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Hodnotící 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 Zdravého 
města a místní Agendy 21 (dále jen „ZM a MA 21“) a je předkládána radě města                                  
a k seznámení i zastupitelstvu města, zpráva je poté zveřejněna na webu města Dobříše 
včetně usnesení o jejím projednání a také vložena do dataplánu NSZM ČR a do databáze 
MA21. 

 

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.  

 

        Národní síť Zdravých měst ČR 

https://www.zdravamesta.cz/index.shtml  

Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR) aktuálně sdružuje 131 členů (měst, obcí, 
mikroregionů, krajů). Ve Zdravých městech, obcích a regionech lze najít dobrý příklad toho, 
co v praxi znamená strategické plánování a řízení s aktivním zapojením veřejnosti a 
s ohledem na udržitelný rozvoj, zdraví a kvalitu života. Ačkoliv tento program má organizační 
zázemí v úřadu, není pouhou „úřední aktivitou“. Je zejména projektem komunitním – otevírá 
prostor pro posilování aktivity a zájmu obyvatel o místo, kde žijí. 

 

 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigg7uHxKXRAhXINhoKHTC0CZMQjRwIBw&url=http://www.regionalnitelevize.cz/cz/8-partneri-tv/11-medialni-partneri.html&psig=AFQjCNF2wdoaQQOy8MMS757ZhrKoSBwbBA&ust=1483517572967544
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwifwv_du93SAhVDXhoKHbWNBx0QjRwIBw&url=http://www.zmmb.cz/stranky/15-mistni-agenda-21&psig=AFQjCNFvxKme7MYIAL2Nlwm0IV1ABvFQmA&ust=1489837606256944
https://www.zdravamesta.cz/index.shtml
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Zdroj dat: Výroční zpráva NSZM ČR rok 2019 
 

        Místní Agenda 21  

 
https://ma21.cenia.cz/ 
 
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. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigg7uHxKXRAhXINhoKHTC0CZMQjRwIBw&url=http://www.regionalnitelevize.cz/cz/8-partneri-tv/11-medialni-partneri.html&psig=AFQjCNF2wdoaQQOy8MMS757ZhrKoSBwbBA&ust=1483517572967544
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwifwv_du93SAhVDXhoKHbWNBx0QjRwIBw&url=http://www.zmmb.cz/stranky/15-mistni-agenda-21&psig=AFQjCNFvxKme7MYIAL2Nlwm0IV1ABvFQmA&ust=1489837606256944
https://ma21.cenia.cz/
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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.  
V roce 2006 místní Agendu 21 zařadilo Ministerstvo vnitra mezi oficiální metody zvyšování 
kvality ve veřejné správě, spolu s dalšími metodami (např. benchmarking, CAF nebo Balanced 
Scorecard), které navíc efektivně propojuje. 
 
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 https://ma21.cenia.cz/.  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“  zájemci 
Kategorie „D“  začátečnická úroveň 
Kategorie „C“  mírně pokročilá úroveň (dále se dělí podle počtu získaných *,**,***) 
Kategorie „B“  pokročilá úroveň (např. Kopřivnice, MČ Praha 14, Velké Meziříčí) 
Kategorie „A“  nejvyšší úroveň (např. Chrudim a Litoměřice, Křižánky a Jihlava) 
 

Historie a čeho jsme dosáhli 

Po vstupu do NSZM ČR (r. 2008) bylo město Dobříš hodnoceno kategorií „D“, v letech 2009 – 

2012 město postoupilo do kategorie „C“, poté došlo k propadu a v roce 2013 do kategorie 

„začátečníci“, od roku 2014 docházelo k postupné stabilizaci a zlepšování se v kategorii „D“.  

V roce 2018 splnilo město Dobříš všechna kritéria pro hodnocení v kategorii „C“ a tím také 

dosáhlo postupu v hodnocení a dne 7. 12. 2018 byla městu Dobříš oficiálně přidělena 

kategorie „C“.  

Město Dobříš splnilo v roce 2019 všechna stanovená kritéria MA21 pro hodnocení 
v kategorii „C“ a zpracovalo 3 audity, které přispěly k postupu v kategorii „C“ a získání tedy 
„C*“.  

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigg7uHxKXRAhXINhoKHTC0CZMQjRwIBw&url=http://www.regionalnitelevize.cz/cz/8-partneri-tv/11-medialni-partneri.html&psig=AFQjCNF2wdoaQQOy8MMS757ZhrKoSBwbBA&ust=1483517572967544
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwifwv_du93SAhVDXhoKHbWNBx0QjRwIBw&url=http://www.zmmb.cz/stranky/15-mistni-agenda-21&psig=AFQjCNFvxKme7MYIAL2Nlwm0IV1ABvFQmA&ust=1489837606256944
https://ma21.cenia.cz/
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Město Dobříš splnilo v roce 2020 kritéria MA21 pro hodnocení v kategorii „C“, tedy 
 i nadále je město Dobříš v kategorii „C*“.  
Vzhledem k epidemiologické situaci v roce 2020, která byla zcela výjimečná, byla ze strany 
 hodnotitelů MA21 udělena výjimka v kritériu 7.2 (Realizace vzdělávacích akcí k UR a  
souvisejícím tématům pod vedením kvalifikovaného lektora pro veřejnost) a tedy odpuštění 
akce, anebo její náhradě v roce 2021 (Město kritérium 7.2 splnilo akcí „Do lesa s lesníkem“,  
ale tato akce nebyla hodnotitelem uznána). 
 

Organizační zázemí Projektu Zdravé město Dobříš a MA21 

Politik Projektu Zdravé města Dobříš a MA21  

- Bc. Dagmar Mášová (místostarostka města Dobříše – nově zvolený politik 
Zastupitelstvem města Dobříše dne 20. 12. 2018 pro projekt ZM a MA21, která je 
v současné době také předsedkyní komise)  

Politik ZM a MA21 zastřešuje základní procesy v rámci ZM a MA21 navenek. Je doporučeno, 
aby byl členem politického vedení města (většinou na úrovni starosty, místostarosty). Aktivní 
spolupráce politika je nezbytnou podmínkou úspěšného fungování ZM a MA21. 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.  Politika ZM a MA21 standardně ustanovuje 
zastupitelstvo města.  

