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A. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 
 

 

1. Popis projektu 

Projekt Český Brod – Zdravé město a místní Agenda 21 je souhrnem činností,  

jejichž realizace by měla vést k naplnění cílů stanovených mezinárodními dokumenty: Zdraví 

21 (dokument OSN - WHO) a Agenda 21 (dokument OSN), tj. udržitelného rozvoje, zdraví  

a kvality života. 

Metodika projektu propojuje dva celoevropské programy - „Zdravé město WHO“  

a „Místní Agendu 21“: 

 

Projekt Zdravé město WHO 

Smyslem programu iniciovaného Světovou zdravotní organizací (WHO)  

je systematická podpora zdraví s ohledem na tyto skutečnosti: 

- zdraví není jen nepřítomností nemoci, ale i subjektivním pocitem životní pohody, 

- zdraví je podmínkou celkově hodnotného života jednotlivce i společnosti, 

- zdraví (i nemoc) jsou výslednicí vzájemných vztahů mezi organismem, psychikou a jeho 

prostředím, 

- zdraví ovlivňují lidé svým chováním (jednotlivec může aktivně podporovat zdraví svoje 

i okolí tomu odpovídajícím chováním, postoji a myšlením, celoživotně praktikovaným 

zdravým způsobem života, stejně tak, jako si ho dovede poškozovat), 

- s podporou zdraví je třeba začít od raného dětství (nejvíce a nejsnáze si jednotlivec osvojí 

návyky, 

dovednosti a postoje zdraví podporujícího chování, když se jim začne učit co nejdříve, 

nejpozději od tří let), 

- prevence je levnější než léčba (předcházet nemocem a snižovat rizika onemocnění  

je levnější než nemocné lidi léčit), 

- vhodnými místy pro podporu zdraví jsou ta, kde lidé žijí a pracují - rodina, domov, škola, 

podnik, město apod. 
 

 

Místní Agenda 21 

Místní Agenda 21 je programem rozvoje obce (regionu), který zavádí principy 

udržitelného rozvoje do praxe. Je to proces směřující k zajištění dobré a udržitelné kvality 

života a životního prostředí v určitém území. Místní Agenda 21 zohledňuje konkrétní místní 

problémy a hledá pro ně řešení ve spolupráci se všemi složkami místního společenství,  

takže odráží také jejich potřeby a zohledňuje dopady rozhodnutí na všechny oblasti života  

v delším časovém horizontu. 

 

 

 
 



-4- 

2. Národní síť zdravých měst ČR 

 

Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR) je zájmovým sdružením právnických 

osob, jehož posláním je propojovat municipality a odborné organizace v České republice  

ke spolupráci v systematické podpoře zdraví a kvality života a k aktivnímu uplatňování 

udržitelného rozvoje na místní, regionální, národní i mezinárodní úrovni.  

Členstvím v Národní síti Zdravých měst ČR se členové zavazují podporovat, 

propagovat a rozvíjet dlouhodobé programy Projekt Zdravé město WHO a místní Agendu 21, 

které vycházejí z dokumentu Světové zdravotní organizace „Zdraví 21“ a z dokumentu OSN 

„Agenda 21“. 

V roce 1988 iniciovala OSN – Světová zdravotní organizace vznik mezinárodního 

Projektu Zdravé město WHO, ke kterému přizvala nejvýznamnější evropské metropole. 

Během patnácti let se do projektu zapojilo 1 300 Zdravých měst, obcí a regionů z více  

než 30ti evropských zemí.  

V roce 1989 se myšlenky uvedeného projektu začaly realizovat i v České republice.  

V roce 1994 vytvořilo jedenáct aktivních měst asociaci s názvem Národní síť Zdravých měst 

České republiky, která dnes zastřešuje 88 členů, s regionálním vlivem na 1769 měst a obcí,  

ve kterých žije 3,1 milionu obyvatel (30 % populace ČR). 

NSZM ČR je v současné době jedinou municipální asociací v ČR, která má ve svém 

statutu systematicky podporovat udržitelný rozvoj, zdraví a kvalitu života. 
 

 

3. Organizační a administrativní zajištění projektu 

 

Zodpovědný politik ZM a MA21 

Zastupitelstvo města, na svém 17. mimořádném zasedání konaném 9. 4. 2008, schválilo 

ustanovení Bc. Jakuba Nekolného politikem odpovědným za místní Agendu 21. 

 

Koordinátorka ZM a MA21 

Zastupitelstvo města, na svém 18. řádném zasedání konaném 31. 10. 2012, schválilo 

ustanovení Ing. Ireny Vomáčkové koordinátorkou místní Agendy 21 za město Český Brod 

místo Ing. Ivy Zadákové, která k 30. 9. 2012 ukončila pracovní poměr s Městem Český Brod. 

