Zpráva představuje ucelenou informaci o tom, které činnosti a projekty probíhaly v daném
roce. Jedná se o způsob, jakým lze přehledně sdělit vedení města i široké veřejnosti, co se
v daném roce podařilo realizovat. Se zprávou je seznámena také komise ZM a MA 21.
Následně je předkládána radě města a také zastupitelstvu města.

Město Dobříš je členem Národní sítě Zdravých měst (dále jen „NSZM“) od roku 2008, kdy
byla Zastupitelstvem města Dobříše přijata deklarace dne 28. 02. 2008, která vymezuje
Projekt Dobříš – Zdravé město a program místní Agenda 21. Jedná se o základní dokument
pro aktivity města v mezinárodním programu, k jehož naplňování se zavázalo.

NSZM ČR a MA21
Národní síť Zdravých měst ČR
Projekt Zdravé město – je aktivní hnutí municipalit, které na regionální úrovni realizuje
zásady dokumentů OSN Health 21 a Agenda 21. V Evropě je do Projektu
ZM aktuálně zapojeno cca 1300 Zdravých měst ve 30 zemích. Česká
Zdravá města, obce a regiony již od roku 1994 zastřešuje
a na mezinárodní úrovni reprezentuje asociace Národní síť Zdravých
měst ČR (NSZM ČR), která k 30. 11. 2017 sdružuje 130 členů (měst, obcí, mikroregionů,
krajů) s regionálním vlivem na 2152 měst a obcí s 5,423 miliony obyvatel (tj. 52 % populace
ČR). Díky tomu municipality aktivně sdílí zkušenosti, dobrou praxi a učí se od sebe navzájem.
Právě zde lze najít dobrý příklad toho, co v praxi znamená kvalitní veřejná správa, strategické
plánování a řízení s aktivním zapojením veřejnosti a s ohledem na udržitelný rozvoj, zdraví
a kvalitu života. Ačkoliv tento program má organizační zázemí úřadu, není pouhou „úřední
aktivitou.“ Je zejména projektem komunitním – otevírá prostor pro posilování aktivity
a zájmu obyvatel.
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Místní Agenda 21
Místní Agenda 21 - mezinárodní program zavádění zásad udržitelného rozvoje na místní
úrovni (města, obce, regiony). Cílem je rozvoj procesů, které příznivě
ovlivní kvalitu života nejen současných obyvatel měst, ale také život
generací jejich dětí, to vše ve spolupráci s veřejností. Udržitelný rozvoj je
jedním z cílů EU a OSN.
Mezinárodní program místní Agenda 21 je zakotven v dokumentu OSN –
Agenda 21, k jehož naplňování se na Summitu země v roce 1992 zavázaly
desítky států včetně České republiky.
Za účelem monitorování úrovně procesu MA21 byla v roce 2004 sestavena Pracovní
skupinou pro místní Agendy 21 (při Radě vlády pro udržitelný rozvoj) sada Kritérií MA21.
Místní Agenda 21 je progresivní metodou řízení kvality veřejné správy, vede k praktickému
uplatnění principů udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni. Má za cíl ve spolupráci
s veřejností a místními partnery (NNO, školy, firmy, atd.) dbát na kvalitu rozvoje daného
místa a zlepšovat a zefektivňovat služby, které úřad svým občanům poskytuje. MA21 je
zaměřena nejen dovnitř úřadu, ale zejména navenek (systematické zapojování veřejnosti,
otevřené sdílení zkušeností atd.) a je přehledně měřitelná a lze ji vyhodnocovat. Pokročilost
lze sledovat v Databázi MA21, která je přístupná na webu. K tomuto účelu jsou stanovena
Kritéria MA21 a pravidla hodnocení, které jsou schvalována pracovní skupinou MA21.
Kritéria MA21 jsou členěna do čtyř základních kategorií „A“ (nejvyšší) – „D“ (nejnižší). Každá
z kategorií má svá vlastní kritéria a jasně měřitelné ukazatele, které hodnotí úroveň realizace
procesu MA21 v dané municipalitě. Předpokladem pro splnění kategorie je zdokumentování
a doložení plnění všech podmínek dané kategorie MA21.
Kategorie „Z“
Kategorie „D“
Kategorie „C“
Kategorie „B“
Kategorie „A“

zájemci
začátečnická úroveň
mírně pokročilá úroveň (dále se dělí podle počtu získaných *)
pokročilá úroveň (Kopřivnice, Jihlava a malá obec Křižánky)
nejvyšší úroveň (Chrudim a Litoměřice)

