
 
 

Zdravé město Štětí 
 

PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ V ROCE 2017 – Vyhodnocení 
 
 
1. Informace, vzdělávání a osvěta k UR a MA21  

 

V roce 2017 se uskutečnily následující akce:  

Hodina Země – 25. 4.  

Do Lesa s lesníkem (Mondi a.s.) – 21. 4.   

Den Země – 21. 4.  

Evropský týden mobility  

- 14. 9. – Výlet s klubem Českých turistů TK Štětí z Hoštky do Štětí 

- 20. 9. – Den otevřených dveří ASPV  

- 22. 9. – Evropský den bez aut a Veletrh volnočasových aktivit  

- 21. 9. - Výlet s klubem Českých turistů TK Štětí Po stopách Ulriky Von Lewetzov 

- 23.9 – Pochod podzimním Štětím se skauty 

Den Zdraví -  12. 10.  

 

2. Sledování a hodnocení procesu MA21 

 

Komise Zdravého města byla průběžně informována o aktivitách MA21 a aktivně se zapojila 

do veřejných projednání. Radní a zastupitelé byli o těchto aktivitách průběžně informováni 

prostřednictvím zápisů komise Zdravého města a MA21.  

 

3. Audity udržitelného rozvoje  

 

Byly zpracovány následující audity:  

1. Správa věcí veřejných a územní rozvoj 

 4. Doprava a mobilita 

 

4. Akreditované vzdělávání koordinátora 

 

Koordinátorka se účastnila následujícího vzdělávání:  

Jarní škola NSZM, která se konala 22. 3. – 24. 3. v Třebíči   

Podzimní škola NSZM, která se konala 1. 11. – 3. 11. ve Vsetíně 

Obnovení zlatého certifikátu 

 

 

 



 

5. Globální odpovědnost 

 

V roce 2017 se uskutečnily tyto aktivity v oblasti fair trade:  

Férová snídaně – 13. 5.   

Výstava na stromech – 7. 10. – 14. 10. – v rámci kampaně se uskutečnil 7.10. Férový piknik. 

 

6. Pravidelné veřejné fórum k celkovému rozvoji města  

 

Fórum se uskutečnilo dne 19. 10. na Velkém sále Kulturního střediska, diskutovat přišlo  

50 osob. Veřejná anketa probíhala od 1. 11. do 30. 11. a zapojilo se do ní 825 respondentů.  

 

 

7. Spolupráce zástupců občanského sektoru a podnikatelského sektoru v rámci 

aktivit MA21 

 
Dne 2. 2. se uskutečnil Kulatý stůl na téma Plán odpadového hospodářství. 

Dne 30. 3. se uskutečnil Kulatý stůl na téma Bezpečnost a kriminalita  

Dne 23. 5. se uskutečnil Kulatý stůl na téma Rozvoj sportovišť a podmínky pro trávení 

volného času.  

Dne 9. 11. se uskutečnil Kulatý stůl na téma Dobrovolnictví.  

 S občany diskutovali představitelé města a odborníci na danou problematiku.  

 
8.  Školní fóra  

 

Z důvodu změny ředitelů na dvou základních školách byla školní fóra přesunuta na rok 2018.  

 

9. Zlepšení životního prostředí, zajištění čistoty a pořádku na katastrálním území 

Města Štětí  

 

Do kampaně „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ se zapojila široká veřejnost, zaměstnanci  

Mondi a.s., osadní výbory a spolky v místních částech. Úklidové akce probíhaly ve Štětí, 

Radouni, Čakovicích a Počeplicich.  

 

10. Vytvoření osvětového materiálu k třídění a recyklaci odpadu 

 

Byla oslovena ekologická centra v Kralupech nad Vltavou a Litoměřicích za účelem 

vytvoření seriálu k třídění pro zveřejňování ve zpravodaji města Štětí. Jednání o formě 

příspěvku nadále probíhá.  

 

11. Závěrečná zpráva za rok 2017 a předložení Plánu zlepšování na rok 2018 

 

Vyhodnocení Plánu zlepšování 2017 bylo předloženo komisi Zdravého města dne  

17. 1. 2018 

 

 

Zpracovala: Ing. Martina Macková  

Koordinátorka Projektu Zdravé město a MA21  


