
 

 
 

1 

 

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 135 členů (měst, obcí, 
mikroregionů, krajů) a aktivně pracuje v ČR už 30 let. Přináší stovky příkladů dobré praxe, 
vzájemnou inspiraci a sdílení úspěšných řešení mezi členy. Propaguje radnice v TV Zdravá 
města a na řadě celostátních konferencí a seminářů. Je platformou přátelské spolupráce 
profesionálů – politiků i koordinátorů. V akreditovaném vzdělávání poskytuje členům 
metodiku a know-how k úspěšnému postupu.  

  

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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Na co všechno se NSZM zaměřuje? 

Zaměřuje se na zapojování místní veřejnosti, škol, nevládních organizací i podnikatelů.  

- Na základě indikátorů umí hodnotit kvalitu života a zdraví obyvatel. 
- Pomáhá členům se strategiemi a řízením prostřednictvím projektů a ukazatelů.  

Jak NSZM postupuje? 

Pravidelně svolává celostátní setkávání členů na akreditované vzdělávací akce.  

Průběžně poskytuje členům individuální poradenství.  

Spolupracuje expertně s řadou univerzit a národních institucí.  

Systém DataPlán NSZM přináší moderní online data a nástroje.  

Kancelář NSZM zajišťuje pro členy mnoho dalších praktických služeb.  

Činnost NSZM ČR je mezinárodně certifikována OSN- WHO. 

 
 

        Místní Agenda 21  

 
https://ma21.cenia.cz/ 
 

Naše města, obce a regiony budujeme:  

s úctou k odkazu předků, 

s ohledem na potřeby současníků, 

s odpovědností za budoucnost potomků 

 
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.  
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. 

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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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“. 

Od roku 2018 je město Dobříš v kategorii „C“, vzhledem k vypracování 3 auditů byla 

kategorie „C“ rozšířena o tzv. 1 hvězdičku. Vzhledem k tomu, že audity po třech letech již 

nejsou platné, opět je udělováno pouze „C“. 

V roce 2021 splnilo město Dobříš všechna kritéria pro hodnocení v kategorii „C“ a v 

listopadu 2021 byla městu Dobříš oficiálně přidělena kategorie „C“.  

 

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  

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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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. Od 18. 1. 2021 je Šárka Krůtová, DiS. vedena jako asistentka koordinátorky. 

 
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.  
 
Aktuální Komise ZM a MA21 byla ustanovena 02.06. 2020 a je složena z 9 členů. Z každého 
jednání je pořizován zápis (přístupný na webu města Zdravé město Dobříš a místní Agenda 21: 

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

 
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 

 
Martin Voděra 

člen učitel na základní umělecké škole 
Dobříš 

 
Mgr. Daniel Hošek 

člen zástupce ředitele gymnázia Karla 
Čapka Dobříš 

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://mestodobris.cz/zdrave-mesto-a-mistni-agenda-21/ds-25731/p1=72645
https://mestodobris.cz/zdrave-mesto-a-mistni-agenda-21/ds-25731/p1=72645
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neziskový Františka Petrusová člen předsedkyně Klubu důchodců, z. s. 

 
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 

 

 
Plnění kritérií MA21 v roce 2021 pro obhájení kategorie „C“ 

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

 

START - Kritérium pro kategorii D -  naplňování 2021 - 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. 
 

STABILIZACE - Kritérium pro kategorii C -  naplňování 2021 - SPLNĚNO 
 politické zastřešení procesu MA21; 

 schválení oficiálního dokumentu k MA21; 

 začlenění MA21 do oficiální struktury úřadu; 

 vyšší míra zapojení a aktivní účast občanů. 

 
 

Přehled akcí v rámci projektu Dobříš - Zdravé město                                         
a místní Agenda 21 v roce 2021 

 
Prosinec - duben             Tvoříme Dobříš 2021  
  
Únor                              Týden bruslení a karneval na ledě - ZRUŠENO (covid) 
  
Březen – duben  Ukliďme si Dobříš   
 
Duben    10.000 kroků ke zdraví  

Květen Přednáška - Možnosti podpory městské a aktivní mobility – 

online přednáška  

     

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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Cyklodopravní opatření ve městě – online kulatý stůl 

 
                          Do práce na kole! 