 
Koordinátorka Projektu Zdravé město Dobříš a MA21  
 

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. Koordinátorem projektu byla od 13. 11. 2015 –               

do 01. 06. 2020 Šárka Krůtová, DiS. Dne 02. 06. 2020 byla ustanovena Radou města Dobříše 

jako zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou nová koordinátorka Ing. Martina 

Uhrinová.  

 
Komise Zdravého města a MA21  
 

Komise je poradním orgánem rady města a 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 Dobříš - Zdravé 
město a MA21. 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.  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigg7uHxKXRAhXINhoKHTC0CZMQjRwIBw&url=http://www.regionalnitelevize.cz/cz/8-partneri-tv/11-medialni-partneri.html&psig=AFQjCNF2wdoaQQOy8MMS757ZhrKoSBwbBA&ust=1483517572967544
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwifwv_du93SAhVDXhoKHbWNBx0QjRwIBw&url=http://www.zmmb.cz/stranky/15-mistni-agenda-21&psig=AFQjCNFvxKme7MYIAL2Nlwm0IV1ABvFQmA&ust=1489837606256944
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Aktuální Komise ZM a MA21 byla ustanovena 02.06. 2020 a je složena z 11 členů. Z každého 
jednání je pořizován zápis (přístupný na webu města). 
 
Zápisy z jednání komise na webu města za rok 2020: 
http://www.mestodobris.cz/komise-zdraveho-mesta-a-mistni-agendy-21/ds-
25894/archiv=1&p1=60009 
 
Složení komise ZM a MA21 

Sektor Zástupce Funkce v komisi Instituce 

veřejný 
Bc. Dagmar Mášová 

politik ZM a MA21- 
zvolena předsedkyní 
7/2020 

místostarostka města Dobříše 

 
Ing. Martina Uhrinová 

tajemník/ 
administrátor – není 
členem 

koordinátor projektu ZM a MA21 – 
město Dobříš 

 Miroslav Sochor člen člen rady města Dobříše 

 Mgr. Lenka Mašková člen aktivní občanka 

 
Martin Voděra 

člen učitel na základní umělecké škole 
Dobříš 

 
Mgr. Daniel Hošek 

člen zástupce ředitele gymnázia Karla 
Čapka Dobříš 

neziskový Františka Petrusová člen předsedkyně Klubu důchodců, z. s. 

 

MUDr. Magdaléna Ježková 

člen členka rady spolku Trnkový květ, z. 
s., a členka revizní komise střediska 
a zástupkyně vedoucí oddílu 
rodinného skautingu 

 
Petra Štěpová 

člen manažerka projektu Centrum pro 

Komunitní práci střední Čechy 

 
Bc. Jakub Jánský 

člen předseda správní rady nadačního 
fondu Děti bez mobilu 

komerční 
Jan Bedřich 

člen vedoucí provozu společnosti Josef 
Bedřich, spol. s. r. o. 

 Martin Beran člen šéftrenér Tenis centrum Dobříš 

 
Členství v komisi, zanedlouho po svém jmenování předsedkyní, ukončila v měsíci červnu      
Mgr. Ivana Svojtková. Dne 14. 07. 2020 byla usnesením Rady města Dobříše                                         
č. 6/62/2020/RM jmenována nová předsedkyně Bc. Dagmar Mášová.  
Členy komise byli v loňském roce i studenti, kteří však postoupili do maturitního ročníku a 

mají jiné povinnosti, tedy další účast v komisi odmítli. S ohledem na epidemiologickou situaci 

se již nepodařilo nominovat další studenty. Nominace studentů do komise je plánována                      

na rok 2021.  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigg7uHxKXRAhXINhoKHTC0CZMQjRwIBw&url=http://www.regionalnitelevize.cz/cz/8-partneri-tv/11-medialni-partneri.html&psig=AFQjCNF2wdoaQQOy8MMS757ZhrKoSBwbBA&ust=1483517572967544
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwifwv_du93SAhVDXhoKHbWNBx0QjRwIBw&url=http://www.zmmb.cz/stranky/15-mistni-agenda-21&psig=AFQjCNFvxKme7MYIAL2Nlwm0IV1ABvFQmA&ust=1489837606256944
http://www.mestodobris.cz/komise-zdraveho-mesta-a-mistni-agendy-21/ds-25894/archiv=1&p1=60009
http://www.mestodobris.cz/komise-zdraveho-mesta-a-mistni-agendy-21/ds-25894/archiv=1&p1=60009
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Plnění kritérií MA21 v roce 2020 pro obhájení kategorie „C“ 

Kategorie D – pro udělení „C“ musí být naplněny ukazatele i pro „D“ 

Č. Kritérium Číslo 
ukazatele 

Ukazatel Limit Stav 
 a plnění 

1. Institucionální 
zakotvení 
MA21 

1.1 Ustanovení 
odpovědného 
politika 
 pro MA21 

Limitem pro 
splnění je prosté 
konstatování 
ANO/NE.  

 Splněno 
Ustanovení 
odpovědného politika                
na jednání ZM  
dne 20. 12. 2018 
Dagmar Mášová 

   1.2 Ustanovení 
koordinátora 
MA21 

Limitem pro 
splnění je prosté 
konstatování 
ANO/NE. 

Splněno 
2. 6. 2020 ustanovena 
nová koordinátorka 
Martina Uhrinová 

  1.3 Existence 
neformální 
skupiny pro 
MA21 (nahradí  
Kritérium 5 – 
oficiální orgán 

Limitem pro 
splnění je prosté 
konstatování 
ANO/NE. 

