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>> představení účastníků akce << 

Metodická podpora NSZM pro města, obce, regiony 
Petr Švec, Jitka Boušková, Národní síť Zdravých měst ČR 

12:00 
– 

12:45 
 

- Aktuality a služby Národní sítě Zdravých měst ČR 

- Indikátory pro hodnocení rozvoje měst 

- Audity udržitelného rozvoje 

 

>> 12:45 – 13:45 přestávka << 

 

 

 
 

Úvod, hostitelské město Rožnov pod Radhoštěm se představuje  

10:00  
–  

10:30 

- Asociace Zdravých měst, obcí a regionů – uvítání  
Petr Hermann, předseda Národní sítě Zdravých měst ČR 

Uvítání a představení hostitelského města Rožnov pod Radhoštěm  
Radim Holiš, starosta Zdravého města Rožnov pod Radhoštěm 

Zkoušíme věci dělat jinak: Pokusy o sociální inovace 
Jan Kučera, místostarosta a politik Zdravého města Rožnov pod Radhoštěm 

Aktuality ministerstev pro města, obce a regiony 

10:30  
–  

11:45 

- Ministerstvo pro místní rozvoj -  podpora UR a příprava nové Strategie regionálního rozvoje ČR 
František Kubeš, vedoucí oddělení urbánní politiky MMR ČR 

Ministerstvo vnitra – aktuality ke kvalitě veřejné správy   
Lenka Švejdarová, odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy MV ČR 
 

Ministerstvo životního prostředí – podpora MA21 
Marie Petrová, oddělení dobrovolných nástrojů MŽP ČR, předsedkyně PS MA21 

Ministerstvo práce a sociálních věcí – otevřené výzvy určené obcím v OP Zaměstnanost 
Andrea Beličinová, Zdeněk Okáč - Operační program Zaměstnanost:  Aktuální výzvy pro města a obce   
Karel Kárník, Martina Tomová -  výzva č. 80 
 

 - navazují další konzultace pro zájemce o zdroje OPZ se zástupci MPSV v bloku od 16h 

- Ministerstvo práce a sociálních věcí – metodická podpora při zadávání sociálně odpovědných veřejných zakázek 
Adam Gromnica, oddělení veřejných zakázek MPSV ČR 

 Přijeďte ochutnat atmosféru Zdravých měst a regionů. 

 Poslechněte si aktuality v oblasti veřejné správy a udržitelného rozvoje. 

 Sdílejte dobrou praxi a ukázkové aktivity místních samospráv. 

 Poznejte odborné partnery a možnosti spolupráce s nimi. 

LÉTO 2018 

ÚVODNÍ SEMINÁŘ   
 
středa, 6. června 2018 

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM, 
Hotel EROPLÁN, Ostravská 451 
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Udržitelný rozvoj - téma Odpady  
 

13:45 
– 

14:30 
 

Soutěž: Přeměna odpadů na zdroje  
Pavlína Kulhánková, ředitelka odboru ekologie, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

Odpadové hospodářství z pohledu měst a obcí  
Vojtěch Pilnáček, vrchní ministerský rada, Ministerstvo životního prostředí ČR 

Cirkulární ekonomika v praxi 
Soňa Jonášová, ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky  

Burza nápadů - inspirace, náměty, postupy  

14:30  
–  

16:00 
 

 

Elektronická anketa pro ověření výstupů z Fóra ZM  
Jakub Malačka, místostarosta ZM Znojmo a Ondřej Švrček, Mobilní rozhlas 

Koncepce stárnutí populace ve Zdravém městě Valašské Meziříčí 
Alena Střítezská, koordinátorka ZM Valašské Meziříčí 

Komunitní a městské zahrady – praxe ve Zdravých městech 
Radka Pokorná, Kokoza, o.p.s. 

Adaptační strategie na změny klimatu v praxi  
Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora ZM Ostrava a Petr Birklen, Ekotoxa, s.r.o. 

