
 

 
 

VYHODNOCENÍ  

plánu zlepšování v roce 2017 
 
1. Akreditované vzdělávání koordinátora ZM a MA 21  
 
Zodpovědnost: koordinátor ZM a MA 21  
Termín: jarní, letní, podzimní škola  
 
VYHODNOCENÍ: 
V roce 2017 se zúčastnili zástupci zdravého města Martin Janík (koordinátor), Hana Slabíková 
(asistentka koordinátora) těchto akcí: 
Jarní školy NSZM v Třebíči 
Podzimní školy NSZM Vsetín  
 
 
 
2. Pravidelně aktualizovat údaje na webových stránkách města Valašské Klobouky  
 
Zodpovědnost: koordinátor ZM a MA 21  
Termín: průběžně během roku  
 
VYHODNOCENÍ: 
V roce 2017 byly pravidelně aktualizované údaje na webu města  
http://valasskeklobouky.cz/zdrave-mesto-valasske-klobouky/ds-20639/p1=36512 
 
 
 
3. Zveřejňovat aktivity Zdravého města v místních a regionálních denících, na webových stránkách 
města a na Facebooku města  
Zodpovědnost: koordinátor ZM a MA 21, tisková mluvčí  
Termín: průběžně během roku  

http://valasskeklobouky.cz/zdrave-mesto-valasske-klobouky/ds-20639/p1=36512


 
VYHODNOCENÍ: 
V roce 2017 byly průběžně zveřejňované aktivity  ZM v okolních médiích, zpravodaj, web, FB 
Např. zde  
http://valasskeklobouky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=17631&id=464475&n=zaci%2Ddiskutoval
i%2Do%2Dproblemech%2Dna%2Dskolnim%2Dforu 
 
 
 
4. Uskutečnit Veřejné fórum 2017 pro občany města Valašské Klobouky  
 
Zodpovědnost: koordinátor ZM a MA 21, projektová kancelář, komise pro zdravé  
město, strategické plánování a místní Agendu 21  
Termín: únor  
 
VYHODNOCENÍ: 
Fórum bylo zrealizováno info zde: 
http://valasskeklobouky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=17631&id=462230&n=klobouky%2Dvasi
ma%2Docima%2Ddo%2Dpopredi%2Dverejneho%2Dzajmu%2Dse%2Ddostalo%2Dovzdusi%2Di%2Ddo
pravni%2Dsituace 
 
 
 
 
5. Uskutečnit školní fórum pro děti z Valašských Klobouk  
 
Zodpovědnost: koordinátor ZM a MA 21, projektová kancelář, komise pro zdravé  
město, strategické plánování a místní Agendu 21  
Termín: červen  
 
VYHODNOCENÍ: 
Fórum por základní školu bylo zorganizováno v pozdějším termínu. Info ZDE 
http://valasskeklobouky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=17631&id=464475&n=zaci%2Ddiskutoval
i%2Do%2Dproblemech%2Dna%2Dskolnim%2Dforu 
 
 
 
 
6. Organizace filmového festivalu Antifetfest pro školy ve Valašských Kloboukách  
 
Zodpovědnost: koordinátor ZM a MA 21, projektová kancelář, komise pro zdravé  
město, strategické plánování a místní Agendu 21  
Termín: říjen  
 
VYHODNOCENÍ: 
V roce 2017 proběhlo oslovení nízkoprahového zařízení KAM PAK, které festival bude zaštiťovat. Byly 
osloveny školy a v březnu 2018 by mělo proběhnout 1. kolo festivalu ve Valašských Kloboukách.  
 
 
 
 
7. Uspořádat veřejná projednání s občany k investičním akcím ve městě  

http://valasskeklobouky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=17631&id=464475&n=zaci%2Ddiskutovali%2Do%2Dproblemech%2Dna%2Dskolnim%2Dforu
http://valasskeklobouky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=17631&id=464475&n=zaci%2Ddiskutovali%2Do%2Dproblemech%2Dna%2Dskolnim%2Dforu
http://valasskeklobouky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=17631&id=462230&n=klobouky%2Dvasima%2Docima%2Ddo%2Dpopredi%2Dverejneho%2Dzajmu%2Dse%2Ddostalo%2Dovzdusi%2Di%2Ddopravni%2Dsituace
http://valasskeklobouky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=17631&id=462230&n=klobouky%2Dvasima%2Docima%2Ddo%2Dpopredi%2Dverejneho%2Dzajmu%2Dse%2Ddostalo%2Dovzdusi%2Di%2Ddopravni%2Dsituace
http://valasskeklobouky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=17631&id=462230&n=klobouky%2Dvasima%2Docima%2Ddo%2Dpopredi%2Dverejneho%2Dzajmu%2Dse%2Ddostalo%2Dovzdusi%2Di%2Ddopravni%2Dsituace
http://valasskeklobouky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=17631&id=464475&n=zaci%2Ddiskutovali%2Do%2Dproblemech%2Dna%2Dskolnim%2Dforu
http://valasskeklobouky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=17631&id=464475&n=zaci%2Ddiskutovali%2Do%2Dproblemech%2Dna%2Dskolnim%2Dforu