 

Výbor strategického rozvoje 

Zastupitelstvo města, na svém 1. ustavujícím zasedání konaném 1. 11. 2010, zřídilo výbor 

strategického rozvoje, zvolilo jeho předsedu a jeho členy (výbor je ustanoven jako 7-členný). 

Předsedkyně výboru: Jana Kratochvílová 

Členové: MgA. Zbyněk Baladrán 

Bc. Marek Binko 

Václav Hájek 

Ing. arch. Josef Němeček 

Ing. Renata Rahmová 

Jan Žák 

 

Řídící skupina pro aktualizaci strategického plánu 

Rada města, na svém 6. řádném jednání konaném 10. 3. 2011, zvolila řídící skupinu  

ke strategickému plánování v Českém Brodě ve složení: 
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MgA. Zbyněk Baladrán  

Bc. Marek Binko 

Václav Hájek 

Jana Kratochvílová 

Ing. Arch. Josef Němeček 

Ing. Renata Rahmová 

Jan Žák 

Ing. Aleš Kašpar 

Ing. Rostislav Vodička 

Ing. Miroslav Kruliš 

Jana Kulhánková 

Ing. Jan Přikryl  

Mgr. Ivo Kocum 

Mgr. Marek Lukášek 

Mgr. Miloslav Oliva 

Štěpánka Šoupalová 

MVDr. Jaroslav Talacko 

Mgr. Lucie Ulíková 

Ing. Martina Zdražilová 

Ing. Iveta Blažková 

Bc. Kristýna Kosová 

P. RNDr. Matúš Kocian Ph.D. 

Ing. Jan Pohůnek 

Ing. Irena Vomáčková 

 

 

4. Poslání projektu Český Brod – Zdravé město a MA21 

 

Mnohé z aktivit a programů, které v současné době probíhají a které směřují  

ke zlepšení životního prostředí a kvality života, by se daly nazvat místní Agendou 21.  

Všechny činnosti by měly být zároveň součástí dlouhodobé, jasně stanovené a společenskými 

skupinami a veřejností přijaté strategie našeho města.  

Posláním projektu je především:  

- podpora udržitelného rozvoje, 

- podpora zdraví, 

- vytváření místního partnerství - spolupráce mezi městem a partnery – NNO, podnikateli,  

školami,  

- zvyšování kvality veřejné správy,  

- zajištění kvality strategického plánování a řízení  

  (Strategický plán rozvoje Města Český Brod do  roku 2022), 

- komunitní plánování (komunitní Plán zdraví a kvality života, komunitní Plán sociálních 

služeb), 

- vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti ochrany životního prostředí, 
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- místní akce pro zlepšení kvality života, zdraví komunity a uplatňování udržitelného 

rozvoje 

  (kampaně, zdravotně výchovné programy), 

- rozvoj vnějších vztahů - spolupráce se zástupci jiných úřadů, institucí a škol, zástupci 

hospodářského i nevládního sektoru a zapojení města do sítí a projektů na místní  

a regionální úrovni (NSZM ČR, TIMUR, Národní síť rozvoje venkova, Svaz měst a obcí 

ČR atd.), 

- medializace, propagace města (média, internetové stránky NSZM ČR a města Český 

Brod). 

 

Pomocí výše uvedených aktivit město dlouhodobě usiluje o zajišťování podmínek pro kvalitní 

a spokojený život všech obyvatel.  

 

Rozvojovou vizí města je „Český Brod – královské místo pro život“ 

(Strategický plán rozvoje Města Český Brod, schválen zastupitelstvem města v r. 2007, 

aktualizován v r. 2011) 
 

 

5. Přínos členství v Národní síti Zdravých měst České republiky 
 

Národní síť Zdravých měst České republiky pomáhá městu i úřadu postupovat 

efektivně a kvalitně. Poskytuje řadu žádaných a oceňovaných služeb a výrazně usnadní 

spolupráci a sdílení dobré praxe  u nás i v zahraničí. 

Asociace nabízí: 

 zastřešení významnou mezinárodní autoritou (OSN – WHO), 

 informace, služby, přístup k finančním zdrojům (podpůrná vyjádření k projektům), 

 síťová spolupráce, výměna zkušeností v ČR i v zahraničí (Databáze příkladů dobré   

praxe), 

 spolupráce s odbornými partnery v ČR i v zahraničí (Výzkumný ústav zemědělských  

a potravinářských informací, CENIA atd.), 

 propagace aktivit přispívajících k naplňování zásad zdraví, kvality života  

a udržitelného rozvoje (např. kampaně), 

 vizitka a „známka kvality“ vůči zahraničí a návštěvníkům („Zdravé město“ - prestižní 

označení pro město zapojené do mezinárodního Projektu Zdravé město pod patronací 

OSN - WHO). 

 

 

6. Komunitní kampaně a další aktivity v rámci projektu ZM a MA21 

 

Nástrojem k aktivizaci občanů jsou osvětové akce a kampaně celostátně podporované 

NSZM ČR a založené na spolupráci jednotlivých Zdravých měst, obcí a regionů s místními 

partnery. 