Projekt "Kandiduju.cz"; Představení Mladých delegátů do OSN 
Markéta Malá, Mladí občané a David Ulvr, Mladý delegát do OSN 

>> závěr oficiální části programu << 
následují doprovodné konzultační bloky pro zájemce 

 

 
7. a 8. června 2018 - tréninkové vzdělávací bloky 
Součást vzdělávacího programu akreditovaného MV ČR „Místní Agenda 21 a Projekt Zdravé město WHO“, (akreditace č. AK I./PV–
472/2004) 

Letní škola NSZM 2018 je druhým z celkových tří bloků akreditovaného programu pro koordinátory 

mezinárodních programů Zdravé město a místní Agenda 21. Více informací: www.nszm.cz/ls2018   

 

Doprovodný blok I.  - konzultace pro ZÁJEMCE O PROJEKTY z OP Zaměstnanost  
16:00 - 17:00 Volná konzultace se zástupci MPSV otevřená všem zájemcům o čerpání zdrojů OPZ  
 

Doprovodný blok II. - konzultace POUZE pro NOVÉ koordinátory Zdravých měst, MA21 
16:00 - 17:00 Fórum, spolupráce s partnery, příprava a realizace kampaní ad. 

Diskusní workshop – UDRŽITELNÁ ENERGETIKA V OBCÍCH 

Paralelně s odpoledním programem letní Školy NSZM probíhá samostatná akce k tématu udržitelné 
energetiky (témata: Pakt starostů a primátorů - zkušenosti, dobrá praxe, doporučení). Bližší 
informace ZDE.  

Vezměte s sebou na školu kolegy, kteří mají u vás problematiku správy majetku a energetiky na 
starost a nabídněte jim účast na tomto workshopu! 

http://www.nszm.cz/ls2018
https://www.zdravamesta.cz/cz/akce/tematicky-a-diskusni-workshop-udrzitelna-energetika-v-obcich
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Volný navazující program 6. června 2018  

Pro zájemce z řad účastníků letní Školy NSZM připravilo Zdravé město Rožnov pod Radhoštěm následující 
volný navazující program: 

EXKURZE: 

a) 18:30 – 19:30 Exkurze do firmy Unipar, http://www.unipar.cz/  (Dolní Paseky 227, 756 61 Rožnov 
pod Radhoštěm) 
Firma Unipar patří mezi přední výrobce interiérových a aromatických svíček na světě. Její svíčky jsou 
vyráběny s čistého uhlovodíku technologií lisování za studena, barvení na povrchu a použitím 
kapilárního knotu s následným vysokým podílem ručního dotváření. Díky této technologii se hmota 
svíčky při hoření mění pouze ve vodní páru a oxid uhličitý. 

b) 18:00 – 19:30 Exkurze do výroby firmy ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, 
s.r.o.,  http://www.onsemi.com/PowerSolutions/localSite.do (1. máje 2230, 756 61 Rožnov pod 
Radhoštěm) 
Společnost ON Semiconductor (Nasdaq: ONNN) nabízí inovativní řešení pro energeticky úspornou 
elektroniku, která napomáhají globálnímu snižování spotřeby energií. Společnost nabízí ucelené 
portfolio polovodičových součástek a řešení, která mají široké využití v automobilovém průmyslu, 
komunikačních technologiích, počítačové technice, spotřební elektronice, průmyslové technice, LED 
osvětlení, lékařské elektronice, vojenství a letectví i v aplikacích pro napájení. 

c) 18:00 – 19:00 Exkurze do Designového centra společnosti SCG Czech Design Center (1. máje 2230, 
756 61 Rožnov pod Radhoštěm) 
Oddělení vývoje nových produktů se zabývá návrhem integrovaných obvodů pro širokou škálu aplikací. 
Od obvodů pro napájecí zdroje, přes ovládání LED diod ve světlometech nebo domácím osvětlení až po 
specializované integrované obvody pro automobilový průmysl. V tomto oddělení vznikají špičkové 
obvody, na kterých světové firmy staví své nové výrobky. 

d) 18:00 – 19:30 Komentovaná prohlídka města s výstupem na Jurkovičovu rozhlednu,  
https://mapy.cz/s/2y0aj 

VEČERNÍ POSEZENÍ: 

Od 20:00 KOLIBA KORDULKA - Hotel Energetik (Rekreační 648, Rožnov pod Radhoštěm,  
https://mapy.cz/s/2yUzN; http://www.hotel-energetic.cz/24772-koliba-kordulka-roznov-pod-
radhostem, posezení (raut) s hudbou (kombinace cimbálovky a moderny). Možnost využití venkovního 
ohniště (špekáčky + kytara + zpěv). 

 
  

http://www.unipar.cz/
http://www.onsemi.com/PowerSolutions/localSite.do
https://mapy.cz/s/2yUzN
http://www.hotel-energetic.cz/24772-koliba-kordulka-roznov-pod-radhostem
http://www.hotel-energetic.cz/24772-koliba-kordulka-roznov-pod-radhostem

