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HODNOTÍCÍ ZPRÁVA PLÁNU ZLEPŠOVÁNÍ 2022 

 

1. Akreditované vzdělávání koordinátora ZM a MA 21  
Zodpovědnost: koordinátor ZM a MA 21 
Termín: průběžně 

 09. 06. 2022 - Medializace, komunikační a prezentační dovednosti / Blok „B“ 
Základní tréninkový blok zaměřený na nácvik komunikace s médii, průběžnou 
práci na PR Zdravého města a efektivní prezentaci výstupů aktivit ZM ( 
absolvováno v rámci letní školy zdravých měst Chrudim) 

 13. 06. 2022 - Elektronizace komunikace úředníků územně samosprávných 
celků – elearning, AK/PV-585/2018, RENTEL a.s., Praha 5 

 
2. Pravidelně aktualizovat údaje na webových stránkách města  

Zodpovědnost: koordinátor ZM a MA 21, tisková mluvčí 
Termín: průběžně 

 Zdravé město Valašské Klobouky má na webových stránkách města Valašské 
Klobouky svou samostatnou záložku, kde jsou pravidelně aktualizovány a 
doplňovány informace, tiskové zprávy a další záležitosti. 
https://www.valasskeklobouky.cz/zdrave-mesto-a-ma21/ds-20639/p1=36461 
 

 
3. Zveřejňovat aktivity a zprávy o ZM a MA 21 dostupnými komunikačnímu kanály 

nejen na místní úrovni, ale i na regionální 
Zodpovědnost: koordinátor ZM a MA 21, tisková mluvčí 
Termín: průběžně 

 Aktivity týkající se zdravého města jsou prezentovány na webu města, 
sociálních sítích města, v Klobouckém zpravodaji a pomocí mobilního rozhlasu, 
hlášení místního rozhlasu a výlepu plakátů na plakátovací plochy ve městě a 
jeho místních částech. Regionální rozsah je pak zajišťován weby Region 
Valašsko a Naše Valašsko. 

 
4. Aktivní zapojování veřejnosti do oblasti plánování a rozhodování, uspořádat 

veřejná projednávání s občany města k důležitým záměrům  
Zodpovědnost: koordinátor ZM a MA 21, vedení města, odbor investic a SR 
Termín: leden – říjen 2022 

 07. 03. 2022 - Veřejné představení architektonických studií  
https://www.valasskeklobouky.cz/verejne-predstaveni-architektonickych-studii-
prostoru-vedle-polikliniky/a-2045 
Na základě výsledků projednávání bylo přijato zastupitelstvem města dne 25. 
04. 2022 usnesení č. 28/214/2022. 
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5. Realizovat veřejné fórum, školní fórum, studentské fórum včetně revize 
požadavků občanů z veřejného fóra 2020  
Zodpovědnost: koordinátor ZM a MA 21, vedení města, vedení škol, strategická komise 

 Termín: duben 2022 

 Školní fórum 
Místo konání: Základní škola Valašské Klobouky 
Termín: 11. dubna 2022 od 9.00 hodin do 11.00 hodin 
Účastníci: žáci 2. stupně základní školy, Ing. Petr Kozel (VPC, NSZM), Mgr. Eva 
Fialová (koordinátorka ZM a MA 21), Mgr. Karel Ptáček (místostarosta), Marek Polách 
(facilitátor, student Gymnázia Valašské Klobouky, bývalý předseda školního 
parlamentu základní školy) 
V letošním roce se konalo v pořadí již čtvrté školní fórum Základní školy Valašské 
Klobouky. Fórum zahájila ředitelka školy RNDr. Iva Sedláková a Ing. Petr Kozel.  
Ředitelka školy prezentovala TOP 10 problémů ze třetího školního fóra, které se konalo 
v únoru 2018. Představila splněné úkoly, ale také ty, které se naplnit nepodařilo (ty se 
týkaly dvou témat -  soutěže mezi školami, výlety s přespání). Toto nebylo naplněno v 
důsledku pandemie COVID 19. 
Ing. Petr Kozel popsal postup prací fóra. 
Žáci 5. až 9. ročníku pracovali ve skupinách po 5 - 6 u šesti tematických stolů: 
1. Vzájemné vztahy 
2. Vybavení školy 
3. Mimoškolní aktivity 
4. Stravování a životní styl 
5. Školní areál, doprava 
6. Obsah a rozsah výuky 
Žáci psali to, co chválí a to, co by chtěli zlepšit.  
Po hlasování a sečtení hlasů pokračovali v práci na téma město. Opět psali to, co chválí 
a to, co by se mělo z jejich pohledu zlepšit. 
Sestavená TOP 10 problémů z fóra prošla dále ověřovací anketou, která trvala od 12. 
dubna 2022 do 20. dubna 2022. 
Tisková zpráva: 
https://www.zsvk.eu/?eqa=d2lkPWhvbWVfQmxvZ18yJmFpZF9ob21lX0Jsb2dfMj04M
zYmYmlkPWJsb2cy 
Fotogalerie: 
https://www.zsvk.eu/album/#photos:album:132 
 