Splněno 
ustanovením oficiálního 
orgánu samosprávy  
pro MA21 (kritérium 6.1) 

  1.4 Schválení 
dokumentu 
k MA21 
zastupitelstvem 
města/obce 

Limitem pro 
splnění je prosté 
konstatování 
ANO/NE. 

Splněno 
Deklarace Projekt Dobříš 
– Zdravé město 
schválena - 28. 2. 2008 
usnesením ZM 
8/11/2008  

2. Aktivní 
zapojování 
veřejnosti             
do oblastí 
plánování                
a rozhodování 
(typu kulaté 
stoly, fórum 
udržitelného 
rozvoje/MA21 

2.1 Plánování 
s veřejností 
(akční nebo 
komunitní 
plánování) 

Limitem                         
pro splnění jsou 
minimálně                       
2 plánovací akce 
za rok. 

Splněno 
10. 12. 2019  
Aktualizace strategického 
plánu udržitelného 
rozvoje města Dobříše 
 
9. 3. 2020 
Jak bude vypadat 
revitalizace Komenského 
náměstí? 

3. Prezentace 
činností a 
výstupů MA21 

3.1 Aktualizace 
webové stránky 
s informacemi o 
MA21 

Limitem                          
pro splnění jsou 
informace                         
o aktuálních 
aktivitách                             
v daném roce                 
na webu. 

Splněno 
Informace byly 
doplňovány v průběhu 
roku 2020 v závislosti                 
na akcích: 
http://www.mestodobris
.cz/zdrave-mesto-dobris-
a-mistni-agenda-21/ds-
16606/p1=57779  
 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigg7uHxKXRAhXINhoKHTC0CZMQjRwIBw&url=http://www.regionalnitelevize.cz/cz/8-partneri-tv/11-medialni-partneri.html&psig=AFQjCNF2wdoaQQOy8MMS757ZhrKoSBwbBA&ust=1483517572967544
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwifwv_du93SAhVDXhoKHbWNBx0QjRwIBw&url=http://www.zmmb.cz/stranky/15-mistni-agenda-21&psig=AFQjCNFvxKme7MYIAL2Nlwm0IV1ABvFQmA&ust=1489837606256944
http://www.mestodobris.cz/zdrave-mesto-dobris-a-mistni-agenda-21/ds-16606/p1=57779
http://www.mestodobris.cz/zdrave-mesto-dobris-a-mistni-agenda-21/ds-16606/p1=57779
http://www.mestodobris.cz/zdrave-mesto-dobris-a-mistni-agenda-21/ds-16606/p1=57779
http://www.mestodobris.cz/zdrave-mesto-dobris-a-mistni-agenda-21/ds-16606/p1=57779
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Č. Kritérium Číslo 
ukazatele 

Ukazatel Limit Stav 
 a plnění 

  3.2 Uveřejňování 
zpráv o MA21 
v místních/ 
regionálních/ 
celostátních 
médiích 

Limitem                               
pro splnění jsou 
minimálně                           
4 zprávy v 
médiích za rok. 

Splněno 
Tiskové zprávy k akcím 
ZM a MA21 byly 
uveřejňovány 
v Dobříšských listech, 
web města + FB, zasílány 
novinářům + na webové 
portály Příbramska 

4. Spolupráce/ 
partnerství 
sektoru 
veřejné 
správy, 
občanského 
sektoru a 
podnikatel. 
sektoru 

4.1 Společné 
zapojení 
zástupců 
občanského 
sektoru a 
podnikatel. 
Sektoru do 
aktivit MA21 

Limitem                          
pro splnění jsou 
minimálně                         
1 společná 
aktivita se 
zapojením všech 
tří sektorů za rok, 
nebo minimálně                
1 společná 
aktivita  
veřejného a 
podnikatelského 
sektoru a                          
1 společná 
aktivita veřejného 
a neziskového 
sektoru za rok. 

Splněno 
28. 10. 2019  
6. pochod na Čtyřmezí  
 
17. – 23. 2. 2020  
Týden bruslení (výuka 
pro školy + karneval                    
na ledě) 
 
12. 06. 2020 
Jsme Dobří(š)! v rámci 
dobříšských regionálních 
trhů 
 
12. 09. 2020 
Zažít město jinak! v rámci 
dobříšských regionálních 
trhů 
 
19. 09. 2020 
Ukliďme svět – Ukliďme 
Česko 

5. Sledování 
 a hodnocení 
procesu MA21 

5.1 Projednání 
roční pravidelné 
zprávy o MA21 
a akčního plánu 
zlepšování 
MA21 radou 
nebo 
zastupitelstvem 
města/obce 

Limitem pro 
splnění je prosté 
konstatování 
ANO/NE. 

Splněno 
25. 2. 2020 
projednáno RM – 
Hodnotící zpráva za rok 
2019 a plán zlepšování     
na rok 2020 

START - Kritérium pro kategorii D -  naplňování 2020 - SPLNĚNO 
 organizační zázemí na straně obce, města či regionu; 

 aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování a rozhodování; 

 aktivity založené na principu partnerství; 

 start vybraných informačních aktivit – články, web, FB. 
 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigg7uHxKXRAhXINhoKHTC0CZMQjRwIBw&url=http://www.regionalnitelevize.cz/cz/8-partneri-tv/11-medialni-partneri.html&psig=AFQjCNF2wdoaQQOy8MMS757ZhrKoSBwbBA&ust=1483517572967544
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwifwv_du93SAhVDXhoKHbWNBx0QjRwIBw&url=http://www.zmmb.cz/stranky/15-mistni-agenda-21&psig=AFQjCNFvxKme7MYIAL2Nlwm0IV1ABvFQmA&ust=1489837606256944
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Kategorie C 
Č. Kritérium Číslo 

ukazatele 
Ukazatel Limit Stav 

 a plnění 

6. Oficiální orgán 
samosprávy 
pro MA21 

6.1 Ustanovení/ 
existence 
orgánu rady/ 
zastupitelstva 
pro sledování 
postupu Ma21 
složeného  
ze zástupců 
veřejné správy, 
neziskového 
sektoru  
a komerčního 
sektoru 

Limitem pro 
splnění je min.                  
1 zástupce z 
každého sektoru. 
 