                       
Červen Jsme Dobří(š) s  Dobříšským regionálním trhem (proběhlo velmi 

omezeně) – níže bez záznamu 

   

Září   Dobří(š) v pohybu  

Zažít město jinak! s  Dobříšským regionálním trhem 

Ukliďme svět – Ukliďme Česko 

  
Říjen   Den s lesníkem pro děti  (aktivita pro ZŠ) – níže bez záznamu 

Slavnostní pochod na Čtyřmezí – 8. ročník 
 

 

PROSINEC 2020 - DUBEN 2021 

„Tvoříme Dobříš 2021 –  3. ročník participativního rozpočtu“ 

Termín:   12. 12. 2020 – 04. 04. 2021 
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: Již 3. ročník byl vyhlášen na 12. 12. 2020 a k 30. 01. 2021 se sešlo 17 

návrhů. Po posouzení ze strany pracovníků příslušných odborů 

městského úřadu postoupilo do samotného hlasování 8 projektů, které 

byly, stejně jako v předchozích ročnících veřejně prezentovány, jen 

letos s tím rozdílem, že prezentace byly on-line. Rovných 500 

hlasujících rozdělilo své hlasy (3 + a 1 -) tak, že na 1. místě se 179 hlasy 

se umístil projekt „Revitalizace zeleně a nové přírodně blízké herní 

prvky - dětské hřiště Větrník a na 2. místě s 172 hlasy „Úprava schodů 

do rybníka Papež“. Částka 2 x 100.000,--Kč byla v rozpočtu města tedy 

vyčleněna na tyto dva projekty.  

Odkaz na web města: Tvoříme Dobříš 2021 (dobris.cz) 

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://tvorime.dobris.cz/tvorime-dobris-2021
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BŘEZEN 2021 

„Projednání hodnotící zprávy za rok 2020 a plánu zlepšování na rok 2021 
MA21“ 
Termín:   23. 03. 2021  
Kritérium MA21: ano 
Ukazatel:  5.1 Projednání roční pravidelné zprávy o MA21 a akčního plánu 

zlepšování MA21 radou nebo zastupitelstvem města/obce 
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. 

Odkaz na web města: 2021 Plány zlepšování Zdravého města a místní Agendy 21: Zdravé město a 
místní Agenda 21: Dobříš (mestodobris.cz) 
2020 Hodnotící zprávy Zdravého města a místní Agendy 21: Zdravé město a místní Agenda 21: Dobříš 
(mestodobris.cz) 
 
 

BŘEZEN - DUBEN 2021 

„Ukliďme si Dobříš“ 
Termín:   10. 03. – 22. 04. 2021  
Ukazatel: 7. 1 Realizace osvětových aktivit k udržitelnému rozvoji 
 Minimálně 1 kampaň za rok 
Zodpovědnost:  vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 
Spolupráce: politik ZM a MA21, koordinátor ZM a MA21, veřejnost 
Komentář: Úklidová akce je přizpůsobena podmínkách v covid omezeních; 

pořádáno v rámci kampaně Den Země; více na Ukliďme si Dobříš: 
Město Dobříš (mestodobris.cz). 

 
„10.000 kroků ke zdraví“ 
Termín:   01. 04. – 30. 04. 2021   
Ukazatel: 7. 1 Realizace osvětových aktivit k udržitelnému rozvoji 
 Minimálně 1 kampaň za rok 
Zodpovědnost:  koordinátor ZM a MA21 
Spolupráce: politik ZM a MA21, celostátní organizátor výzvy 
Komentář: Město Dobříš se rozhodlo podpořit pohybové aktivity několika akcemi; 

zařazeno do kampaně „Světový den zdraví“ – 7. 4.  

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://mestodobris.cz/2021-plany-zlepsovani-zdraveho-mesta-a-mistni-agendy-21/ds-26055/archiv=0&p1=72645
https://mestodobris.cz/2021-plany-zlepsovani-zdraveho-mesta-a-mistni-agendy-21/ds-26055/archiv=0&p1=72645
https://mestodobris.cz/2020-hodnotici-zpravy-zdraveho-mesta-a-mistni-agendy-21/ds-26058/archiv=0&p1=72645
https://mestodobris.cz/2020-hodnotici-zpravy-zdraveho-mesta-a-mistni-agendy-21/ds-26058/archiv=0&p1=72645
http://www.mestodobris.cz/uklidme-si-dobris/d-482573
http://www.mestodobris.cz/uklidme-si-dobris/d-482573
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V Dobříši se do akce zapojilo 158 aktivních žen a mužů v celkem                    
25 týmech. Nejvíce bodů si vychodil Mr. Drtikol, nejlepším týmem byly 
Holky z Dobříšska, které nachodily 2987km. V soutěži měst se Dobříš 
umístila celkově na 3. místě těsně před rivalem z Mníšku pod Brdy. 
Vyhecovaný souboj probíhal do posledního dne, kdy chodci z obou 
měst sledovali s napětím bodové přepočty. Chodci z Dobříše našlapali 
v dubnu téměř 43 tisíc kilometrů, to je průměr 272 km na osobu. 
Dobříš - 10000 kroků ke zdraví (desettisickroku.cz). 