Spolu s partnery město podpořilo tyto mezinárodní i celostátní kampaně – Den Země, 

Evropský týden mobility a Evropský den bez aut, Dny zdraví. 
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6.1 Plánování s veřejností 

 

6.1.1 Fórum města Český Brod 

Fórum se konalo 16. 5. 2012 a moderoval jej tajemník města Ing. Aleš Kašpar. 

Starosta města Bc. Jakub Nekolný přivítal účastníky fóra a vyjádřil potěšení nad hojnou 

účastí. Prostřednictvím prezentací jednotlivých odborů MěÚ byli přítomní seznámeni 

s investicemi města v roce 2011 i s investicemi plánovanými na rok 2012, s novým územním 

plánem města Český Brod v současné fázi realizace, s aktualizovaným Komunitním plánem 

sociálních služeb a s informacemi z odboru dopravy a odboru životního prostředí  

a zemědělství. 

V souvislosti s představením nového Územního plánu města Český Brod Ing. Radanou 

Marešovou, vedoucí stavebního odboru a územního plánování vystoupil a vysvětlující 

doplnění přidal Ing. arch. Jaromír Myška. V souvislosti s dotazy z pléna na plánované 

vedení komunikací okolo města apod. byli účastníci fóra ujištěni, že se do konce roku 2012 

bude konat veřejné projednávání k Územnímu plánu, kde budou projednány námitky  

i připomínky k Územnímu plánu. 

Starosta města Bc. Jakub Nekolný stručně informoval zúčastněné o řešení problémů 

vzešlých z fóra 2011.  

U jednotlivých stolů, odpovídajících různým oblastem zájmu, následně proběhla 

formulace nejpalčivějších problémů s výběrem nejdůležitějších dvou z příslušné oblasti. 

Novinkou na setkání byl stůl mladých, u kterého zástupci z řad žáků a studentů místních 

základních a středních škol definovali své problémy napříč spektrem jednotlivých oblastí. 

Účastníci si zvolili, o které oblasti chtějí diskutovat, resp. do které oblasti by zařadili 

problém, který považují za prioritní, za současné možnosti přecházet mezi stoly,  

resp. jednotlivými oblastmi. Pro každou oblast byla v rámci příprav na fórum (setkání Řídící 

skupiny 23. 4. 2012 a následná jednání) vybrána dvojice garantů (zástupce MěÚ + zástupce 

odborné nebo laické veřejnosti). 

V každé oblasti účastníci fóra nejprve vymezili problémy k řešení a rozhodli se,  

které dva v dané oblasti považují za nejpalčivější. 

Poté byly tyto problémy představeny zástupci jednotlivých stolů a zapsány  

na společný flipchartový papír. 

Po zapsání nejpalčivějších problémů jednotlivých oblastí proběhlo hlasování napříč 

oblastmi. Výsledky hlasování účastníků fóra jsou shrnuty v následující tabulce: 

 

Pořadí Problémy Hlasy 

1. Vrátit jednosměrný provoz do ulic Jungmannova a Havlíčkova 19 

2. – 3. Rekonstrukce a modernizace školních budov, navýšení jejich kapacity 12 

2. – 3. Rekonstrukce a modernizace školní jídelny, navýšení její kapacity 11 

4. Koncepce efektivního fungování Městské policie 9 

5. Řešení prostoru koupaliště (+ skatepark) 7 

6. – 8. Osobní bezpečnost při pohybu ve městě 4 

6. – 8. Revitalizace městských hradeb 4 

6. – 8. Vybudovat azylový dům (ubytovnu) pro osoby bez přístřeší a v obtížné 

životní situaci 

4 

9. – 12. Stav a řešení technické infrastruktury 3 

9. – 12. Zlepšení prostředí v LDN 3 

9. – 12. Dohled Policie ČR a Městské policie nad bezpečností dopravy 3 

9. – 12. Přerozdělení výnosů z loterií do oblastí: rekreace, sport, kultura, 3 
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volnočasové aktivity 

 Veřejná infrastruktura v oblasti Českého Brodu, tzv. „Mexiku“ a propojení 

na Štolmíř 

2 

 Označení památek ve městě (historické a další informace) 2 

 Koncepce vzhledu města 2 

 Dotazníkové šetření týkající se žádaných služeb a obchodů včetně 

sortimentu a otevírací doby 

- 

 Řešení nemocniční zahrady a hřiště za 1. ZŠ – pro oblast rekreace, sport, 

kultura, volnočasové aktivity 

- 

 

Vzhledem k dělenému 9. – 12. Místu bylo stanoveno „12P“. 

Současně s oznámením výsledků fóra byli přítomní vybídnuti starostou města k diskusi. 