Historie a čeho chceme v roce 2018 dosáhnout
Po vstupu do NSZM bylo město Dobříš hodnoceno kategorií „D“, v letech 2009 – 2012 město
postoupilo do kategorie „C“, poté došlo k propadu v roce 2013 „začátečníci“, od roku 2014
dochází k postupné stabilizaci a zlepšování se v kategorii „D“.
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„Splnění kritérií místní Agendy 21 pro získání kategorie „C“ - zásadní cíl
Projekt „Efektivní správa Zdravého města Dobříš“
Město Dobříš podalo v dubnu loňského roku žádost o dataci na projekt, který má za cíl posílit
efektivnost veřejné správy a optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě, a to
zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností pracovníků, rozvoje politik
a strategií v oblasti lidských zdrojů a snižování administrativní zátěže občanů i úředníků.
Celkově by mělo dojít ke zkvalitnění řízení města a Městského úřadu Dobříš a zlepšení
spolupráce s občany. Projekt je finančně podpořen v rámci Operačního programu
Zaměstnanost částkou 3 618 554 Kč, což představuje 95 % z celkových nákladů. Realizace
projektu bude trvat souvisle 24 měsíců s datem zahájení 1. 1. 2017. Hlavní aktivity, které
budou v rámci projektu probíhat, jsou:
•

Zpracování 5 strategických dokumentů města (Akční plán rozvoje města Dobříše,
Marketingová a komunikační strategie města, Dokument pro rozvoj volnočasových
aktivit na Dobříši a v jeho okolí, Územně dopravní koncepce (koncepce bezpečné
mobility), Plán odpadového hospodářství)

•

Činnost spojená s vykonáváním Místní agendy 21 a postupem ze stávající kategorie
D do kategorie C

•

Vzdělávání úředníků a sdílení dobré praxe s okolními obcemi formou workshopů

Již v roce 2017 byla započata intenzivní činnost na plnění kritérií pro získání
kategorie „C“ viz. přehled níže a postupně přechází do roku 2018 – viz. Plán
zlepšování na rok 2018.
Organizační zázemí Projektu Zdravé město Dobříš a MA21
Politik Projektu Zdravé města Dobříš a MA2 - Ing. Denisa Havlíčková
Politik zodpovídá za strategickou část ZM a MA21, za prosazování zdraví, udržitelného
rozvoje a kvality života do konkrétních aktivit a celkové směřování municipality v této oblasti.
Reprezentuje municipalitu navenek.
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Koordinátorka Projektu Zdravé město Dobříš a MA21 - Šárka Krůtová, DiS.
Koordinátorka ZM a MA21 celý proces koordinuje, prezentuje a medializuje. Spolupracuje
s politikem, komisí ZM a MA21, různými subjekty, neziskovými organizacemi, příspěvkovými
organizacemi města, spolky a veřejností.
Komise Zdravého města a MA21 – kritérium k naplnění kategorie „C“
Komise ZM a MA21 se skládá z 11 členů. Schází se několikrát do roka. Z každého jednání je
pořizován veřejný zápis (přístupný na webu města).
Komise je poradním orgánem RM, je řídící jednotkou celého procesu vedoucího
k udržitelnému rozvoji ve městě. Komise se zabývá prosazováním principů MA21
a zapojováním veřejnosti. Také se účastní aktivit i akcí v rámci Projektu Zdravé město. Měla
by být partnerem koordinátora, ale i politika ZM a MA21. Je orgánem fungujícím na základě
důležitého mezisektorového partnerství – je tvořena zástupci z řad veřejné správy,
neziskového i podnikatelského sektoru či aktivních občanů.
Členové komise:
Ing. Denisa Havlíčková – předsedkyně – politik ZM a MA21
Bc. Radek Řechka – místopředseda – tajemník MěÚ Dobříš
Šárka Krůtová, DiS. – tajemník – koordinátor ZM a MA21
Zástupci veřejného sektoru:
Ing. Markéta Čermáková, MBA–radní pro bezpečnost a správu majetku města–město Dobříš
Ing. Alena Harmanová – vedoucí odboru výstavby a životního prostředí-Městský úřad Dobříš
Mgr. Jindřiška Kastnerová – ředitelka - Kulturní středisko Dobříš, p. o.
Mgr. Bohumila Pallagyová – ředitelka – 2. Základní škola Dobříš
Neziskový sektor:
Lucie Bubancová – koordinátorka – Rodinné centrum Dobříšek, z. s. do 28. 11. 2017
Adéla Košková – Rodinné centrum Dobříšek, z. s. od 23. 01. 2018
Josef Šimonovský – předseda – Klub důchodců Dobříš z. s.
Bc. Markéta Dvořáková, DiS. – ředitelka – Brdy – Vltava o. p. s.
Podnikatelský sektor:
Mgr. Tomáš Vokurka – jednatel – Středisko zdraví, spol. s r. o.
Pavel Bodor – vedoucí úseku PR a propagace společnosti – Dokas Dobříš, s. r. o.

