
 

 

 

 

 

Akce je součástí vzdělávacího programu akreditovaného Ministerstvem vnitra  
 „Místní Agenda 21 a Projekt Zdravé město WHO“ 

 
 

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst 2014 
 - úvodní seminář 

 

Středa 5. 11. 2014  
(Dolní oblast Vítkovice, Plynojem - Multifunkční aula GONG, Ruská 2993,  

703 00 Ostrava - Vítkovice) 

   

Sdílejte s námi zkušenosti a osvědčené postupy v oblasti kvality veřejné správy a strategického plánování 
a řízení v obcích. Přijďte diskutovat a dozvědět se i o aktualitách v oblasti místní Agendy 21. Seminář dále 
představí vybrané odborné partnery a možnosti spolupráce v rámci kampaní a aktivit obcí a regionů.  

Akce je určena zástupcům obcí, spolupracujícím organizacím i všem dalším se zájmem nejen o programy Zdravé 
město a místní Agenda 21.                   

 

    ROZVOJ V KVALITĚ MÍSTNÍ AGENDY 21 – CO NOVÉHO?  

10:00 – 10:30 
- Zahájení a úvodní prezentace - Strategické řízení v obcích v kvalitě MA21 

- Petr Švec, Národní síť Zdravých měst ČR 

 
10:30 – 10:45 
 

Aktuality k místní Agendě 21 na národní a mezinárodní úrovni  

- Marie Petrová, Ministerstvo životního prostředí  

10:45 – 11:15  

Představení hostitelského kraje a regionálních aktivit 

- Daniel Havlík, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje a zodpovědný politik MA21 

Národní kulturní památka Dolní oblast Vítkovice – představení areálu 

- Karolína Rycková, PR zástupce Dolní oblast Vítkovice 

 

 PŘIJĎTE SE INSPIROVAT DO ZDRAVÝCH MĚST, OBCÍ A REGIONŮ      

      (DOBRÁPRAXE.CZ) 

11:30 – 12:15 
 
 

Aktivity Zdravého kraje - systém EMAS, dotační systém, elektromobilita 

- Daniel Havlík, Petr Strakoš, Zdravý Moravskoslezský kraj 

Realizace MA21 v menší obci, spolupráce s mikroregionem 

- Herbert Pavera, Radim Herudek, Zdravá obec Bolatice 

 MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE S ODBORNÝMI PARTNERY 

12:15 – 13:00  

Informační systém v úřadě - ukázka využití pro MA21 
- Alexandr Toloch, manažerské softwarové nástroje ATTIS 

- Aleš Dresler, Zdravé město Kopřivnice 

Projekt WHO „Zdravá nemocnice“ – dobrá praxe z Valašského Meziříčí  
- Zbyněk Stanečka, nemocnice Valašské Meziříčí 

Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) – představení aktualit 

- Jiří Krist, Národní síť Místních akčních skupin ČR 

13:00 – 14:00  PŘESTÁVKA NA OBĚD 



 

 

 

 

ODPOLEDNÍ BLOK  

KVALITA VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ ZA VYUŽITÍ METODY MÍSTNÍ AGENDA 21  

(14:00 – 15:30)   

Nová publikace 

„Udržitelné finanční řízení obcí a regionů“  

Ing. Milan PŮČEK, MBA., Ph.D. 

Zdravé město Litoměřice  

Systém posuzování projektů města vůči udržitelnému rozvoji 

(MA21: činnost odborné komise samosprávy pro sledování udržitelného rozvoje) 

Mgr. Antonín TYM 

Ing. Milan PŮČEK, MBA., Ph.D. 

 

PODZIMNÍ ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY NSZM ČR 

- akce je určena pouze pro členy NSZM ČR - 

(16:00 – 17:30)   

Na zasedání budou projednána významná témata související s Projektem Zdravé město a místní Agenda 21, nové 
služby asociace pro členy i další témata.  
 
Vzhledem k významu zasedání je nutná účast statutárních představitelů členských municipalit NSZM nebo 
pověřených zástupců (je nutné oficiální písemné pověření).   
  
Více informací viz samostatný program akce na www.ZdravaMesta.cz/pvh14.       

 

DOPROVODNÝ PODVEČERNÍ PROGRAM (PO SKONČENÍ AKCE): 
- 17.45 hod.: návštěva Velkého světa techniky (nově otevřená interaktivní výstava představující zajímavosti 
vědy a techniky); od 20:30 hod. následný společný večer (ul. Stodolní  - večeře, hudba, tanec) 

 
 
 

Na akci se prosím registrujte nejpozději do 28.10. na adrese: 

www.ZdravaMesta.cz/ps2014/registrace  

 

 

 
V dalších dnech na akci přímo navazují tréninkové vzdělávací bloky pro koordinátory a politiky Zdravých 
obcí a regionů (součást akreditovaného vzdělávacího programu NSZM ČR „Místní Agenda 21 a Projekt 

Zdravé město WHO“, č. akreditace: AK I./PV – 472/2004) 

 
Kontakt: Kancelář NSZM, T: 606 755 374, E: info@nszm.cz     

 

 

 

 

 

 

Akce je součástí projektu NSZM ČR “Strateg-2“ podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu 

v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 
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