 

 

6.1.2 Město v pohybu aneb bude v Českém Brodě i koupaliště? 

Komunitní projednávání klíčové oblasti 10: Rekreace, sport, kultura, aktivity volného 

času Strategického plánu města Český Brod proběhlo 29. 10. 2012. 

Starosta města Bc. Jakub Nekolný přivítal účastníky komunitního projednávání  

a vyjádřil potěšení nad hojnou účastí. 

Prostřednictvím prezentací byli přítomní místostarostou města Mgr. Pavlem Janíkem 

seznámeni se zamýšleným projektem Město v pohybu 2013, který by se měl uskutečnit 

v září roku 2013 v gesci TJ Slavoj Český Brod, dále s pasportizací sportovišť a možnostmi 

sportovního vyžití v Českém Brodě a s uvažovaným záměrem využití nemocniční zahrady. 

Následně prezident českobrodského fotbalu RNDr. Luboš Holý představil generel areálu 

Kutilka, v němž ukázal přítomným budoucí záměr využití tohoto areálu a zároveň zmínil  

i záměr s prostorem bývalého koupaliště. 

Diskuse byla věcná a konstruktivní. 

Přítomné zajímala především realizace navržených akcí v generelu areálu Kutilka. 

Generel uvažuje mimo jiného i vybudování menšího (cca 15 m) krytého plaveckého bazénu, 

který by využívaly místní školy, školky, sportovní organizace a veřejnost. 

Dále se rozpoutala diskuse o zamýšlené/nezamýšlené rekonstrukci stávajícího bazénu. 

V závěru byla řešena běžecká dráha s využitím vnitřního prostoru oválu pro oštěpařské, 

diskařské a koulařské aktivity. 

 

 

6.2 Zprávy k MA21 v médiích 

 
6. ledna 2012 byl na webových stránkách města Český Brod publikován článek 

„Nepotřebné věci – potřebné jiným lidem!“. 

Českobrodské Technické služby spolu s oblastním střediskem Diakonie Broumov za podpory 

města realizovaly charitativní projekt, v rámci kterého byly instalovány dva sběrné kontejnery 

ve městě.  

Kontejner umístěný na pozemku mezi supermarkety Penny a Lidl byly přístupné každý den 

po dobu 24 hodin. Kontejner byl financován městem. Kontejner umístěný ve sběrném dvoře 

Technických služeb v Palacké ulici byl přístupný v provozní době Technických služeb. Tento 

kontejner získalo město jako ocenění rychlého a efektivního jednání s Diakonií Broumov. 

Do těchto kontejnerů mohli občané od ledna 2012 odkládat věci, které již nepotřebovali. 
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Darovat bylo možné: letní a zimní oblečení, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, 

látky, domácí potřeby a nádobí, péřové polštáře, přikrývky, spací pytle, obuv.  

Mezi věci, které nebyly přijímány, patřily ledničky, televize, počítače a jiná elektrotechnika, 

dále nábytek, jízdní kola, dětské kočárky, matrace a koberce. 

Obsah z naplněných kontejnerů Diakonie Broumov převážela v pravidelných intervalech  

do svých skladů, kde byly věci roztříděny a předány k charitativním účelům či k dalšímu 

průmyslovému zpracování. 

Darováním nepotřebných, čistých a nepoškozených věcí lidé pomáhali druhým lidem  

a zároveň docházelo k šetření životního prostředí. Jednalo se v podstatě o recyklaci věcí,  

které nebyly v domácnostech již využívány a zbytečně v nich zabíraly místo. 

 

2. dubna 2012 byl v Českobrodském zpravodaji publikován článek „Co je to Místní 

Agenda 21?“. Tento článek měl objasnit veřejnosti význam místní Agendy 21 pro město 

Český Brod. Dále veřejnost seznámil s úspěchem na poli MA21, kdy se městu v roce 2011 

podařilo naplnit kritéria kategorie D i kritéria kategorie C a město úspěšně postoupilo 

v MA21 z kategorie D („start“) do kategorie C („stabilizace“). 

 

Článek s názvem „Fórum 2012“ byl publikován 2. 7. 2012 v Českobrodském 

zpravodaji. 

Tento článek informoval o konaném Fóru města Český Brod, na kterém byli přítomní 

seznámeni s investicemi města realizovanými v roce 2011 i s investicemi plánovanými na rok 

2012, s novým územním plánem města Český Brod v současné fázi realizace, 

s aktualizovaným Komunitním plánem sociálních služeb a s informacemi z odboru dopravy  

a odboru životního prostředí a zemědělství. 

Starosta města informoval zúčastněné o řešení problémů vzešlých z fóra 2011. 

U jednotlivých stolů, odpovídajících různým oblastem zájmu, potom proběhla formulace 

nejpalčivějších problémů a následně výběr nejdůležitějších dvou z příslušné oblasti. 