 

KVĚTEN 2021 

„Jednání komise Zdravého města a místní Agendy 21“  

Termín:   03. 05. 2021 
Kritérium MA21: ano 
Zodpovědnost:  koordinátor ZM a MA21 
Spolupráce: politik ZM a MA21  
Odkaz na web města: Zápis č. 7. Zdravé město Dobříš a místní Agenda 21: Zdravé město a místní 
Agenda 21: Dobříš (mestodobris.cz) 

 

„Do práce na kole!“ 
Termín:   01. 05. – 31. 05. 2021  
Ukazatel: 7. 1 Realizace osvětových aktivit k udržitelnému rozvoji 
 Minimálně 1 kampaň za rok 
Zodpovědnost:  koordinátor ZM a MA21 
Spolupráce: politik ZM a MA21, celostátní organizátor výzvy 
Komentář: Město Dobříš se rozhodlo podpořit pohybové aktivity několika akcemi; 

zařazeno do kampaně „Světový den zdraví“ – 7. 4. 
Dobříš - Do práce na kole (dopracenakole.cz). 

 

„Možnosti podpory městské a aktivní mobility pro období 2021-2030“ -                 

On-line seminář na téma 

Termín:   19. 05. 2021  
Kritérium MA21: ano 
Ukazatel:  7.2. Realizace vzdělávacích akcí k UR 
Zodpovědnost:  koordinátor ZM a MA21 
Spolupráce: politik 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
https://www.desettisickroku.cz/dobris
https://mestodobris.cz/zdrave-mesto-a-mistni-agenda-21/ds-25731/p1=72645
https://mestodobris.cz/zdrave-mesto-a-mistni-agenda-21/ds-25731/p1=72645
https://www.dopracenakole.cz/mesto/dobris


 

 
 

9 

 
Počet účastníků: cca 20 

 

Cyklodopravní opatření ve městě 
Termín:   24. 05. 2021  
Kritérium MA21: ano 
Ukazatel:  2.1 Plánování s veřejností (akční nebo komunitní plánování) 
Zodpovědnost:  koordinátor ZM a MA21 
Spolupráce: vedení města  
Počet účastníků: cca 20 
Komentář: On-line kulatý stůl - Opatření ve městě Dobříš pro zlepšení podmínek pro 

cyklisty  

ČERVEN 2021 

Návrat dětí do škol bez omezení 
Termín:   23. 06. 2021  
Kritérium MA21: ano 
Ukazatel:  2.1 Plánování s veřejností (akční nebo komunitní plánování) 
Zodpovědnost:  koordinátor ZM a MA21 
Spolupráce: vedení města  
Počet účastníků: cca 20 
Komentář: Otevřený kulatý stůl pro zástupce školských zařízení, rodičů a vedení 

města  

 

ČERVENEC 2021 

„Jednání komise Zdravého města a místní Agendy 21“  

Termín:   01. 07. 2021 
Kritérium MA21: ano 
Zodpovědnost:  koordinátor ZM a MA21 
Spolupráce: politik ZM a MA21  
Odkaz na web města: Zápis č. 8. Zdravé město Dobříš a místní Agenda 21: Zdravé město a místní 
Agenda 21: Dobříš (mestodobris.cz) 

 

 

 

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://mestodobris.cz/zdrave-mesto-a-mistni-agenda-21/ds-25731/p1=72645
https://mestodobris.cz/zdrave-mesto-a-mistni-agenda-21/ds-25731/p1=72645
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ZÁŘÍ 2021 

„Dobří(š) v pohybu“  

Termín:   06. – 10. 09. 2021 
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 
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). Společně se spolky byl vytvořen 
leták - přehled, který byl součástí Dobříšských listů 9/2021.  

 

„Zažít město jinak!“  

Termín:   11. 09. 2021 
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: ZMJ jsou sousedské slavnosti, jejichž náplň vytvářejí sami obyvatelé 

daných lokalit (spolky, aktivní občané). Jsou založené na principu 
společného sdílení veřejného prostoru, vzájemné výpomoci a 
dobrovolnickém nasazení místních organizátorů a mnoha dalších 
subjektů. Jsou otevřené všem věkovým a zájmovým kategoriím. 
Smyslem akce je, aby obyvatelé měst vystoupili ze stereotypu vnímání 
veřejného prostoru a uvědomili si jeho hodnotu. Na slavnostech 
dostanou hlavní prostor místní obyvatelé, jejich nápady, um, dílny, hry, 
ale také místní podniky a organizace, kapely, divadelní soubory apod. 
V roce 2021 se podařilo propojení několika akcí, kde hlavním dějištěm 
ZMJ bylo parkoviště a park za sokolovnou: 