 

Splněno 
2. 6. 2020 
jmenování komise Radou 
města Dobříše 
 
14. 7. 2020  
Jmenována nová 
předsedkyně 

7. Osvěta a 
vzdělávání 
k udržitelném
u rozvoji a 
MA21 
 

7.1 Realizace 
osvětových 
aktivit 
k udržitelnému 
rozvoji/MA21 
Den Země-22.4. 
Den bez tabáku -31.5. 
Dny bez úrazů–červen 
Evropský týden 
mobility – 16.-22.9. 
Den bez aut 22.9. 
Dny zdraví-4.-17.10. 

 

Limitem pro 
splnění je 
pořádání 
minimálně jedné 
osvětové aktivity 
za rok. 

Splněno 
7. – 11. 9. 2020  
Dobří(š) v pohybu v rámci 
kampaně Dny zdraví 
  

  7.2 Realizace 
osvětových akcí 
k udržitelnému 
rozvoji, MA21 a 
souvisejícím 
tématům pod 
vedením 
kvalifikovaného 
lektora pro 
veřejnost 
(mimo kampaň) 

Limitem pro 
splnění je 
pořádání 
minimálně jedné 
vzdělávací akce           
za rok. 
 
(pokud je v daném 

roce splněn ukazatel 
7.3, nemusí se                      
7.2 vyplňovat) 

Splněno 
V roce 2020 udělena PS 

výjimka k tomuto kritériu 
(viz str. 4) 
 
 

  7.3 Vzdělávací akce 
k udržitelnému 
rozvoji, MA21 a 
souvisejícím 
tématům pro 
úřad a 
samosprávu  

Limitem                            
pro splnění je 
pořádání 
minimálně jedné 
vzdělávací akce                    
v průběhu 
aktuálního 
volebního 
období. 
 

Splněno 
21. 6. 2019 
Přednáška pro úřad  
a samosprávu 
s kvalifikovaným 
lektorem 
 
 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigg7uHxKXRAhXINhoKHTC0CZMQjRwIBw&url=http://www.regionalnitelevize.cz/cz/8-partneri-tv/11-medialni-partneri.html&psig=AFQjCNF2wdoaQQOy8MMS757ZhrKoSBwbBA&ust=1483517572967544
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwifwv_du93SAhVDXhoKHbWNBx0QjRwIBw&url=http://www.zmmb.cz/stranky/15-mistni-agenda-21&psig=AFQjCNFvxKme7MYIAL2Nlwm0IV1ABvFQmA&ust=1489837606256944
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Č. Kritérium Číslo 
ukazatele 

Ukazatel Limit Stav 
 a plnění 

8. Finanční 
podpora 
aktivit MA21 
ze strany 
samosprávy 

8.1 Schválení 
finanční 
podpory aktivit 
MA21 
vyplývajících 
z komunitního 
plánování radou 
nebo 
zastupitelstvem 
města/obce 
(možno 
jednorázová 
podpora, 
případně 
systematická) 

Limitem                           
pro splnění je 
poskytnutí 
finanční podpory 
minimálně                         
1x ročně. 
 
 

Splněno 
„Tvoříme Dobříš 2020“ 
2.ročník participativního 
rozpočtu 
vítězný projekt: Vybudování 
chodníku v údolí 
Trnovského potoka (kolize 
vlastnické vztahy); proto 
realizace projektu                       
na 2. místě Dětské hřiště 
Větrník 
(604 – rozpočet na rok 
2020 - pro projekt ZM                   
a MA21 - 500.000,--Kč  
na splnění tohoto 
kritéria) 
Tvoříme Dobříš 2020 | 
Dobříš (d21.me) 

9. Pravidelné 
plánování 
s veřejností 
k tématům 
udržitelného 
rozvoje 

9.1 Plánování 
s veřejností 
technikami 
zahrnujícími 
fáze participace 
-zjišťování 
potřeb,  
-konzultace 
návrhu,  
-prezentace 
výsledného 
řešení 

Limitem                         
pro splnění je 
realizace 
plánovací aktivity 
1x za rok. 

Splněno 
Tvoříme Dobříš 2019         
– 1. ročník 
participativního rozpočtu  
s vítězným projektem 
„Venkovní posilovna 
v Lipkách“ - popis 
realizace projektu  

10. Certifikované 
proškolení 
koordinátora 
MA21 

10.1 Absolvování 
případně 
aktuální účast 
koordinátora 
MA21 na 
akreditovaném 
školení pro 
koordinátory 
MA21 

Limitem                          
pro splnění je 
absolvování 
jednoho 
akreditovaného 
kurzu ročně. 

Splněno 
8. 9. 2020  
Komunitní plánování  
 
15. 9. 2020   
Komunikace                                   
a organizační chování 
 
 

STABILIZACE - Kritérium pro kategorii C -  naplňování 2020 - SPLNĚNO 
 politické zastřešení procesu MA21; 

 schválení oficiálního dokumentu k MA21; 

 začlenění MA21 do oficiální struktury úřadu; 

 vyšší míra zapojení a aktivní účast občanů. 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigg7uHxKXRAhXINhoKHTC0CZMQjRwIBw&url=http://www.regionalnitelevize.cz/cz/8-partneri-tv/11-medialni-partneri.html&psig=AFQjCNF2wdoaQQOy8MMS757ZhrKoSBwbBA&ust=1483517572967544
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwifwv_du93SAhVDXhoKHbWNBx0QjRwIBw&url=http://www.zmmb.cz/stranky/15-mistni-agenda-21&psig=AFQjCNFvxKme7MYIAL2Nlwm0IV1ABvFQmA&ust=1489837606256944
https://vote.d21.me/cs/info/TvorimeDobris2020
https://vote.d21.me/cs/info/TvorimeDobris2020
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Aktivity v rámci projektu Dobříš – Zdravé město a místní Agenda21                          
v roce 2020  
 
Vzhledem k situaci v roce 2020 (korona krize), došlo k odložení (Týden Země na rok 2021) 
či úplnému zrušení některých akcí a aktivit (Antifetfest  
Antifetfest aneb Jde to i jinak! 2020: Zdravé město Dobříš a místní Agenda 21: Město Dobříš 

(mestodobris.cz)). 
 