 Veřejné fórum 
https://www.valasskeklobouky.cz/forum-desatero-problemu-2022/ds-
20801/archiv=0&p1=36512 
 

 
6. Realizovat dotazníkové šetření občanů (př. anketa, průzkum) 

Zodpovědnost: koordinátor ZM a MA 21 
Termín: březen – říjen 2022 

 Dotazníkové šetření spokojenosti klientů Městského úřadu Valašské Klobouky 
probíhalo ve dnech 6. června 2022 až 16. června 2022. 
Šetření prováděly studentky oboru veřejnosprávní činnost Středního odborného 
učiliště Valašské Klobouky. 
Výsledky dotazníkového šetření slouží pro interní potřebu úřadu. 

 Anketa – mobilní rozhlas – Chráníš naši Zemi? 
https://www.munipolis.cz/app/anketa/xENRsBiG 

 
 
 

https://www.zsvk.eu/?eqa=d2lkPWhvbWVfQmxvZ18yJmFpZF9ob21lX0Jsb2dfMj04MzYmYmlkPWJsb2cy
https://www.zsvk.eu/?eqa=d2lkPWhvbWVfQmxvZ18yJmFpZF9ob21lX0Jsb2dfMj04MzYmYmlkPWJsb2cy
https://www.zsvk.eu/album/#photos:album:132
https://www.valasskeklobouky.cz/forum-desatero-problemu-2022/ds-20801/archiv=0&p1=36512
https://www.valasskeklobouky.cz/forum-desatero-problemu-2022/ds-20801/archiv=0&p1=36512
https://www.munipolis.cz/app/anketa/xENRsBiG
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7. Realizovat celostátní osvětové kampaně Ukliďme svět, den Země, Férová 
snídaně, Evropský týden mobility  
Zodpovědnost: koordinátor ZM a MA 21, projektová kancelář, Valašskokloboucké 
podnikatelské centrum 
Termín: březen – září 2022 

 Ukliďme Valašské Klobouky: 22. 04. – 24. 04. 2022 
https://www.valasskeklobouky.cz/ke-dni-zeme-pojdme-spolecne-uklidit-
klobuckou-prirodu/d-478066 
https://www.valasskeklobouky.cz/dobrovolnici-uklizeli-s-nasazenim-prirode-
odlehcili-od-950-kilo-odpadu/d-478295 

 Férová snídaně: 14. 05. 2022 
https://www.valasskeklobouky.cz/letos-se-ferove-snida-ve-skolni-zahrade/d-
478335 
https://www.valasskeklobouky.cz/na-nove-skolni-zahrade-se-piknikovalo-na-
podporu-pestitelu/d-478455 

 Evropský týden mobility, Den bez aut 16. 09. 2022 
https://www.valasskeklobouky.cz/den-bez-aut-vyhradi-dolni-cast-namesti-pro-
chodce-setkavani-a-zazitky/d-479386 
https://www.valasskeklobouky.cz/obrazem-den-bez-aut-ukazal-cast-namesti-
jako-zonu-pro-pesi/gs-15595 
 