Novinkou na loňském setkání byl stůl mladých, u kterého zástupci z řad žáků a studentů 

místních základních a středních škol definovali své problémy napříč spektrem jednotlivých 

oblastí. 

Oblasti zájmu, resp. jednotlivé stoly: 

- Bydlení, vzhled města, životní prostředí a zeleň, 

- Podnikání, zaměstnanost, služby, cestovní ruch a památky, 

- Doprava, 

- Zdravotnictví a sociální služby, 

- Bezpečnost, řízení rozvoje, správa města a spolupráce, 

- Vzdělávání, 

- Rekreace, sport, kultura a aktivity volného času, 

- Stůl mladých. 

Dva hlavní problémy od každého stolu byly sepsány na společný flipchartový papír, následně 

proběhlo hlasování napříč oblastmi. Každý z účastníků fóra obdržel dva hlasy, které mohl 

přidělit kterémukoliv z problémů na společném hlasovacím archu. Konečné pořadí vzniklé 

součtem hlasů udělených jednotlivým problémům určilo toto „Desatero problémů města 

Český Brod“ (vzhledem k dělenému devátému až dvanáctému místu bylo vygenerováno 

„12P“): 

- vrácení jednosměrného provozu do ulic Jungmannova a Havlíčkova, 

- rekonstrukce a modernizace školních budov, navýšení jejich kapacity, 

- rekonstrukce a modernizace školní jídelny, navýšení její kapacity, 

- koncepce efektivního fungování Městské policie, 

- řešení prostoru koupaliště (+ skatepark), 
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- osobní bezpečnost při pohybu ve městě, 

- revitalizace městských hradeb, 

- vybudování azylového domu (ubytovny) pro osoby bez přístřeší a v obtížné životní 

situaci, 

-  stav a řešení technické infrastruktury, 

- zlepšení prostředí v LDN, 

- dohled Policie ČR a Městské policie nad bezpečností dopravy, 

- přerozdělení výnosů z loterií do oblastí: rekreace, sport, kultura a aktivity volného času. 

 

Článek s názvem „Které problémy vás nejvíce trápí“ byl uveřejněn 

v Českobrodském zpravodaji 17. září 2012. 

V návaznosti na květnové setkání (Fórum 2012) byla uspořádána anketa, do níž byly 

zařazeny všechny problémy definované účastníky jako nejpalčivější, za účelem tzv. ověření 

„12P“, tedy zjištění, zda problémy s nejvyšším počtem hlasů z Fóra jsou skutečně vnímány 

jako nejdůležitější. 

Celkem bylo shromážděno 540 správně vyplněných anketních lístků. Výsledky byly 

uspořádány sestupně podle počtu obdržených hlasů. 

 

 

Problémy Hlasy 

Řešení prostoru koupaliště (+ skatepark) 212 

Osobní bezpečnost při pohybu ve městě 178 

Rekonstrukce a modernizace školních budov, navýšení jejich kapacity 153 

Rekonstrukce a modernizace školní jídelny, navýšení její kapacity 131 

Vrátit jednosměrný provoz do ulic Jungmannova a Havlíčkova 60 

Zlepšení prostředí v LDN 45 

Dohled Policie ČR a Městské policie nad bezpečností dopravy 41 

Koncepce efektivního fungování Městské policie 40 

Vybudovat azylový dům (ubytovnu) pro osoby bez přístřeší a v obtížné životní 

situaci 

27 

Přerozdělení výnosů z loterií do oblastí rekreace, sport, kultura a aktivity 

volného času 

27 

  

Na základě výše uvedených výsledků bylo konstatováno, že problémy definované na fóru 

byly ověřeny jako nejpalčivější, vyjma „Koncepce vzhledu města“ a „Revitalizace městských 

hradeb“, které v konečném vyhodnocení klesly na 13., resp. 16. místo v pořadí podle počtu 

obdržených hlasů. 

 

 

6.3 Spolupráce veřejné správy, NNO a podnikatelů 

Nestátní neziskové organizace, ostatní právnické subjekty a fyzické osoby na území 

města Český Brod a jeho okolí významným způsobem napomáhají rozvoji kulturního, 

sportovního a společenského dění. Umožňují, rozvíjejí a zabezpečují kvalitní a kultivované 

využití volného času a v případě pravidelných volnočasových aktivit dětí a mládeže 

významně přispívají k osobnostnímu rozvoji a často i k rozvoji sociálních dovedností. 

V souladu se Strategickým plánem města Český Brod do roku 2022 jsou vytvořeny 

Programy podpory pro kulturu, sport a volnočasové aktivity pro podporu výše uvedených 

aktivit. Jedná se o programy zabezpečující pravidelné činnosti NNO, programy na podporu 
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tradičních akcí Města pro občany Českého Brodu, vybraných forem práce  

i s neorganizovanými dětmi, mládeží a seniory, reprezentace města.  

