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Agenda 21 pomáhá øešit problémy v Kladnì
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Mìsto Kladno se jako jedno z prvních v Èeské republice pøipojilo k projektu MA 21. V roce 1998 navázalo spolupráci s
Ústavem pro ekopolitiku, o. p. s. (pozdìji se ústav stal odborným garantem a konzultantem projektu MA 21 v Kladnì), se
zámìrem spoleènì zpracovat politiku životního prostøedí pro mìsto. Ten se vzápìtí rozšíøil na projekt implementace místní
Agendy 21, s názvem Lokální Agenda 21 pro udržitelný rozvoj Kladna.

Cíle

Jeho cílem bylo nejen zlepšovat kvalitu životního prostøedí, ale øešit i problémy v jiných oblastech života dané hlavnì pøedchozí
vývojem - dùlní èinností a hutnictvím, které se projevovaly na celkovém vzhledu mìsta a kvalitì života jeho obyvatel (rozvinutý
tìžký prùmysl, nezamìstnanost, sociální struktura obyvatel atd.). Dalšími dùvody nastartování MA 21 bylo zvýšit zájem o
veøejné dìní, zapojit obèany do rozhodování o rozvoji mìsta, výraznì zlepšit komunikaci mezi pøedstaviteli mìsta a jeho obèany
a uplatnit v dlouhodobém horizontu model strategického plánování - to vše na principech udržitelného rozvoje. Hlavními
garanty ze strany mìsta se stali tehdejší námìstek primátora zodpovìdný za rozvoj a životní prostøedí a souèasný primátor Dan
Jiránek, dále vedoucí odboru životního prostøedí Radovan Víta a pozdìji také koordinátoøi procesu MA 21 Tomáš Fujan
(dnes vedoucí odboru dopravy a služeb MMK) a do bøezna loòského roku ještì také Josef Øíha.

Akce

První akcí k podpoøe participace veøejnosti byl na podzim 1998 socioekologický prùzkum, do kterého se zapojilo 838
respondentù. Prùzkum zjiš•oval, jaké problémy považují lidé ve mìstì za nejvážnìjší, jak si pøedstavují jejich øešení a co pro to
jsou sami ochotni udìlat. "Z výsledkù vyplynula vysoká nespokojenost s kriminalitou a bezpeèností ve mìstì, bytovou situací,
zamìstnaností; v otázkách týkajících se životního prostøedí pak zejména nespokojenost s vysokou hladinou hluku, stavem
pøímìstských lesù a systémem informovanosti o škodlivinách, které produkují místní podniky," vzpomíná primátor Dan
Jiránek .

Dialog

V roce 1999 byla z øad obèanù ustavena dobrovolná Pracovní skupina pro místní Agendu 21, která se stala platformou
pro dlouhodobý dialog mezi obèany a mìstem, a jež dodnes funguje. Její èlenové dostávají dùležité informace z magistrátu
a zároveò zprostøedkovávají námìty a pøipomínky ostatních obèanù. Pravidelné schùzky se konají vždy první støedu v mìsíci
od 16 do 18 hodin v budovì magistrátu a jsou otevøené všem. V rámci nich mají obyvatelé Kladna možnost pøímo
diskutovat dlouhodobé i novì se objevující problémy se zástupci vedení radnice. K pravidelnì se opakujícím tématùm patøí
kvalita a údržba pozemních komunikací, odvoz odpadù, parkování, provoz ECKG Kladno, obèas se øeší i kontroverznìjší
pøípady.

Projekty

Další prosazování MA 21 v Kladnì podpoøilo v roce 2001 zapojení mìsta do projektu Širší podpora procesù místních Agend 21 v
ÈR s využitím zkušeností z Velké Británie na podporu rozvoje již uskuteènìných MA 21 v ÈR na tøech vybraných úrovních - mìsto
(bylo vybráno Kladno), okres a mikroregion. Bylo také realizováno nìkolik mikroprojektù, které navrhovali a pøipravili
samotní obèané Kladna - mimo jiné : Linka okamžité pomoci, nauèná stezka Èabárna, ozelenìní vodního parku Èabárna,
cyklotrasa Èabárna, Kámen - program mimoškolní výchovy dìtí a mládeže k vytvoøení spolupráce mezi nimi a
magistrátem), ekologický systém hospodaøení s odpady ve školním zaøízení.
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Schùzka

Z dùvodu jarních prázdnin na Kladensku se další schùzka PS LA 21 bude konat ve støedu 14. bøezna v 16 hodin v
zasedací místnosti (pøízemí) Magistrátu mìsta Kladna.
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