 

LEDEN 2020 

„Tvoříme Dobříš 2020 –  2. ročník participativního rozpočtu“ 

Termín:   25. 01. 2020 
Kritérium MA21: ano  
Ukazatel: 9.1 Plánování s veřejností technikami, zahrnujícími následující fáze 

participace: zjišťování potřeb,  
konzultace návrhu,  

prezentace výsledného řešení. 
Zodpovědnost:  koordinátor ZM a MA21 
Spolupráce: Miroslav Sochor, Pavel Svoboda 
Komentář: Do 2. ročníku byla částka na projekt participativního rozpočtu „Tvoříme 

Dobříš 2020“ navýšena na 500.000,-Kč. Veřejné hlasování                                    
o 16 projektech probíhalo do 13. 3. 2020 a vítězným projektem se stal 
návrh „Vybudování chodníku v údolí Trnovského potoka“.  Celkem 
hlasovalo 470 hlasujících a pro vítězný projekt 33 % hlasujících. 
V průběhu realizace bylo zjištěno, že část pozemku, na kterém měl být 
chodník postaven, není majetkem obce a tento projekt je tedy 
v současné době nerealizovatelný. Z těchto důvodů bude realizován 
projekt „Dětské hřiště na větrníku“, který se umístil na druhém místě a 
pro který hlasovalo  30 % hlasujících.  Následně se vítězným projektem 
zabývá odbor místního rozvoje.  

Odkaz na web města: Tvoříme Dobříš 2020 - participativní rozpočet: Zdravé město Dobříš a 

místní Agenda 21: Město Dobříš (mestodobris.cz) 

„Konference NSZM – síťujeme a podporujeme obce“ 

Termín:   23. 1. – 24. 1. 2020 
Účast:    koordinátor ZM a MA21 a politik ZM a MA21 - Olomouc 
Kritérium MA21: ne 
Komentář:  tradiční závěrečná a hodnotící konference NSZM ČR 
 
 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigg7uHxKXRAhXINhoKHTC0CZMQjRwIBw&url=http://www.regionalnitelevize.cz/cz/8-partneri-tv/11-medialni-partneri.html&psig=AFQjCNF2wdoaQQOy8MMS757ZhrKoSBwbBA&ust=1483517572967544
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwifwv_du93SAhVDXhoKHbWNBx0QjRwIBw&url=http://www.zmmb.cz/stranky/15-mistni-agenda-21&psig=AFQjCNFvxKme7MYIAL2Nlwm0IV1ABvFQmA&ust=1489837606256944
http://mestodobris.cz/antifetfest-aneb-jde-to-i-jinak-2020/ds-25861/archiv=0&p1=57779
http://mestodobris.cz/antifetfest-aneb-jde-to-i-jinak-2020/ds-25861/archiv=0&p1=57779
http://mestodobris.cz/tvorime-dobris-2020-participativni-rozpocet/ds-25872/archiv=0&p1=57779
http://mestodobris.cz/tvorime-dobris-2020-participativni-rozpocet/ds-25872/archiv=0&p1=57779
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ÚNOR 2020 

„Týden bruslení“ 
 

Termín:   17. 02. – 23. 2. 2020 
Kritérium MA21: ano 
Ukazatel:  4.1 Společné zapojení zástupců občanského sektoru a podnikatel. 

sektoru do aktivit MA21 
Zodpovědnost:  koordinátor ZM a MA21 
Spolupráce: ZŠ a MŠ Dobříše a okolí, zdravotníci Střediska zdraví, spol. s r. o.,  VSA 

Praha (výuka bruslení), …. 
Počet účastníků: 1000 dětí 
Komentář: 22. 02. 2020 – exhibiční zápas HC Dobříš 

 23. 02. 2020 – Karneval na ledě – zábavné odpoledne pro děti plné her 

a soutěží (spolupráce Aerobik Studio Orel Dobříš, ZUŠ Dobříš,..). Týden 

bruslení je již 4. ročníkem a setkává se se stále větším zájmem o výuku 

bruslení ze strany škol. Karneval na ledě je pak pro děti a rodiče 

pěkným zpestřením nedělního odpoledne v rámci celého týdne.  

Odkaz na web města: http://mestodobris.cz/akce-mesta-dobrise-tyden-brusleni-17-23-
unora-2020/d-479405 
 

 

„Projednání hodnotící zprávy za rok 2019 a plánu zlepšování na rok 2020 
MA21“ 
Termín:   25. 02. 2020  
Kritérium MA21: ano 
Ukazatel:  5.1 Projednání roční pravidelné zprávy o MA21 a akčního plánu 

zlepšování MA21 radou nebo zastupitelstvem města/obce 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigg7uHxKXRAhXINhoKHTC0CZMQjRwIBw&url=http://www.regionalnitelevize.cz/cz/8-partneri-tv/11-medialni-partneri.html&psig=AFQjCNF2wdoaQQOy8MMS757ZhrKoSBwbBA&ust=1483517572967544
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwifwv_du93SAhVDXhoKHbWNBx0QjRwIBw&url=http://www.zmmb.cz/stranky/15-mistni-agenda-21&psig=AFQjCNFvxKme7MYIAL2Nlwm0IV1ABvFQmA&ust=1489837606256944
http://mestodobris.cz/akce-mesta-dobrise-tyden-brusleni-17-23-unora-2020/d-479405
http://mestodobris.cz/akce-mesta-dobrise-tyden-brusleni-17-23-unora-2020/d-479405
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Zodpovědnost:  koordinátor ZM a MA21 
Spolupráce: komise ZM a MA21 (předjednání  
Komentář: Oba tyto dokumenty musí být projednány radou města (popř. 

zastupitelstvem), dokumenty pro schválení jsou zveřejněny na webu 

města a předloženy k seznámení zastupitelstvu města.  