Vedle těchto programů jsou Městem podporovány investiční akce nestátních 

neziskových organizací do nemovitého majetku ve vlastnictví žadatelské NNO nebo 

partnerské NNO. Na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí v městské památkové zóně 

města Český Brod mohou získat dotaci z rozpočtu Města právnické a fyzické osoby, které 

vlastní nemovitost v památkové zóně města Český Brod. 

 

 

6.3.1 Bambiriáda 2012 

Poslední květnový víkend 2012 patřil celorepublikové přehlídce volnočasových aktivit 

pro děti a mládež, Bambiriádě. Již 14. ročník akce, kterou vyhlašuje Česká rada dětí  

a mládeže, se připojil k evropskému roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. 

Bambiriáda se koná jednou za rok ve všech krajích České republiky. Loňské akce  

se zúčastnilo 18 měst a mezi nimi poprvé i Město Český Brod. Bambiriáda probíhala 

celostátně od pátku 25. do neděle 27. května. Hlavním mottem celé akce bylo „Nadšení  

i zkušenost“ představující spojení nadšení mladších se zkušenostmi starších. 

Prostory bambiriádního městečka tvořily areály: gymnázia, ANNA – Domova  

pro seniory, základní a praktické školy, 1. ZŠ, Podlipanského muzea a hřiště TJ Slavoj. 

Aktivní prezentace v areálu českobrodského gymnázia oficiálně zahájil v sobotu 

v 10:30 hod. hlavní koordinátor Bambiriády v Českém Brodě, vedoucí 14. Skautského 

střediska Psohlavci, Mgr. Josef Ležal, za účasti starosty města Bc. Jakuba Nekolného  

a místostarosty Mgr. Pavla Janíka. 

V bambiriádním městečku se prezentovaly aktivní střediska volného času, rozmanité 

dětské organizace, spolky a občanská sdružení dětí a mládeže. Součástí prezentace 

jednotlivých účastníků byly hry, soutěže, zábava, tvorba a nechyběly ani ukázky 

záchranářské či hasičské techniky. Všechna stanoviště byla propojena bambiriádní hrou, 

která vrcholila výlovem kachniček, maskota letošní Bambiriády. 

Hlavním pořadatelem akce byl Junák, svaz skautů a skautek ČR – středisko 214.14 

Psohlavci Český Brod. Na přípravě a organizaci se dále podílelo dalších 22 sdružení. 

Vstupními branami Bambiriády prošlo za dva dny přes 1100 návštěvníků, zúčastnilo se 

přibližně 90 organizátorů a vystupovalo přes 300 účinkujících, z toho 130 dětí z MDDM 

Úvaly. Mezi účastníky patřili i senioři z ANNY – Domova pro seniory, kteří se zúčastnili 

některých dílen, pořádaných v jejich areálu. 

V prostorách Podlipanského muzea se mohli účastníci díky obětavému panu 

Miroslavu Stárkovi seznámit se skautským hnutím a v další expozici s historií ochotnického 

loutkového divadla v Českém Brodě. 

Díky nadšení organizátorů, přízni počasí a spokojenosti návštěvníků Bambiriáda 

v Českém Brodě proběhla velice úspěšně a mnohým připomněla, kolik aktivních sdružení  

ve městě věnuje svůj čas dětem a mládeži. 
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6.3.2 Den Země na Klepci 

Rekordních 800 návštěvníků využilo nádherného jarního počasí a vydalo se v sobotu 

21. dubna 2012 oslavit svátek Země na památný vrch Klepec nedaleko obce Přišimasy. Šestý 

ročník tradiční akce se nesl v duchu ekologie a tradic. 

Po slavnostním nástupu vlajkonošů a připomenutí smyslu Dne Země předvedly děti 

z MŠ Hradešín skladbičku Když jde malý bobr spát ….. a moderátor Petr Řádek přítomné 

provedl po všech připravených stanovištích. 

Základním materiálem v ekodílničkách byly ruličky od toaletních papírů, PET lahve  

a víčka od nich či nápojové kartony. Pod rukama malých i velkých tvůrců vznikaly opravdové 

skvosty – pestrobarevné dalekohledy, PET-květiny a PET-zvířátka, vykládané obrazy, 

PETušnice, PETkorále, PETbrože, TETRAvázy, malované odlitky ze sádry apod. Velkou 

oporou a inspirací byly všem trpělivé lektorky z MŠ Tismice, o. s. SOSák ze Sibřiny,  

o. s. Život pod Klepcem, o. s. Magráta z Českého Brodu a s korálky se přidalo MC 

Škvoreček. Kdo si chtěl odnést vzpomínku bez vlastního přičinění, mohl nakupovat šperky, 

obrázky, květiny či keramiku. 

Nechyběly hry pro nejmenší a malování na obličej v režii MŠ Přišimasy, poznávání 

lesa a přírody u o. s. Leccos z Českého Brodu, hry našich babiček připomnělo rodinné 

centrum Šikulka z Přišimas a dobrodružnou lesní bojovku připravilo občanské sdružení 

Magráta z Kounic. 

