovaného vzdělávání dle stanoveného rozsahu 

základních znalostí/dovedností koordinátora 
 zodpovědnost: koordinátor PZM 
 termín:  do konce roku 2019 
 
 
9. Získávání externích zdrojů pro realizaci aktivit PZM 

zodpovědnost: politik PZM, koordinátor  PZM 
termín:  průběžně v roce 2019 

 
 
10. Organizace veřejného fóra (desatero problémů a jeho vyhodnocení) 

zodpovědnost:  politik PZM 
termín:  do konce roku 2019. 