 
Zodpovědnost: koordinátor ZM a MA 21, odbor investic a SR  
Termín: duben-říjen  
 
VYHODNOCENÍ: 
Např. veřejné projednání úpravy diagonály 
http://valasskeklobouky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=17631&id=464100&n=obcane%2Djsou%
2Dzvani%2Dna%2Dinformacni%2Dschuzku%2Dk%2Dtematu%2Ddiagonaly%2Da%2Dautobusove%2D
dopravy 
 
8. Realizovat celostátní osvětové kampaně Ukliďme svět, Den země, Férová snídaně, Evropský 
týden mobility  
 
Zodpovědnost: koordinátor ZM a MA 21, projektová kancelář, VPC  
Termín: březen, duben, květen, září  
 
VYHODNOCENÍ: 
Byl zrealizován: 
Uklidme svět 
http://valasskeklobouky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=17631&id=460862&n=dobrovolnici%2Dv
ycisti%2Dnaucnou%2Dstezku%2Dna%2Dkralovec 
 
Den Země 
http://valasskeklobouky.cz/vismo/galerie2.asp?id_org=17631&id_galerie=15414&n=den%2Dzeme 
 
Férová snídaně 
http://valasskeklobouky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=17631&id=462986&n=lide%2Dna%2Dpik
niku%2Dpodporili%2Dfairtradove%2Dprodukty 
 
Evropský týden mobility 
http://valasskeklobouky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=17631&id=463966&n=v%2Devropskem%
2Dtydnu%2Dmobility%2Dpodporime%2Dcyklodopravu 
 
 
 
 
 
9. Zpracování Auditů UR pro kategorii C  
 
Zodpovědnost: koordinátor ZM a MA 21, VPC, tajemník  
Termín: květen  
 
VYHODNOCENÍ: 
Audity byly zpracovány a předloženy k posouzení s výjimkou auditu zdraví, který bude dokončen 
v roce 2018. 
 
 
 
10. Zajištění vzdělávání k tématu udržitelného rozvoje pro zaměstnance úřadu  
 
Zodpovědnost: koordinátor ZM a MA 21, tajemník  
Termín: listopad  

http://valasskeklobouky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=17631&id=464100&n=obcane%2Djsou%2Dzvani%2Dna%2Dinformacni%2Dschuzku%2Dk%2Dtematu%2Ddiagonaly%2Da%2Dautobusove%2Ddopravy
http://valasskeklobouky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=17631&id=464100&n=obcane%2Djsou%2Dzvani%2Dna%2Dinformacni%2Dschuzku%2Dk%2Dtematu%2Ddiagonaly%2Da%2Dautobusove%2Ddopravy
http://valasskeklobouky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=17631&id=464100&n=obcane%2Djsou%2Dzvani%2Dna%2Dinformacni%2Dschuzku%2Dk%2Dtematu%2Ddiagonaly%2Da%2Dautobusove%2Ddopravy
http://valasskeklobouky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=17631&id=460862&n=dobrovolnici%2Dvycisti%2Dnaucnou%2Dstezku%2Dna%2Dkralovec
http://valasskeklobouky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=17631&id=460862&n=dobrovolnici%2Dvycisti%2Dnaucnou%2Dstezku%2Dna%2Dkralovec
http://valasskeklobouky.cz/vismo/galerie2.asp?id_org=17631&id_galerie=15414&n=den%2Dzeme
http://valasskeklobouky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=17631&id=462986&n=lide%2Dna%2Dpikniku%2Dpodporili%2Dfairtradove%2Dprodukty
http://valasskeklobouky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=17631&id=462986&n=lide%2Dna%2Dpikniku%2Dpodporili%2Dfairtradove%2Dprodukty
http://valasskeklobouky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=17631&id=463966&n=v%2Devropskem%2Dtydnu%2Dmobility%2Dpodporime%2Dcyklodopravu
http://valasskeklobouky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=17631&id=463966&n=v%2Devropskem%2Dtydnu%2Dmobility%2Dpodporime%2Dcyklodopravu


 
 
 
 
 
VYHODNOCENÍ: 
Vzdělávání zaměstnanců proběhlo 24. 11. 2017 v KD Klobučan. Zaměstnanci úřadu byli paní Alenou 
Cinkovou z Fondu dalšího vzdělávání seznámeni s mezinárodní rozvojovou pomocí zemím třetího 
světa. Byly představeny projekty směřující k udržitelnému rozvoji těchto zemí a možnosti jak se na 
nich podílet.    
 
 
11. Uspořádání setkání sektorů veřejné správy, občanského sektoru a podnikatelského sektoru  
 
Zodpovědnost: koordinátor ZM a MA 21, VPC  
Termín: listopad, prosinec 

VYHODNOCENÍ: 
Třísektorové setkání podnikatelů, politiků a zástupců neziskového sektoru proběhlo v rámci 26. 

valašského mikulášského jarmeku 3. 12. 2017.  

 