Odkaz na web města: Rok 2019: Zdravé město Dobříš a místní Agenda 21: Město Dobříš 
(mestodobris.cz) 
 
Rok 2020: Zdravé město Dobříš a místní Agenda 21: Město Dobříš (mestodobris.cz) 
 
 

BŘEZEN 2020 

 „Veřejného projednání záměru „Revitalizace Komenského náměstí, Dobříš“ 
 

Termín:   09. 03. 2020  
Kritérium MA21: ano 
Ukazatel:  2.1 Plánování s veřejností (akční nebo komunitní plánování) 
Zodpovědnost:  koordinátor ZM a MA21 
Spolupráce: vedení města  
Počet účastníků: 20 
Komentář: Veřejné představení záměru s projekcí k celkové revitalizace 

Komenského náměstí.   

Odkaz na web města: Revitalizace Komenského náměstí, Dobříš: Zdravé město Dobříš a místní 

Agenda 21: Město Dobříš (mestodobris.cz) 

ČERVEN 2020 

„Jmenování nového složení komise projektu Dobříš – Zdravé město a místní 

Agenda 21 

Termín:   02. 06. 2020 
Kritérium MA21: ano 
Ukazatel:   6.1 Ustanovení/ existence orgánu rady/zastupitelstva pro sledování 

postupu Ma21 složeného ze zástupců veřejné správy, neziskového 
sektoru a komerčního sektoru 

Zodpovědnost:  koordinátor ZM a MA21 
Spolupráce: politik ZM a MA21 
Komentář: Členové komise byli jmenování Radou města Dobříše pod usnesením 

24/58/2020/RM 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigg7uHxKXRAhXINhoKHTC0CZMQjRwIBw&url=http://www.regionalnitelevize.cz/cz/8-partneri-tv/11-medialni-partneri.html&psig=AFQjCNF2wdoaQQOy8MMS757ZhrKoSBwbBA&ust=1483517572967544
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwifwv_du93SAhVDXhoKHbWNBx0QjRwIBw&url=http://www.zmmb.cz/stranky/15-mistni-agenda-21&psig=AFQjCNFvxKme7MYIAL2Nlwm0IV1ABvFQmA&ust=1489837606256944
http://mestodobris.cz/rok-2019/ds-25866/archiv=0&p1=57779
http://mestodobris.cz/rok-2019/ds-25866/archiv=0&p1=57779
http://mestodobris.cz/rok-2020/ds-25867/archiv=0&p1=57779
http://mestodobris.cz/revitalizace-komenskeho-namesti-dobris/ds-25869/archiv=1&p1=57779
http://mestodobris.cz/revitalizace-komenskeho-namesti-dobris/ds-25869/archiv=1&p1=57779
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Odkaz na web města: Komise pro projekt Dobříš - Zdravého města a místní Agendy 21: Zdravé 

město Dobříš a místní Agenda 21: Město Dobříš (mestodobris.cz) 

 

„Školení NSZM ČR – Nácvik facilitačních dovedností on-line pro úřad“ 

Termín:   05. 06. 2020 
Kritérium MA21: ne 
Zodpovědnost:  koordinátor ZM a MA21 
Spolupráce: politik ZM a MA21, NSZM ČR – školitel, IT úřadu 
Počet účastníků: 10  
Komentář: Školení proběhlo v rámci pravidelného vzdělávání. 

 

„Jsme Dobří(š)!“ 

Termín:   13. 06. 2020 
Kritérium MA21: ano 
Ukazatel:  4.1 Společné zapojení zástupců občanského sektoru a podnikatel. 

sektoru do aktivit MA21 
Zodpovědnost:  koordinátor ZM a MA21 
Spolupráce: komise ZM a MA21, politik ZM a MA21, organizátor trhů, zapojené 

spolky 
Počet účastníků: nelze odhadnout 
Komentář: Propojení Dobříšského regionálního trhu a akce Jsme Dobří(š)!.  Akce 

se konala v roce 2020 takto poprvé a jejím smyslem bylo oživení trhů, 
představení nových vratných kelímků města Dobříše a představení 
místních organizacích v čem jsou „dobří“.  

 
Odkaz na web města: http://www.mestodobris.cz/jsme-dobri-s/d-480276 

 

„Jednání komise Zdravého města a místní Agendy 21“ – nové složení komise 

Termín:   29. 06. 2020 
Kritérium MA21: ano 
Zodpovědnost:  koordinátor ZM a MA21 
Spolupráce: politik ZM a MA21  
Komentář: Usnesení č. 6/62/2020/RM ze dne 14. 7. 2020 /jmenování nové 

předsedkyně/; Rada města Dobříše bere na vědomí zápis č. 5 z jednání 

komise Zdravého města a místní Agendy 21 ze dne 29. 6. 2020. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigg7uHxKXRAhXINhoKHTC0CZMQjRwIBw&url=http://www.regionalnitelevize.cz/cz/8-partneri-tv/11-medialni-partneri.html&psig=AFQjCNF2wdoaQQOy8MMS757ZhrKoSBwbBA&ust=1483517572967544
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwifwv_du93SAhVDXhoKHbWNBx0QjRwIBw&url=http://www.zmmb.cz/stranky/15-mistni-agenda-21&psig=AFQjCNFvxKme7MYIAL2Nlwm0IV1ABvFQmA&ust=1489837606256944
http://mestodobris.cz/komise-pro-projekt-dobris-zdraveho-mesta-a-mistni-agendy-21/ds-25679/archiv=0&p1=57779
http://mestodobris.cz/komise-pro-projekt-dobris-zdraveho-mesta-a-mistni-agendy-21/ds-25679/archiv=0&p1=57779
http://www.mestodobris.cz/jsme-dobri-s/d-480276
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Odkaz na web města: Komise Zdravého města a místní Agendy 21: Rada města: Město Dobříš 