Pořadatelské obce Přišimasy, Tismice, Hradešín a Doubravčice se pyšnily výrobky 

svých občanů, pozvánkami na tradiční akce a o. s. Rozvoj Vrátkova se přidalo s ražbou 

památečních mincí. Obecně prospěšná společnost Region Pošembeří na Klepci představila 

výsledky druhého ročníku akce Ukliďme Pošembeří!, která zaznamenala rekordní účast 2200 

dobrovolníků! Akci si návštěvníci mohli připomenout nejen na fotovýstavě, ale také akční 

soutěží pro rodiče a děti – jízdou popelnicí. 

Dobré jídlo a pití mizelo ze stánků Klubu žen Přišimasy, SK Přišimasy, Život  

pod Klepcem a Almed Servis. Kdo chtěl raději vlastnoručně opékat, získal zdarma špekáček 

od Jatky Tismice, Škvorecká uzenina a o. s. Obce Doubravčice. 

Šestý ročník Dne Země se vskutku vydařil. Velkou zásluhu na vytvoření pěkného 

prostředí měly mimo jiné i pěkné prodejní stánky zapůjčené od Města Český Brod a účinná 

pomoc Technických služeb Český Brod při jejich stavbě. 

Pěkné počasí, dobré jídlo a pestrá paleta aktivit zdržela mnohé návštěvníky na Klepci 

celé odpoledne. Bavili se, posedávali, tvořili ….. Památný vrch odedávna navštěvovaný 

zástupy lidí znovu nabídl prostor k setkávání. 

 

 

6.4 Osvětové kampaně k UR 

 
Ukliďme Svět! – Ukliďme Pošembeří 2012 

Celkem 27 obcí se během 14 březnových dnů 2012 připojilo k jarní dobrovolnické 

akci „Ukliďme Pošembeří!“. 

Oproti loňskému ročníku zaznamenal veliké nasazení Český Brod a Liblice,  

kde se zapojily děti ze čtyř škol a tří mateřinek, tradičně se do úklidu pustili myslivci  

a pozadu nezůstali ani sportovci, kteří zvelebili především okolí sportovních areálů. Bohužel 
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na výzvu pro občany neorganizované ve spolcích reagovali a přišli uklízet dva dospělí a dvě 

děti ….. 

Dobrovolníci se při práci setkali s opravdovými „skvosty“ – tradičním nalezištěm 

kabátů, pneumatik, starého nábytku a kabelů bývá říčka Šembera, opět nechyběly pneumatiky 

ve větším množství či pytle eternitu v lese. 

Množství nasbíraného odpadu v rámci úklidové akce: 

Český Brod -  2,8 tuny, 

Lesy, Dolánky - 1,4 tuny, 

Štolmíř - 2,2 tuny (včetně likvidace skládky v prostoru budování vodovodu a kanalizace), 

SK Český Brod (areál Na Kutilce) - 2,1 tuny, 

Liblice - 1,8 tuny. 

V rámci těchto lokalit bylo také odvezeno celkem 24 ks pneumatik. 

Akce Ukliďme Pošembeří! byla součástí celosvětové kampaně Clean Up the World!. 

Lokálním organizátorem byla obecně prospěšná společnost Region Pošembeří za podpory 

Českého svazu ochránců přírody, Nadačního fondu Veolia, společnosti AVE CZ, Alufix 

Bohemia, Tasy Brno, EKO – KOM, Asekol a místních podnikatelů Pneuservisu Černý Úvaly 

a Pneuservisu Jirkalovi z Českého Brodu a za podpory Města Český Brod a jeho příspěvkové 

organizace Technické služby Český Brod. 

 

 

6.5 Osvětové akce k UR 

 

Výměna zkušeností v podnikání 

Seminář byl uspořádán 8. března 2012 v rámci projektu „Co se u nás naučíte, 

v podnikání jako když najdete“. 

Téma výměny zkušeností zahájila ředitelka Jazykové školy Carpinus Martina 

Benáková, která sdílela své pozitivní i negativní zkušenosti především v začátcích  

svého podnikání. Zkušený českobrodský podnikatel Stanislav Svítok také připojil další 

informace  

o jeho podnikatelské cestě.  

Všichni přítomní rozvinuli zajímavou debatu, kterou moderovala nezávislá poradkyně 

v oblasti osobního rozvoje Alena Weberová. 

Do programu se zapojil také autor projektu a jednatel LECCOS Tomáš Havrda,  

který v poslední části čtyřhodinového workshopu probral s podnikali důvody některých 

nenaplněných podnikatelských plánů a společně navrhli plán dalších kroků v rozvoji 

konkrétního podnikání.  

Všechny semináře v rámci projektu byly určeny především pro začínající podnikatele, 

ale připojili se k nim i ti zkušenější. 