Aktivity Zdravého města Dobříš v roce 2017 - hodnocení
„Projekt revitalizace městské zeleně v Dobříši“ – 1. kulatý stůl
Termín:
Zodpovědnost:
Spolupráce:

19. 01. 2017
koordinátor ZM a MA21
politik ZM a MA21, vedení města, Ing. Monika Součková - zpracovatel
projektu, Roman Bradáč - facilitátor
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Ukazatel:
Počet účastníků:
Komentář:

2.1 Plánování s veřejností
30 dle prezenční listiny + cca 10 nepodepsaných
Projekt byl představen veřejnosti v rámci 1. kulatého stolu, poté
následovala
diskuse.
Byla
vznesena
kritika
nepředložení
představovaného projektu s předstihem veřejnosti + požadavek na
nové projednání se zapracovanými podněty. Představený projekt byl
bezprostředně po 1. kulatém stolu vložen na web města a občané se
mohli k tomuto projektu do 31. 1. 2017 vyjádřit. Dalším termínem
k projednání tohoto projektu - 13. 2. 2017.
Tisková zpráva z akce uveřejněna 16. 02. 2017 do střípků – Inspiromat
NSZM ČR.

Fotodokumentace: https://galerie.udrzitelne-mesto.cz/cz/stripky/dobris-projektrevitalizace-mestske-zelene-v-dobrisi-1-kulaty-stul

„Týden bruslení v Dobříši“
Termín:
Zodpovědnost:
Spolupráce:

Ukazatel:

23. 01. - 29. 01. 2017
koordinátor ZM a MA21
politik ZM a MA21, starosta a místostarostka města, Slavomír Lener –
šéftrenér ČSLH, Filip Kahoun – HC Dobříš, Dokas Dobříš, s. r. o.,
Středisko zdraví, spol. s r. o., ZUŠ Dobříš, trenéři Veřejné Sportovní
Akademie, z.s., MŠ a ZŠ Dobříšska a Novoknínska, Aerobik Orel
Dobříš, z.s. a jiní.
4.1 Společné zapojení zástupců občanského sektoru, veřejné správy a
podnikatelského sektoru
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Počet účastníků:
Komentář:

cca 1200 dětí
23. 01. - Slavnostní zahájení za účasti V.I. P. hostů – Dominik Hašek,
Slavomír Lener
24. – 27. 01. - Program plný výuky bruslařských dovedností pro MŠ, ZŠ,
28. 01. – Zábavné odpoledne pro rodiny s HC Dobříš – 2. ročník miniturnaj hokejových přípravek, setkání s hokejovými legendami, hry
pro děti,
29. 01. - Karneval na ledě,
Po celý týden zajištěn pitný režim ze strany města Dobříš.
Akce měla kladný ohlas a bude zopakována i v roce 2018.
Tisková zpráva a videoreportáž uveřejněna do střípků – Inspiromat
NSZM ČR dne 16. 02. 2017.
Fotodokumentace: https://galerie.udrzitelne-mesto.cz/cz/stripky/dobris-tyden-brusleni-nazimnim-stadionu

Veřejné projednání téma z 1. kulatého stolu „Projekt revitalizace městské
zeleně v Dobříši“
Termín:
Zodpovědnost:
Spolupráce:
Ukazatel:
Počet účastníků:
Komentář:

13. 02. 2017

koordinátor ZM a MA21
politik ZM a MA21, vedení města, Ing. Monika Součková - zpracovatel
projektu
2.1 Plánování s veřejností
30 dle prezenční listiny + cca 10 nepodepsaných
Byli pozváni účastníci z 1. kulatého stolu + další odborná veřejnost
a seznámení přítomných se zapracovanými požadavky. Proběhla další
diskuse o výsadbách a káceních v jednotlivých lokalitách. Všechny
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náměty a připomínky vzešlé z jednání vzalo vedení města na vědomí,
bylo zkonzultovalo s odborem výstavby a životního prostředí a vedení
města nechalo přepracovat projekt revitalizace. Přepracovaný projekt
rada města vyhodnotila a ustoupila od záměru požádat o dotaci z SFŽP.
Po vydání rozhodnutí orgánu ochrany přírody bude město tyto zásahy
postupně realizovat vlastními prostředky.

„Spolkový dům Dobříš“ – 2. kulatý stůl
Termín:
Zodpovědnost:
Spolupráce:
Ukazatel:
Počet účastníků:
Komentář:

16. 03. 2017

koordinátor ZM a MA21
politik ZM a MA21, vedení města, Ing. arch Luboš Zemen - zpracovatel
projektu, Bc. Iva Hájková - facilitátor
2.1 Plánování s veřejností
44 dle prezenční listiny
Jedno ze zásadních témat kulatých stolů v roce 2017, diskuse
nad projektem spolkového domu, možnostech využití, jeho funkčnosti.
Téma několikrát otevřeno na zastupitelstvu města a stále v řešení
a jednání.
Tisková zpráva byla uveřejněna do střípků – Inspiromat NSZM ČR dne
26. 04. 2017.

Fotodokumentace: https://galerie.udrzitelne-mesto.cz/cz/stripky/dobris-2-kulaty-stulspolkovy-dum-dobris
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„Jarní škola NSZM ČR - Třebíč“
Termín:
Účast:
Ukazatel:

Komentář:

22. 03 – 24. 03. 2017

koordinátor ZM a MA21, politik ZM a MA21, tajemník MěÚ
10.1 Absolvování případně aktuální účast koordinátora MA21
na akreditovaném školení pro koordinátory - MA21 – kritérium
k naplnění kategorie „C“
koordinátor získal osvědčení o absolvování dílčího bloku
Komunikace s veřejností a sdílení dobré praxe.

-

„Ustanovení komise Zdravého města a místní Agendy 21“
Termín:
Zodpovědnost:
Spolupráce:
Ukazatel:

11. 04. 2017

koordinátor ZM a MA21
politik ZM a MA21
5.1 Ustanovení orgánu rady pro sledování postupu MA21 složeného
ze zástupců veřejné správy, neziskového a komerčního sektoru –
kritérium k naplnění kategorie „C“
Počet členů komise: 11 + tajemník
Komentář:
Rada města schválila komisi ZM a MA21 dne 11. 04. 2017
pod usnesením č. 27/8/2017/RM. Komise nahradila pracovní skupinu
ZM a MA21, schází se několikrát do roka a z jejích jednání jsou
pořizovány zápisy, které jsou zveřejňovány na webu města v sekci
Zdravé město a Dobříš a místní Agenda 21.

„Týden Země“ – celostátní kampaň NSZM ČR – Den Země
Termín:

Zodpovědnost:
Spolupráce:

Ukazatel:
Počet účastníků:

17. 04 – 23. 04. 2017
20. 04. 2017 – Oslava „Dne Země“ – téma: „Stavby ve všech
podobách“
Ing. Alena Harmanová, vedoucí OVaŽP
s Gymnáziem K. Čapka Dobříš, Vodohospodářskou společností Dobříš,
s.r.o., Colloredo-Mannsfeld, spol.s r.o., společností Energon Dobříš, OK
Dobříš – oddíl sportů v přírodě, Hnutím Brontosaurus, a dalšími
organizacemi.
6.1. Pořádání osvětových kampaní k udržitelnému rozvoji
cca 500 dětí a dospělých osob se zúčastnilo úklidu a Oslavy Dne Země
na dětském hřišti cca 600 občanů (převážně dětí)
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Komentář:

V letošním roce proběhl na Dobříši již devátý ročník Dne Země.
V našem městě pořádáme tradičně „Týden Země“, který je zaměřen
na úklid veřejných prostranství a okolí města. Letos se konal v termínu
17. (pondělí) – 23.(neděle) dubna, ale zejména z důvodu nepřízně
počasí se rozprostřel do delšího časového období. Při úklidu opět
přiložili ruku k dílu žáci a studenti dobříšských škol i další neziskové
organizace působící na Dobříši. Zapojili se i lidé nikde neorganizovaní,
jen se snahou pomoci uklidit naše město. V rámci celé akce se z přírody
odklidilo přes 4 tuny směsného odpadu. K osvěžení při práci sloužila,
opět již tradičně, soutěž o největší kuriozitu úklidu.

Fotodokumentace: http://www.mestodobris.cz/oslava-dne-zeme-na-dobrisi/d-473343

„Vychovaný pes je bezpečný pes“
Termín:
Zodpovědnost:
Spolupráce:
Počet účastníků:

29. 04. 2017

Bc. Václav Svoboda, manažer prevence kriminality
koordinátor ZM a MA21
cca 15
Komentář:
Jednalo se o 2. ročník této akce pro majitele psů, která byla zařazena
do - celostátní kampaně NSZM ČR – Dny bez úrazů.
Tisková zpráva byla uveřejněna do střípků - Inspiromat NSZM ČR
06. 04. 2017.
Fotodokumentace: https://galerie.udrzitelne-mesto.cz/cz/stripky/dobris-vychovany-pes-jebezpecny-pes
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„Jednání komise Zdravého města a místní Agendy 21“ – č. 1
Termín:
Zodpovědnost:
Spolupráce:
Počet účastníků:
Komentář:

03. 05. 2017

koordinátor ZM a MA21
politik ZM a MA21
8
Zápis projednán RM dne 23. 5. 2017 a vložen na web města.

Fotodokumentace: http://www.mestodobris.cz/zapisy-z-jednani-2017/ds25680/archiv=0&p1=57779

„Jednání komise Zdravého města a místní Agendy 21“ – č. 2
Termín:
Zodpovědnost:
Spolupráce:
Počet účastníků:
Komentář:

31. 05. 2017

koordinátor ZM a MA21
politik ZM a MA21
6
Zápis projednán RM dne 20. 06. 2017 a vložen na web města.

Fotodokumentace: http://www.mestodobris.cz/zapisy-z-jednani-2017/ds25680/archiv=0&p1=57779

„Řešení budoucí výstavby městské knihovny a komunitního centra v Dobříši“
– 3. kulatý stůl
Termín:
Zodpovědnost:
Spolupráce:
Ukazatel:
Počet účastníků:
Komentář:

05. 06. 2017

koordinátor ZM a MA21
politik ZM a MA21, vedení města, komise ZM a MA21, Ing. Arch. Luboš
Zemen – zpracovatel projektu, Roman Bradáč - facilitátor
2.1 Plánování s veřejností
52
náměty z tohoto kulatého stolu zaslány
zpracovateli studie s tím, že další jednání
k tomuto tématu proběhne na jednání
zastupitelstva města 15. 6. 2017, dále
řešeno také na dalších jednání
zastupitelstev v druhé polovině roku 2017.
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„Letní škola NSZM ČR – Moravská Třebová“
Termín:
Účast:
Ukazatel:

Komentář:

07. 06 – 09. 06. 2017

koordinátor ZM a MA21
10.1 Absolvování případně aktuální účast koordinátora MA21
na akreditovaném školení pro koordinátory MA21 – kritérium
k naplnění kategorie „C“
koordinátor získal osvědčení o absolvování aktualizační části
akreditovaného vzdělávacího programu - Medializace a PR a sdílení
dobré praxe.

„Den pro děti na dopravním hřišti“ + dopravní výchova duben - červen
Termín:

10. 06. 2017

Zodpovědnost:
Spolupráce:

Bc. Václav Svoboda – manažer prevence kriminality
koordinátor ZM a MA21, Ing. Markéta Samcová – projektový manažer,
Ing. Markéta Čermáková, MBA - radní pro MěP
6.1. Pořádání osvětových kampaní k udržitelnému rozvoji
žáci 1. stupně ZŠ Dobříš a ORP Dobříšsko
Jednalo se o 1. ročník úspěšné akce pro školy, žáci měli možnost
praktické výuky na dopravním hřišti postaveném na zimním stadionu
v Dobříši. Akce byla zařazena do celostátní kampaně NSZM ČR – Dny
bez úrazů.