(mestodobris.cz) 

 

ČERVENEC 2020 

„Den s lesníkem“ 

Termín:   16. 07.2020 
Kritérium MA21: ano 
Ukazatel:  7.2 Realizace osvětových akcí k udržitelnému rozvoji, MA21 a 

souvisejícím tématům pod vedením kvalifikovaného lektora pro 
veřejnost 

 PS MA21 splnění tohoto ukazatele touto akcí neakceptovala a městu 
byla udělena výjimka na tento ukazatel 

Zodpovědnost:  vedoucí OVŽP 
Spolupráce: koordinátor ZM a MA21 a Colloredo-Mannsfeld, spol. s r. o.  
Počet účastníků: 20 účastníků 
Komentář: Město Dobříš spoluorganizuje již několik let krásnou akci pro děti                   

„Do lesa s lesníkem“, kterou připravuje Nadace dřevo pro život.                          

V červenci si něco podobného vyzkoušeli i dospělí, aby zjistili, že o lese 

vlastně téměř nic nevěděli. Tak jako bohužel valná většina z nás… 

Odkaz na web města: Den s lesníkem je dřina aneb Jak a kdo poznal život a tvrdou práci v lese: 

Město Dobříš (mestodobris.cz) 

 

ZÁŘÍ 2020 

„Dobří(š) v pohybu“  

Termín:   07. – 11. 09. 2020 
Kritérium MA21: ano 
Ukazatel:  7.1 Realizace osvětových aktivit k udržitelnému rozvoji/MA21 
   zařazeno do osvětových kampaní k udržitelnému rozvoji   

„Dny Zdraví“ 
Zodpovědnost:  koordinátor ZM a MA21 
Spolupráce: sportovní spolky působící ve městě Dobříš 
Počet účastníků: nelze odhadnout 
 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigg7uHxKXRAhXINhoKHTC0CZMQjRwIBw&url=http://www.regionalnitelevize.cz/cz/8-partneri-tv/11-medialni-partneri.html&psig=AFQjCNF2wdoaQQOy8MMS757ZhrKoSBwbBA&ust=1483517572967544
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwifwv_du93SAhVDXhoKHbWNBx0QjRwIBw&url=http://www.zmmb.cz/stranky/15-mistni-agenda-21&psig=AFQjCNFvxKme7MYIAL2Nlwm0IV1ABvFQmA&ust=1489837606256944
http://www.mestodobris.cz/komise-zdraveho-mesta-a-mistni-agendy-21/ds-25894/archiv=1&p1=60009
http://www.mestodobris.cz/komise-zdraveho-mesta-a-mistni-agendy-21/ds-25894/archiv=1&p1=60009
http://www.mestodobris.cz/den-s-lesnikem-je-drina-aneb-jak-a-kdo-poznal-zivot-a-tvrdou-praci-v-lese/d-480622
http://www.mestodobris.cz/den-s-lesnikem-je-drina-aneb-jak-a-kdo-poznal-zivot-a-tvrdou-praci-v-lese/d-480622
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Komentář: Tato sportovní akce je zaměřena na děti a rodiče, kdy mohou navštívit 

přihlášené sportovní spolky, vyzkoušet si různé aktivity, shlédnout 
zázemí, sportoviště, pohovořit s trenéry a popř. přihlásit svého 
potomka ke sportovní aktivitě (nábor).  

Odkaz na web města:  Dobří(š) v pohybu 2020: Zdravé město Dobříš a místní Agenda 21: Město 

Dobříš (mestodobris.cz) 

 

„Povinné akreditované vzdělávání - Komunitní plánování“  

Termín:   08. 09. 2020 
Kritérium MA21: ano 
Ukazatel: 10. 0  Absolvování případně aktuální účast koordinátora MA21 na 

akreditovaném školení pro koordinátory MA21 
Zodpovědnost:  koordinátor ZM a MA21 
Komentář: akreditované vzdělávání, číslo akreditace A2020/0767 
 

 

„Zažít město jinak!“  

Termín:   12. 09. 2020 
Kritérium MA21: ano 
Ukazatel:  4.1 Společné zapojení zástupců občanského sektoru a podnikatel. 

sektoru do aktivit MA21 
Zodpovědnost:  koordinátor ZM a MA21 
Spolupráce: komise ZM a MA21, politik ZM a MA21, organizátor trhů, zapojené 

spolky 
Počet účastníků: nelze odhadnout 
Komentář: Propojení Dobříšského regionálního trhu a akce Zažít město jinak! Akce 

byla již v roce 2019 a přinesla oživení trhů.  
 