Nejen kvůli podmínce udržitelnosti projektu, ale především pro velký zájem  

budou v Českém Brodě pravidelná setkání a semináře pokračovat. 
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7. Úspěchy a ocenění Města Český Brod v roce 2012 

 

Město Český Brod je pravidelně hodnoceno v projektu „Město pro byznys“,  

kterým je určováno pořadí měst s nejlepšími podmínkami pro podnikání v České republice  

a v jednotlivých krajích. V roce 2012 v celorepublikovém  hodnocení obsadilo 111 místo, 

v rámci Středočeského kraje se umístilo na 16. místě. 

 

V soutěži Best Finance Team 2012 se MěÚ Český Brod dostal mezi pět finalistů 

v kategorii veřejná správa. 

 

Česká rada dětí a mládeže vyjádřila poděkování za organizaci celostátní akce dětí  

a mládeže Bambiriáda 2012. 

 

 

8. Propagace a medializace projektu za rok 2012 
 

Projekt Zdravého města a místní Agendy 21, resp. naplňování jednotlivých kritérií 

prostřednictvím konaných osvětových kampaní, osvětových akcí atd., je možné průběžně 

sledovat na webových stránkách města Český Brod http://www.cesbrod.cz/, na webových 

stránkách Informačního centra Města Český Brod http://www.cesbrod.cz/infocentrum/   

a v neposlední řadě v místním tisku Českobrodském zpravodaji, který je rovněž k dispozici 

v elektronické podobě na webových stránkách informačního centra. 

  
 

9. Hospodaření Zdravého města a místní Agendy 21 v roce 2012 
 

Pro naplňování cílů, resp. aktivit ZM a MA21 byla v rozpočtu Města Český Brod  

pro rok 2012 určena finanční částka ve výši 30 000 Kč. Skutečně bylo vyčerpáno 13 015 Kč.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cesbrod.cz/
http://www.cesbrod.cz/infocentrum/
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B. PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ NA ROK 2013 
 

 

1. Aktualizovat Akční plán 2013-14 ke Strategickému plánu Města Český Brod 

do roku 2022 

Termín: květen 2013, listopad 2013 

Ukazatel: záznam v Databázi MA21 (kritérium 6.1, kategorie C)  

Zodpovědnost: politik ZM a MA21, koordinátorka ZM a MA21 

Spolupráce: Výbor strategického rozvoje, Řídící skupina pro aktualizaci SP, odborní partneři 
 

 

2. Pořádání osvětových kampaní a akcí k udržitelnému rozvoji 

Termín: leden – listopad 2013 

Ukazatel: záznam v Databázi MA21 (kritérium 7.1 a 7.2, kategorie C)  

Zodpovědnost: politik ZM a MA21 

Spolupráce: koordinátorka ZM a MA21, místní NNO, organizace a sdružení a další subjekty 
 

 

3. Schválení finanční podpory aktivit MA21 

Termín: konec roku 2013 

Ukazatel: záznam v Databázi MA21 (kritérium 9.1, kategorie C) 

Zodpovědnost: politik ZM a MA21 

Spolupráce: finanční odbor Města Český Brod 

 

4. Příprava, uspořádání a vyhodnocení Fóra města 

Termín: duben - červen 2013 

Ukazatel: záznam v Databázi MA21 (kritérium 10.1, kategorie C) 

Zodpovědnost: politik ZM a MA21 

Spolupráce: odborní partneři, koordinátorka ZM a MA21, Výbor strategického rozvoje 
 

 

5. Vzdělávání koordinátorky MA21, koordinátorky Komunitního plánování 

Termín: v průběhu roku 2013 

Ukazatel: účast na škole Národní sítě Zdravých měst  

Zodpovědnost: odpovědní vedoucí účastníků školy NSZM 

Spolupráce: koordinátorka ZM a MA21, koordinátorka KP 
 

 

6. Projednání Výroční zprávy ZM a MA21 za rok 2013 a příprava Plánu 

zlepšování pro rok 2014 

Termín: listopad - prosinec 2013 

Ukazatel: záznam v Databázi MA21 (kritérium 8.1, kategorie C) 

Zodpovědnost: koordinátorka ZM a MA21, politik ZM a MA21 

Spolupráce: Výbor strategického rozvoje, koordinátorka komunitního plánování sociálních 

služeb, odborní partneři 
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SEZNAM ZKRATEK: 

ČR – Česká republika 

MA21 – místní Agenda 21 

NNO – nestátní neziskové organizace 

NSZM – Národní síť Zdravých měst ČR 

UR – udržitelný rozvoj 

ZM – Zdravé město 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Ing. Irena Vomáčková, koordinátorka MA21 

Schválil: Bc. Jakub Nekolný, zodpovědný politik pro MA21 

 

 

 

 

 

V Českém Brodě dne 19. 4. 2013 

 

 
 

 

 