 
8. Připojit se k celosvětovým kampaním typu Hodina Země 

Zodpovědnost: koordinátor ZM a MA 21, vedení města 
Termín: březen – prosinec 2022 

 Hodina Země 26. 03. 2021 
https://www.valasskeklobouky.cz/zhasnutim-osvetleni-podporime-hodinu-
zeme/d-477848 

 
9. Připojit se k celorepublikovému kolu amatérské filmové soutěže ANTIFETFEST 

2022 
Zodpovědnost: koordinátor ZM a MA 21, ZŠ Valašské Klobouky 
Termín: březen – duben 2022 

 Zapojily se týmy Základní školy Valašské Klobouky 
https://www.valasskeklobouky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=17631&id=4
78748&n=zname%2Dviteze%2Dsouteze%2Dantifetfest 
https://www.valasskeklobouky.cz/mladi-kloboucti-filmari-uzavreli-prvni-sestici-
nejlepsich-filmu-v-celorepublikovem-kole-antifetfestu/d-479789 

  
 

10. Realizace vzdělávacích akcí k udržitelnému rozvoji, MA 21 a souvisejícím 
tématům pro veřejnost  
Zodpovědnost: koordinátor ZM a MA 21, jednatel VPC 
Termín: březen – listopad 2022 

 23. 11. 2022, Kosenka, Jiří Krist - Jak spasit klima z pohledu úspěšných 
projektů samospráv 
https://www.valasskeklobouky.cz/probehlo-setkani-k-udrzitelnemu-rozvoji/d-
479923 

 28. 11. 2022, městský úřad, Radim Misiaček - Podpora strategického řízení – 

efektivní plánování rozvoje obcí 

https://www.valasskeklobouky.cz/na-radnici-se-uskutecnil-seminar-o-

strategickem-rozvoji/d-479956 
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11. Realizace vzdělávacích akcí k udržitelnému rozvoji, MA 21 a souvisejícím 
tématům pro úřad a samosprávu 
Zodpovědnost: koordinátor ZM a MA 21, jednatel VPC, tajemník úřadu 
Termín: březen – listopad 2022 

 Nebylo realizováno. 
 

12. Realizovat vlastní akce 
Zodpovědnost: vedení města, koordinátor, VPC 
Termín: únor – prosinec 2022  

 Lízátka pro nemocné děti:  
https://www.valasskeklobouky.cz/prispejte-malym-dobrym-skutkem-sbirame-
lizatka-pro-detskou-onkologii/d-477319 
https://www.valasskeklobouky.cz/onkologicky-nemocnym-detem-jsme-poslali-
145-kilo-vasich-sladkych-pozdravu/d-477551 

 Klobucké hospodářské trhy:  
https://www.valasskeklobouky.cz/klobucke-hospodarske-trhy-odstartuji-pred-
velikonocemi/d-477833 

 Sazenice zdarma:  
https://www.valasskeklobouky.cz/mesto-venuje-obyvatelum-sazenice-ke-
zkrasleni-pamatkove-zony/d-478355 
 

 
 

13. Spolupráce/partnerství sektoru veřejné správy, nevládního sektoru a 
podnikatelského sektoru, společné zapojení všech tří segmentů do aktivit 
v rámci MA 21  
Zodpovědnost: koordinátor ZM a MA 21, vedení města, jednatel 
Valašskoklobouckého podnikatelského centra 
Termín: duben – říjen 2022 

 Veřejné fórum 20. 04. 2022 – občan, podnikatel, nezisková sféra, spolky, 
město, městský úřad, Valašskokloboucké podnikatelské centrum, KD Klobučan 

 Klobucké hospodářské trhy – občan, drobný podnikatel, město 

 Den bez aut – město, občan, podnikatel, základní škola, Valašskokloboucké 
podnikatelské centrum 

 Vzdělávací akce k udržitelnému rozvoji – občan, nezisková sféra, město, 
městský úřad, Valašskokloboucké podnikatelské centrum 

 Business Dinner – Valašskokloboucké podnikatelské centrum, podnikatelé, 
Gymnázium Valašské Klobouky, Základní umělecká škola Valašské Klobouky, 
město 
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