
 

 

 

 

Projekt Zdravá obec Zbyslavice a místní Agenda 21 

Plán zlepšování v roce 2017 

 

1. Účast koordinátora na akreditovaném vzdělávání 

Termín:   březen, červen 2017 

Ukazatel:   2 akreditované vzdělávací kurzy, získání Zlatého certifikátu 

Odpovědnost:  koordinátorka ZO a MA21 

Spolupráce:  Národní síť Zdravých měst 

 

2. Příprava, realizace a vyhodnocení kampaně Den země 

Termín:   duben 2017 

Ukazatel:  1 kampaň pro veřejnost a školské zařízení 

Odpovědnost:  koordinátorka ZO a MA21 

Spolupráce:  ZŠ a MŠ Zbyslavice, neziskové organizace, Ukliďme Česko 

 

 

3. Realizace komunitního plánování s veřejností, neziskovými organizacemi a podnikatelským 

sektorem 

Termín:  v průběhu 2017 

Ukazatel:  1 společná setkání  - plánování využití budovy hasičárny 

Odpovědnost: koordinátorka ZO a MA21 

Spolupráce: občané, neziskové organizace, podnikatelé 

 

 

4. Zapojení Zdravé obce do kampaně Světového dne pro fair trade 

Termín:   květen 2017 

Ukazatel:  1 kampaň pro veřejnost 

Odpovědnost: koordinátorka ZO a MA21 

Spolupráce: ZŠ a MŠ Zbyslavice, neziskové organizace, veřejnost 

 

 



5. Zapojení Zdravé obce do projektů – Naučná stezka Zbyslavice - interaktivně 

Termín:   červenec 2017  

Ukazatel:  1 kampaň pro veřejnost  

Odpovědnost: koordinátorka ZO a MA21  

Spolupráce: veřejnost  

 

 

6. Plánování s veřejností – Fórum Zdravé obce 

Termín:   září 2017  

Ukazatel:  1 veřejné fórum  

Odpovědnost: koordinátorka ZO a MA21  

Spolupráce: Národní síť Zdravých měst ČR, IKOR 

Komentář:  Jedná se o veřejnou diskuzi s občany na téma největších problémů obce. 

Z fóra vzejde 14 problémů, které budou následně ověřeny anketou mezi širší 

veřejností, poté budou předloženy zastupitelům obce. Se způsobem řešení 

problémů budou občané seznámeni na dalším fóru Zdravé obce (problémy, 

na které občané poukazovali, budou zařazeny do strategického plánu obce). 

 

 

7. Medializace Zdravé obce Zbyslavice 

Termín:   průběžně 2017  

Ukazatel:  minimálně 1 mediální zpráva v každém pololetí  

Odpovědnost: koordinátorka ZO a MA21  

Komentář:  zprávy o MA21 jsou zveřejňovány ve Občasníku Zbyslavice, v tiskových  

   zprávách obce, v Moravskoslezském deníku – regionální tiskovina 

 

 

8. Příprava plánu zlepšování na rok 2018 

Termín:  prosinec 2017 

Ukazatel:  zpracování plánu 

Odpovědnost:  koordinátorka ZO a MA21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schváleno 28. února 2017 na 16. zasedáním zastupitelstva obce Zbyslavice, čj. 16/175.2. 


