
                                                                                       LETOVICE - ZDRAVÉ  MĚSTO
                                                                                         

                                                             HONOTÍCÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017 

                                                                                                          Zdravého města a místní Agendy 21 Letovice

Zpracovala: Ivana Kv ětenská 
(koordinátorka Projektu Zdravé město Letovice a místní Agenda 21)

Plán zlepšování je nástrojem, který pomáhá přehledně formulovat, jakého zlepšení                         
má být v daném roce v rámci Zdravého města a MA21 dosaženo.
Součástí plánu jsou nejen cíle zlepšení ZM a MA21 pro daný rok,ale také termíny
jejich plnění. 

Název činnosti
Udržení kategorie "C" v databázi MA21 Termín spln ění: 30.11.2017
Databáze MA21 - oficiální evidence kvality MA21
v ČR.Postup jednotlivých municipalit v souladu Odpov ědnost: Koordinátorka PZM a MA21
s kritérii MA 21 lze průběžně sledovat v rámci
Databáze MA21. Databáze je veřejně přístupná Spolupráce: Komise PZM a MA21
na internetu: www.ma21.cz Politik PZM a MA21

Vyhodnocení:
Do databáze MA21 byly v termínu zadány všechny potřebné informace k naplnění kategorií "D" a "C".

Název činnosti
Spolupráce se Zdravým Jihomoravským krajem Termín spln ění: průběžně během roku
V případě možnosti získání dotace na činnost 
Zdravého města na rok 2017. Odpov ědnost: Koordinátorka PZM a MA21

Vyhodnocení:
V letošním roce byla na Zastupitelstvu JMK schválena  dotace na Projekt Letovice - 
zajištění kampaní Evropský týden mobility a Dny zdraví 2017, ve výši 20 000,- Kč. 



Název činnosti
Aktivní zapojování ve řejnosti do oblasti Termín spln ění: 30.11.2017
plánování a rozhodování - ve řejné fórum.
V letošním roce se bude konat 17.5.2017. Odpov ědnost: Koordinátorka PZM a MA21

Politik PZM a MA21
Komise PZM a MA21

Spolupráce: Partnerské organizace 
MěÚ Letovice

Vyhodnocení:
Plán zdraví a kvality života je každoročně projednáván na Fóru Zdravého města, které se konalo  17.5.2017
v sále Kulturního domu v Letovicích. Navržené problémy byly ověřeny anketou a výsledky byly následně
projednány zastupitelstvem města.

Název činnosti
Realizace mezinárodních kampaní: Termín spln ění: 30.10.2016
Den Země
Den bez tabáku Odpov ědnost: Koordinátorka PZM a MA21
Den bez úrazů Politik PZM a MA21
Evropský týden mobility Spolupráce: Partnerské organizace
Dny zdraví

Vyhodnocení:
Dne 8.4 se uskutečnil úklid přehrady v rámci kampaně Den Země, 27.5. pěší výlet ke Dni bez tabáku,
akce k Evropskému týdnu mobility proběhly od 16.-22.9.,některé v náhradním termínu, ve čtvrtek 12.10.
se uskutečnil Městský den zdraví. 

Název činnosti
Uveřejňování zpráv o MA21 Termín spln ění: průběžně během roku 2017
na stránkách Národní sítě Zdravých měst ČR -
www.nszm.cz a na webových stránkách města Odpov ědnost: Koordinátorka PZM a MA21
Letovice- www.letovice.net - sekce Zdravé město,
zveřejňování informací o akcích v Letovickém
zpravodaji. 

Vyhodnocení:
Všechny informace a činnosti o akcích Zdravého města byly zveřejňovány na stránkách NSZM, města
Letovice a v Letovickém zpravodaji.

Název činnosti
Aktualizace komunitního plánu zdraví Termín spln ění: 30.11.2017
Na základě výsledku veřejného projednávání -
(desatero problémů 10P), budou zapracovány Odpov ědnost: Koordinátorka PZM a MA21

 výstupy do dataplánu NSZM ČR.

Vyhodnocení:

Ověřené problémy byly zapracovány do dataplánu NSZM ČR. 



Název činnosti

Sout ěž "Rozkvetlé Letovice 2017" o nejhez čí Termín spln ění: 30.11.2017

květinovou výzdobu.

V letošním roce proběhne 12.ročník soutěže. Odpov ědnost: Koordinátorka PZM a MA21

Je rozdělena do kategorií: Politik PZM a MA21

okna bytových a rodinných domů Spolupráce: Komise PZM a MA21

balkony bytových a rodinných domů
předzahrádky bytových a rodinných domů

Vyhodnocení:

Vyhlášení výsledku soutěže a předání odměn 12.ročníku o nejkrásnější květinovou výzdobu proběhlo
na zasedání Zastupitelstva města Letovice ve čtvrtek 7.9.2017.

Název činnosti

Dotační program Zdravého m ěsta Letovice Termín spln ění: průběžne během roku

Fond Zdravého města je určen k podpoře činnosti

občanských aktivit směřujících k udržitelnému Odpov ědnost: Koordinátorka PZM a MA21

rozvoji městaLetovice. Politik PZM a MA21
Spolupráce: Komise PZM a MA21

Vyhodnocení:

Bylo podáno celkem 11 žádostí o grant Zdravé město Letovice, celkem bylo z fondu Zdravé město
rozděleno 40 000,- Kč. 

Název činnosti

Certifikované proškolení koordinátora MA21 Termín sp lnění: průběžně během roku

Zachování platnosti zlatého certifikátu, účast 

vzdělávacího programu, jednotlivé bloky jsou Odpov ědnost: Koordinátorka PZM a MA21

realizovány formou jarní, letní a podzimní školy. 

Vyhodnocení:

Koordinátorka se zúčastnila letní školy ve dnech 7.- 9.6. 2017 v Moravské Třebové. Úspěšným splněním  
testu jí byla prodloužena platnost zlatého certifikátu do 31.12.2017.

Název činnosti

Osvětová akce k UR a MA21 Termín spln ění: 30.11.2017

Realizace osvětové akce k UR,MA21 a souvisejícím

 souvisejícím tématům pro veřejnost. Odpov ědnost: Koordinátorka PZM a MA21

Politik PZM a MA21
Spolupráce: Komise PZM a MA21

Vyhodnocení:
Ve středu 11. 10. 2017 se konala pro studenty Masarykovy střední školy v Letovicích přednáška k udržitel. 

rozvoji na téma:"Cíle udržitelného rozvoje,rozvoj.spolupráce a humanitární pomoci,dobrovolnická činnost."

Název činnosti



Zveřejnění vlastních p říkladů dobré praxe Termín spln ění: 30.11.2017

Zpracování příkladů dobré praxe do celostátní 

databáze. Odpov ědnost: Koordinátorka PZM a MA21

Spolupráce: Komise PZM a MA21

Vyhodnocení:

Masarykova střední škola Letovice se z rozhodnutí zřizovatele stala Regionálním centrem Jihomoravského
kraje pro obnovitelné zdroje energie -  "Školní centrum pro obnovitelné zdroje energie."
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