Ukazatel:
Počet účastníků:
Komentář:
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Tisková zpráva byla uveřejněna do střípků - Inspiromat NSZM ČR
16. 4. 2017.
Tisková zpráva byla uveřejněna do střípků - Inspiromat NSZM ČR
15. 7. 2017 – Den pro děti na dopravním hřišti
Fotodokumentace: https://galerie.udrzitelne-mesto.cz/cz/stripky/dobris-dopravni-vychovav-dobrisi
https://galerie.udrzitelne-mesto.cz/cz/stripky/dobris-den-pro-deti-na-dopravnim-hristi

Školení zaměstnanců Městského úřadu Dobříš – Udržitelný rozvoj
Termín:
Zodpovědnost:
Spolupráce:
Ukazatel:

Počet účastníků:
Komentář:

16. 06. 2017

koordinátor ZM a MA21
Kancelář NSZM ČR
6.3 Realizace osvětových akcí k udržitelnému rozvoji, MA21
a souvisejícím tématům pro úřad a samosprávu – kritérium k naplnění
kategorie „C“
15
Úředníci veřejné správy, zástupci samosprávy i další zájemci byli
seznámeni s principy udržitelného rozvoje v návaznosti na strategické
plánování a kvalitu života.

„Jednání komise Zdravého města a místní Agendy 21“ – č. 3
Termín:
Zodpovědnost:
Spolupráce:
Počet účastníků:
Komentář:

09. 08. 2017

koordinátor ZM a MA21
politik ZM a MA21, komise ZM a MA21
6
Zápis projednán RM dne 29. 08. 2017 a vložen na web města.

Fotodokumentace: http://www.mestodobris.cz/zapisy-z-jednani-2017/ds25680/archiv=0&p1=57779
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„Dobří(š) v pohybu“
Termín:
Zodpovědnost:
Spolupráce:

Ukazatel:
Počet účastníků:
Komentář:

10. 09. 2017

koordinátor ZM a MA21
politik ZM a MA21, sportovní spolky působící ve městě Dobříš
OK Dobříš – oddíl sportů v přírodě, MFK Dobříš, Aerobik studio Orel
Dobříš, TJ Sokol Dobříš, Tenis Centrum Dobříš, Česká Asociace Krav –
Maga – Kapap, Ge Baek Hosin Sool, Sportovní akademie Dobříš
6.1. Pořádání osvětových kampaní k udržitelnému rozvoji
cca 60
2. ročník akce zaměřený na rodiny s dětmi, aby rodiče mohli na začátku
školního roku najít ten „správný sport“ pro své dítě. Zařazeno
do celostátní kampaň NSZM ČR –Dny zdraví.
Tisková zpráva byla uveřejněna do střípků - Inspiromat NSZM ČR
16. 8. 2017.

Fotodokumentace: https://galerie.udrzitelne-mesto.cz/cz/stripky/dobris-dobri-s-v-pohybu

Aerobik studio Orel Dobříš

„Prevence kriminality v Dobříši“ – 4. kulatý stůl
Termín:
Zodpovědnost:
Spolupráce:
Ukazatel:
Počet účastníků:

14. 09. 2017

koordinátor ZM a MA21
politik ZM a MA21, komise ZM a MA21, Ing. Markéta Čermáková, MBA,
radní pro řízení MěP, MAS Brdy-Vltava, o.p.s.
2.1 Plánování s veřejností
19
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Komentář:

Na kulatém stole byl představen „Plán prevence kriminality na období
2017 – 2021“ a tento byl schválen na jednání zastupitelstva města
Dobříš dne 22. 11. 2017.

„Zábavné odpoledne se složkami IZS“
Termín:
Zodpovědnost:
Spolupráce:

Počet účastníků:
Komentář:

Fotodokumentace:

24. 09. 2017

Bc. Václav Svoboda - manažer prevence kriminality
koordinátor ZM a MA21, Ing. Markéta Čermáková, MBA - radní pro
řízení MěP, složky IZS (ZZS SK, JSDH, Policie ČR, Vězeňská služba
Příbram, Celní správa pro Středočeský kraj)
cca 300
Úspěšná akce Městské policie Dobříš a složek integrovaného
záchranného systému koncipovaná zejména pro rodiny s dětmi. Akce
v rámci prevence kriminality.