Odkaz na web města: Zažít město jinak: Zdravé město Dobříš a místní Agenda 21: Město Dobříš 

(mestodobris.cz) 

 

„Povinné akreditované vzdělávání - Komunikace a organizační chování“  

Termín:   15. 09. 2020 
Kritérium MA21: ano 
Ukazatel: 10. 1 Absolvování případně aktuální účast koordinátora MA21 na 

akreditovaném školení pro koordinátory MA21 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigg7uHxKXRAhXINhoKHTC0CZMQjRwIBw&url=http://www.regionalnitelevize.cz/cz/8-partneri-tv/11-medialni-partneri.html&psig=AFQjCNF2wdoaQQOy8MMS757ZhrKoSBwbBA&ust=1483517572967544
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwifwv_du93SAhVDXhoKHbWNBx0QjRwIBw&url=http://www.zmmb.cz/stranky/15-mistni-agenda-21&psig=AFQjCNFvxKme7MYIAL2Nlwm0IV1ABvFQmA&ust=1489837606256944
http://www.mestodobris.cz/dobri-s-v-pohybu-2020/ds-25898/archiv=0&p1=57779
http://www.mestodobris.cz/dobri-s-v-pohybu-2020/ds-25898/archiv=0&p1=57779
http://www.mestodobris.cz/zazit-mesto-jinak/d-480922/p1=57779
http://www.mestodobris.cz/zazit-mesto-jinak/d-480922/p1=57779
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Zodpovědnost:  koordinátor ZM a MA21 
Komentář: akreditované vzdělávání, číslo akreditace A2020/0767 

 

„Veřejná diskuse a přednáška EURO v Česku“ 

Termín:   16. 09. 2020 
Kritérium MA21: ne 
Zodpovědnost:  koordinátor ZM a MA21 
Spolupráce: politik ZM a MA21, vedení města, spolek Euro v Česku 
Počet účastníků: 30 
Odkaz na web města: Přednáška EURO: Město Dobříš (mestodobris.cz) 

 

„Ukliďme svět – ukliďme Česko“  

Termín:   19. 09. 2020 
Kritérium MA21: ano 
Ukazatel:  4.1 Společné zapojení zástupců občanského sektoru a podnikatel. 

sektoru do aktivit MA21 
Zodpovědnost:  koordinátor ZM a MA21 
Spolupráce: politik ZM a MA21,  
Počet účastníků: 20 
Komentář: Akce zaměřená na úklid veřejných prostranství ve městě Dobříš.   

 

 

ŘÍJEN 2020 

„Do lesa s lesníkem“ 

Termín:   08. 10. 2020  a  4. 12. 2020 
Kritérium MA21: ne 
Zodpovědnost:  vedoucí OVŽP 
Spolupráce: koordinátor ZM a MA21, politik ZM a MA21, nadace Dřevo pro život 
Počet účastníků: cca 100 
Odkaz na web města: http://mestodobris.cz/do-lesa-s-lesnikem/d-481246 
                                        Město Dobříš - oficiální stránka - Příspěvky | Facebook 

 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigg7uHxKXRAhXINhoKHTC0CZMQjRwIBw&url=http://www.regionalnitelevize.cz/cz/8-partneri-tv/11-medialni-partneri.html&psig=AFQjCNF2wdoaQQOy8MMS757ZhrKoSBwbBA&ust=1483517572967544
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwifwv_du93SAhVDXhoKHbWNBx0QjRwIBw&url=http://www.zmmb.cz/stranky/15-mistni-agenda-21&psig=AFQjCNFvxKme7MYIAL2Nlwm0IV1ABvFQmA&ust=1489837606256944
http://www.mestodobris.cz/prednaska-euro/d-481409
http://mestodobris.cz/do-lesa-s-lesnikem/d-481246
https://www.facebook.com/pg/mestodobrisoficialni/posts/
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„Slavnostní pochod na Čtyřmezí“ 

Termín:   28. 10. 2020 - Odloženo z důvodu koronaviru 
  
 

LISTOPAD 2020 

 

„Podzimní škola NSZM ČR - Praha“ 

Termín:   06. 11. – 08. 11. 2020 
Účast:    koordinátor ZM a MA21 
Kritérium MA21: ano 
Ukazatel: 10.1 Absolvování případně aktuální účast koordinátora MA21 na 

akreditovaném školení pro koordinátory MA21 
Účast:    koordinátor ZM a MA21 
   
 

 
PROSINEC 2020 
 
„Jednání komise Zdravého města a místní Agendy 21“  

Termín:   14. 12. 2020  
Kritérium MA21: ano 
Zodpovědnost:  koordinátor ZM a MA21 
Spolupráce: politik ZM a MA21   
Odkaz na web města: Komise Zdravého města a místní Agendy 21: Rada města: Město Dobříš 

(mestodobris.cz) 

 

„Informace o aktuálních aktivitách v daném roce na webu města“ 

Termín:   v průběhu roku 2020 
Kritérium MA21: ano 
Ukazatel:  3. 1 Aktualizace webové stránky s informacemi o MA21 
Zodpovědnost:  koordinátor ZM a MA21 

 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigg7uHxKXRAhXINhoKHTC0CZMQjRwIBw&url=http://www.regionalnitelevize.cz/cz/8-partneri-tv/11-medialni-partneri.html&psig=AFQjCNF2wdoaQQOy8MMS757ZhrKoSBwbBA&ust=1483517572967544
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwifwv_du93SAhVDXhoKHbWNBx0QjRwIBw&url=http://www.zmmb.cz/stranky/15-mistni-agenda-21&psig=AFQjCNFvxKme7MYIAL2Nlwm0IV1ABvFQmA&ust=1489837606256944
http://www.mestodobris.cz/komise-zdraveho-mesta-a-mistni-agendy-21/ds-25894/archiv=1&p1=60009
http://www.mestodobris.cz/komise-zdraveho-mesta-a-mistni-agendy-21/ds-25894/archiv=1&p1=60009
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„Tiskové zprávy v médiích“ – hlavně Dobříšské listy“ 

Termín:   v průběhu roku 2020 
Kritérium MA21: ano 
Ukazatel:  3.2 Uveřejňování zpráv o MA21 v místních/regionálních/celostátních 

médiích 

Zodpovědnost:  koordinátor ZM a MA21 
 

 
Odkaz na dokumenty ZM a MA21: 

http://www.mestodobris.cz/zdrave-mesto-dobris-a-mistni-agenda-21/ds-16606/p1=57779 
 
Zpracovala:       
Ing. Bc. Martina Uhrinová, koordinátorka projektu 
 a Šárka Krůtová, DiS., asistentka koordinátorky 
projekt Dobříš - ZM a MA21 
Dobříš,  27. 02. 2021 
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