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 MĚSTO MORAVSKÁ TŘEBOVÁ 
 Zdravé město a místní Agenda 21 

 nám. T. G. Masaryka č. o. 29 
 571 01 Moravská Třebová 

 
Zápis z jednání komise Zdravého města a MA21 ze dne 29. července 2020 

Čas jednání: 16.00–18.00 hod. 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Program: 

1. Přivítání komise 
2. Kritéria MA21 a Pravidla hodnocení pro rok 2020 
3. Hodnotící zpráva za rok 2019 
4. Plán zlepšování na rok 2020 
5. Diskuse: 

a. představení nového loga ZM a MA21, 
b. kampaň Evropský týden mobility a Den bez aut v termínu 16.-22.9.2020, 
c. kampaň Dny zdraví v termínu 4.-17.10.2020 a využití možnosti bezplatného testování 

HIV (kritérium č. 7.1), 
d. uspořádat vzdělávací akci k UR v rámci Dnů zdraví (kritérium č. 7.2), 
 (pro ukazatel č. 7.1 a 7.2 vymyslet další varianty v případě zpřísnění vládních opatření), 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
1. Přivítání komise 
V úvodu přivítala koordinátorka všechny přítomné.  
 
2. Kritéria MA21 a Pravidla hodnocení pro rok 2020 
Komise byla seznámena s „Kritérii MA21 a Pravidly hodnocení pro rok 2020“. 
 
3. Hodnotící zpráva za rok 2019 
Komise nemohla projednat a schválit Hodnotící zprávu za rok 2019, protože nebyla 
usnášeníschopná z důvodu nízkého počtu zúčastněných členů Komise Zdravého města a MA21. 
 
4. Plán zlepšování na rok 2020 
Komise nemohla projednat a schválit Plán zlepšování na rok 2020, protože nebyla usnášeníschopná 
z důvodu nízkého počtu zúčastněných členů Komise Zdravého města a MA21. 
 
5. Diskuse  

a. představení nového loga ZM a MA21: 
- nové logo bylo představeno zúčastněným členům Komise Zdravého města a MA21. 

 

b. kampaň Evropský týden mobility a Den bez aut v termínu 16.-22.9.2020: 
- jedná se o druhý ročník Dnu bez aut 
- tento rok by šlo o třídenní akci, která by se odehrála od pátku do neděle (18.-20.9.) 
- pátek – beseda se sportovci + pohyb 
- sobota – moravskotřebovské víceboje 
- neděle – Den bez aut + běh 
- oslovit: DDM, sport Ježek, SDH Sušice, vícebojaři+sportovci, BESIP, VZP, místní skupina 

ČČK, koloběžky KOSTKA. 
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c. kampaň Dny zdraví v termínu 4.-17.10.2020 a využití možnosti bezplatného testování HIV 
(kritérium č. 7.1), 
- v rámci jednoho týdne případně 14 dní naplánovat vždy jednu akci na jeden den, zapojit 

většinu organizací, ale i soukromníky z MT, 
- např.: cvičení s Luckou Slavíčkovou, Helenou Gálovou, apod., bruslák či krytý bazén pro 

veřejnost zdarma, zdravotní vycházka (klub českých turistů), proškolení jak chodit 
s turistickými holemi, běh (základy běhu, jak dýchat) či cyklovýlet, otužování, zapojit atlety, 
spolek Žijeme Třebovou, DDM-horolezecká stěna, skauty, zapojit Krůček (program pro 
budoucí maminky, kojence a batolata), zapojit centrum environmentální výchovy Stolístek, 
SDH Sušice, a dále, 

- pokud bude workoutové hřiště, tak se může slavnostně otevřít, stejně i pumptrackové hřiště,  
- využít testování HIV, oslovit VZP, zda by přichystali také nějaké testování. 
- termín Dny zdraví: 
- koho oslovit: 
- společnou schůzku: 

 

d. zrealizovat vzdělávací akci k UR a MA21 v rámci Dnů zdraví (kritérium č. 7.2) 
- vzdělávací akce by mohla proběhnout v rámci kampaně Dny zdraví, 
- nabízí se využití služeb Centra environmentální výchovy Stolístek Linhartice, toto centrum by 

se zapojilo i do programu kampaně Dny zdraví a na jeden den by pro veřejnost uspořádalo 
zajímavý program (přednáška + workshop) – dle přílohy č. 1 tohoto zápisu, 

- můžeme využít i přednášky chystané Charitou, Krůčkem i Knihovnou, 
- další nabídka přednášek viz příloha č. 2 tohoto zápisu. 

 

 pro ukazatel č. 7.1 a 7.2 vymyslet další varianty v případě zpřísnění vládních opatření: 
- pro ukazatel č. 7.1 můžeme použít online kampaně z webu Zdravého města, 
- ukazatel č. 7.2 je vázaný na osobní účast. V současnosti není problém s organizací akcí do 

100 osob. Pokud by se do října situace v zemi změnila natolik, že nebude možné akce pro 
veřejnost organizovat, CENIA požádá MŽP o stanovisko a informuje nás o plnění ukazatele. 

 
další diskuze: 

 svolat jednání se spolky ohledně naplánování podzimních akcí 
 
 
 
Příloha: 