Strážník V. Svoboda + služební pes.
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„Den s lesníkem“
Termín:
Zodpovědnost:
Spolupráce:

27. 09. 2017

Počet účastníků:
Komentář:

Ing. Alena Harmanová - vedoucí odboru výstavba a životního prostředí
koordinátor ZM a MA21, partneři - Colloredo-Mannsfeld, spol. s r. o.,
Nadace dřevo pro život, VHS Dobříš, spol. s r. o.
4.1 Společné zapojení zástupců občanského sektoru, veřejné správy a
podnikatelského sektoru
cca 120 dětí
Akce byla zaměřena na děti základních škol. Jejím účelem bylo
seznámit děti s přirozenou funkcí lesa, prací v lese.
Podobně
koncipovaná akce byla uspořádána 10. 10. 2017 také pro dospělé.
Tisková zpráva byla uveřejněna do střípků - Inspiromat NSZM ČR
16. 10. 2017.

Fotodokumentace:

https://galerie.udrzitelne-mesto.cz/cz/stripky/dobris-den-s-lesnikem

Ukazatel:

„Zdravá a aktivní Dobříš 2017“ - celostátní kampaň NSZM ČR –Dny zdraví
Termín:
Zodpovědnost:
Spolupráce:

Ukazatel:
Počet účastníků:
Komentář:

04. 10. 2017
koordinátor ZM a MA21
politik ZM a MA21, komise ZM a MA21, místostarostka, partneři –
Aerobik studio Orel dobříš, Bojové umění sebeobrany Taekwon do ITF,
Gymnastika Dobříš, z. s. Státní zdravotní ústav Praha, VHS Dobříš, spol.
s r. o., Ramissio, Terén, Provas Dobříš, Sdružení – Dej mi šanci, Základní
škola Dobříš – Lidická, Čajovna Dobříš, ZUŠ Dobříš, Zrak pro život, RC
Dobříšek, Pesoklub Dobříš, Jezdecký areál Míšánek, Veselá rodina
4.1 Společné zapojení zástupců občanského sektoru, veřejné správy a
podnikatelského sektoru
80
Akce byla zaměřena na zdravý životní styl – zdravou výživu, pohyb,….
V rámci odpoledne byly připraveny pro děti i dospělé dílničky a různé
aktivity.

Fotodokumentace: http://www.mestodobris.cz/zdrave-a-aktivni-odpoledne-v-dobrisi2017/d-473881/p1=57779
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Stánek KHS Praha

Vystoupení Aerobik studia Orel Dobříš

„Běh města Dobříše“ - celostátní kampaň NSZM ČR –Dny zdraví
Termín:
Zodpovědnost:
Spolupráce:
Ukazatel:
Počet účastníků:
Komentář:

07. 10. 2017
koordinátor ZM a MA21
VDN Promo, politik ZM a MA21, MěP Dobříš, Aerobik studio Orel
Dobříš, JSDH Dobříš, VHS Dobříš, spol. s r. o., vedení města
4.1 Společné zapojení zástupců občanského sektoru, veřejné správy a
podnikatelského sektoru
cca 400 účastníků
Jednalo se o 1. ročník obnoveného běhu. Pro účastníky (děti, dospělé)
bylo připraveno několik kategorií + štafety, okruh byl městský
s povrchem asfalt. V rámci odpoledne byl vyhlášen také sportovec
města Dobříše do 15 let – David Fabián. Ocenění za skvělé sportovní
výsledky převzal také handbiker Jan Tománek. Akce s sebou přinesla
uzavření části města, ale nadšení běžců.
Tisková zpráva byla uveřejněna do střípků - Inspiromat NSZM ČR
6. 9. 2017

Fotodokumentace: https://galerie.udrzitelne-mesto.cz/cz/stripky/dobris-beh-mesta-dobrise
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http://www.mestodobris.cz/beh-mesta-dobrise/d-473455/p1=57779

Starosta s Janem Tománkem a Davidem Fabiánem

„Jednání komise Zdravého města a místní Agendy 21“ – č. 4
Termín:
Zodpovědnost:
Spolupráce:
Počet účastníků:
Komentář:

17. 10. 2017

koordinátor ZM a MA21
politik ZM a MA21
9
Zápis projednán RM dne 31. 10. 2017 a vložen na web města

Fotodokumentace: http://www.mestodobris.cz/zapisy-z-jednani-2017/ds25680/archiv=0&p1=57779

„Slavnostní pochod na Čtyřmezí“
Termín:
Zodpovědnost:
Spolupráce:
Ukazatel:
Počet účastníků:

28. 10. 2017
tiskový mluvčí
koordinátor ZM a MA21, politik ZM a MA21, místostarosta, starostové
obcí, partneři - Colloredo-Mannsfeld, spol. s r. o.,
4.1 Společné zapojení zástupců občanského sektoru, veřejné správy a
podnikatelského sektoru
cca 70
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Komentář:

Jednalo se již o 4. ročník turisticko-slavnostního pochodu čtyř obcí
spojené s oslavou 28. 10.

Fotodokumentace:

„Podzimní škola NSZM ČR - Vsetín“
Termín:
Účast:
Ukazatel:

Komentář:

01. 11. – 03. 11. 2017

koordinátor ZM a MA21
10.1 Absolvování případně aktuální účast koordinátora MA21
na akreditovaném školení pro koordinátory – kritérium k naplnění
kategorie „C“
koordinátor získal osvědčení o absolvování dílčího bloku - Tvorba a
řízení projektů a sdílení dobré praxe
3. 11. 2017 získal koordinátor „Zlatý certifikát“ - Místní Agenda 21 a
projekt Zdravé město WHO.

„Správa a údržba veřejných prostranství a mobiliáře“ – 5. kulatý stůl
Termín:
Zodpovědnost:
Spolupráce:

15. 11. 2017

koordinátor ZM a MA21
politik ZM a MA21, komise ZM a MA21, radní pro správu majetku,
Mgr. Ondřej Marek - facilitátor
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Ukazatel:
Počet účastníků:
Komentář:

2.1 Plánování s veřejností
dle prezenční listiny 28
Představení náplně této složky města, představení aplikace Hlášení
závad a pasportu zeleně.

Fotodokumentace: http://www.mestodobris.cz/5-kulaty-stul-udrzba-verejnehoprostranstvi/d-474335/p1=57779

„Jednání komise Zdravého města a místní Agendy 21“ – č. 5
Termín:
Zodpovědnost:
Spolupráce:
Počet účastníků:
Komentář:

28. 11. 2017

koordinátor ZM a MA21
politik ZM a MA21
8
Zápis projednán RM dne 23. 01. 2018 a vložen na web města

Fotodokumentace: http://www.mestodobris.cz/zapisy-z-jednani-2017/ds25680/archiv=0&p1=57779

„Vánoční přání“
Termín:
Zodpovědnost:
Spolupráce:

15. 12. 2017

koordinátor ZM a MA21
politik ZM a MA21, komise ZM a MA21, místostarostka, partneři
– 2. ZŠ Dobříš, RC Dobříšek, Čajovna Dobříš, Bios Dobříš, ZUŠ Dobříš
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Ukazatel:
Počet účastníků:
Komentář:

4.1 Společné zapojení zástupců občanského sektoru, veřejné správy a
podnikatelského sektoru
cca 60
Nová akce navazující na úspěšné „Balonky s přáním k Ježíškovi“.
Smyslem akce je předvánoční setkání rodin, ozdobení vánočního
stromku, napsáním si svého přání a splnění přání někomu jinému –
charitativní sbírka pro Domov seniorů Dobříš.

Fotodokumentace: http://www.mestodobris.cz/vanocni-prani/d-474685/p1=57779

FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ AKTIVIT
Aktivity a akce v rámci projektu Zdravé město a místní Agenda 21 byly financovány
ze schváleného rozpočtu města Dobříš – org. 604 - 247 000,--Kč. Dalším zdrojem
financí byly prostředky z projektu Efektivní správa Zdravého města Dobříš – na rok
2017 zde bylo vyhrazeno cca 90.000,--Kč.

Odkaz na dokumenty ZM a MA21:
http://www.mestodobris.cz/zdrave-mesto-dobris-a-nbsp-mistni-agenda-21/ds16606/p1=57779
Zpracovala:
Šárka Krůtová, DiS.,
koordinátor ZM a MA21
Dobříš, 5. 2. 2018
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