1. přednáška + workshop od Centra environmentální výchovy Stolístek Linhartice 
2. další nabídka přednášek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala Barbora Dudíková, DiS., koordinátorka Zdravého města a místní Agendy 21 
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Ahoj,  
přemýšlela jsem nad tou přednáškou. Původně jsem myslela, že by to bylo fajn pro školy, ale 
vzhledem k tomu, že tam musí být ta teoretická část, tak je to pro ně asi ještě moc složité téma.
Takže asi buď úplně veřejnost, nebo univerzita třetího věku, seniory by to mohlo zajímat.
Téma by tím pádem mohla být "permakultura", konkrétně permakulturní prvky na zahrádkách nebo i 
balkonech. Něco by byla ještě trošku přednáška a pak i kus praktický. Mohli by navrhnout úpravy 
své zahrádky nebo i balkonu podle zásad permakultury (což se vlastně rovná TUR). Celé by to bylo 
tak na 3 hodiny.
Téma jsem vybrala proto, že jednak mě to bude bavit, ale hlavně na to mám i ten papír, který v 
projektu potřebují :-).
Snad ti to pro dnešek takto stačí, abys to mohla probrat s ostatními.
Hezký den
Radka Báčová

--
Ing. Radka Báčová
774881986
ra.bacova@gmail.com

přednáška TUR
Radka Báčová 
Komu:
bdudikova
29.07.2020 05:26
Skrýt podrobnosti 
Od: "Radka Báčová" <ra.bacova@gmail.com>
Komu: bdudikova@mtrebova.cz
Historie: Na tuto zprávu jste odpověděli.
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NABÍDKA PŘEDNÁŠEK: 

Doc. RNDr. Pavel NOVÁČEK, CSc., vedoucí katedry rozvojových a environmentálních 
studií: 

Život v době klimatické změny 
V současné době provádíme experiment globálního rozsahu, jehož výsledky neznáme a jehož 
důsledky nebudeme moci významně ovlivnit. Měníme klima a to změní náš život. Podíváme se 
na vývoj emisí skleníkových plynů (především oxidu uhličitého) a na očekávané důsledky 
klimatických změn. V Evropě se jako nejpravděpodobnější vývoj jeví oteplení, ale v důsledku 
možné ztráty Golfského proudu by také paradoxně mohlo nastat ochlazení. Nastíníme stručně 
scénáře, jak by život na zemi mohl vypadat při oteplení o jeden až o šest stupňů Celsia.  

Megatrendy, které změní život našich dětí 
Megatrendy představují významné, rozsáhlé změny vývoje, které mohou změnit společnost 
v mnoha oblastech, například v politice, ekonomice, technologiích, hodnotách a sociálních 
vztazích. Mezi významné megatrendy patří klimatické změny, energetická a potravinová 
bezpečnost, migrace, v poslední době také pandemie koronaviru. Tyto faktory se mohou 
vzájemně posilovat a vytvořit tzv. „dokonalou bouři“. Jak se s těmito megatrendy vyrovná 
Evropa? Čeká nás úpadek, nebo jsou změny naopak rozvojovou příležitostí? Na tyto otázky 
hledá odpověď tzv. „teorie přerušovaných rovnovah“, která vznikla v biologických vědách, ale 
je v současnosti aplikována i na společenskovědní procesy. V nejistém světě máme jednu 
jistotu – že svět se v průběhu 21. století změní a nebude tím, čím býval. Na tuto změnu je dobré 
se připravovat a aktivně ji ovlivňovat.  
 

Petr Daniš, ředitel vzdělávacího centra Tereza, vytváří vzdělávací programy a materiály pro 
učitele a rodiče, které vedou děti k zodpovědnosti vůči životnímu prostředí: 

Školám nabízíme dlouhodobé programy Ekoškola (www.ekoskola.cz), GLOBE (www.globe-
czech.cz) a Les ve škole (www.lesveskole.cz). Každý má své specifikum, ale všechny podporují 
EV a UR. Vedle toho provozujeme web www.ucimesevenku.cz, kde je spousta materiálů pro 
stažení a inspirace na podporu venkovní výuky – to je dokonce celé zdarma a není třeba se nijak 
složitě přihlašovat. 

Školy se jistě mohou do programů přihlásit samy, ale často funguje dobře, když cítí podporu 
města, nebo když je k tomu přímo navedete. Třeba pro vás můžeme uspořádat nějaký motivační 
seminář, kam pozvete učitele z různých škol a kde jednotlivé programy představíme, nebo ještě 
lépe seminář, který půjde více do hloubky u jednoho vybraného programu. 

Kromě toho se věnujeme také dlouhodobé podpoře učitelů v oblasti přírodovědné gramotnosti, 
aby spolu dokázali lépe spolupracovat při přípravě, realizaci i vyhodnocování výuky. 
V takovém případě náš konzultant či mentor jezdí opakovaně do školy a pomáhá pedagogům 
dosahovat společných cílů, které si pro zlepšení výuky ve škole stanoví. Zní to asi trochu složitě, 
je to nákladné, ale velmi se podobný přístup osvědčuje. Něco takového je ale vždy potřeba 
podrobně naplánovat a dojednat na míru na základě potřeb vás, ředitelů škol a učitelů. 
 

Doc. PaedDr. Tomáš Hák, Ph.D., vedoucí odd. indikátorů environmentální udržitelnosti, 
Univerzita Karlova, Centrum pro otázky životního prostředí: 

Jsem schopen udělat přednášku na téma: hodnocení udržitelnosti pomocí nejrůznějších 
indikátorů se zaměřením na místní úroveň, v úvodu pak je užitečné připomenout celý koncept 
UR, jeho vývoj a současné přístupy v zahraničí (OSN a jeho SDGs apod.).  Pokud by to 
zapadalo do Vašich představ, event. dalších akcí, tak bychom se podrobněji domluvili. 