Komenského náměstí – Dobříšský regionální trh (dopoledne) 
Parkoviště u radnice - Dobříšský regionální trh (dopoledne) 

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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Parkoviště a park za sokolovnou – ZMJ (dopoledne) 
Dětské dopravní hřiště na zimním stadionu s městskou policií – ZMJ – 9-14 hodin 
Mírové náměstí – u radnice - Pochod Pičín – Řitka  
(start Dobříš – Řitka 8 – 11 hodin) 
Mírové náměstí – u radnice - Putování na Svatou Horu po svatojakubské cestě (start 9 hodin) 
Hřiště v ulici B. Němcové – ZMJ od 14 – 16 hodin (spolek Provas Dobříš) 
Prostranství po bývalém kině - Podbrdská výstava drobného zvířectva (11. – 12. 9.) 
 

„Ukliďme svět – ukliďme Česko“  

Termín:   18. 09. 2021 
Kritérium MA21: ne 
Zodpovědnost:  koordinátor ZM a MA21 
Spolupráce: politik ZM a MA21 
Počet účastníků: 6 
Komentář: Velmi nízká účast, při úklidu v anglickém parku zámku Dobříš se 

nasbíralo cca 6 pytlů odpadu.  
 

Povinné akreditované vzdělávání - Funkce zřizovatele ve vztahu k 

příspěvkovým organizacím - AK/PV-336/2018 

Termín:   24. 09. 2021 
Kritérium MA21: ano 
Ukazatel: 10. 1 Absolvování případně aktuální účast koordinátora MA21 na 

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

ŘÍJEN 2021 

„10.000 kroků ke zdraví – říjnová výzva“ 

Termín:   01. – 31. 10. 2021 
Kritérium MA21: ano 
Ukazatel: 4.1 Společné zapojení zástupců veřejné správy, občanského sektoru                     

a podnikatelského sektoru 
 Zahrnuto do celostátní kampaně NSZM „Dny zdraví“ 
 Minimálně 1 společná aktivita se zapojením všech tří sektorů za rok 
Zodpovědnost:  koordinátor ZM a MA21 
Spolupráce:  politik ZM a MA21, komise ZM a MA21, partneři, spolky 
 

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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Komentář: Oblíbená celoměsíční akce s účelem rozchodit co možná nejvíce 

občanů z Dobříše a Dobříšska. Bodové zvýhodnění jako motivaci mají ti 
s vyšším BMI a věkem. Společné setkání s opékáním špekáčků proběhlo 
v rámci měsíce.   
Ve dnech 1.–31. října se do Výzvy 10 000 kroků se přihlásilo 10 275 
účastníků, aktivních jich nakonec bylo 6 498. Téměř tři čtvrtiny z nich 
byly ženy (4 850), mužů se aktivně zapojilo 1 648. Nejmladšímu 
účastníkovi bylo 6 let a nejstaršímu přesně o osm dekád více. Nejlehčí 
účastník vážil 17 kg, nejtěžší  v den zahájení akce 195 kg. 
V celorepublikovém hodnocení ze 65 zapojených měst byla Dobříš na  
3. místě (211 účastníků / 41 463 b. / 49 875 km).  

 

„Slavnostní pochod na Čtyřmezí -  8. ročník“ 

Termín:   28. 10. 2021 
Kritérium MA21: ano 
Ukazatel: 4.1 Společné zapojení zástupců veřejné správy, občanského sektoru                     

a podnikatelského sektoru 
 Zahrnuto do celostátní kampaně NSZM „Dny zdraví“ 
 Minimálně 1 společná aktivita se zapojením všech tří sektorů za rok 
Zodpovědnost:  koordinátor ZM a MA21 
Spolupráce:  politik ZM a MA21, komise ZM a MA21, partneři, spolky 
Komentář: Turistická akce, která získává na oblibě a je příjemným setkáním 

pochodníků 4 zúčastněných obcí – Buková, Dobříš, Hostomice,  
Rosovice v místně zvaném „Kuchyňka“ v brdských lesích, kde je 
připraveno občerstvení a hudební zpestření již tradičně s Dobříšským 
pokleslým orchestrem lidových nástrojů.    

 
PROSINEC 2021 
 
„Jednání komise Zdravého města a místní Agendy 21“  

Termín:   04. 11. 2021 
Kritérium MA21: ano 
Zodpovědnost:  koordinátor ZM a MA21 
Spolupráce: politik ZM a MA21   
Odkaz na web města: Zápis č. 9. Zdravé město Dobříš a místní Agenda 21: Zdravé město a místní 

Agenda 21: Dobříš (mestodobris.cz) 

 

 

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://mestodobris.cz/zdrave-mesto-a-mistni-agenda-21/ds-25731/p1=72645
https://mestodobris.cz/zdrave-mesto-a-mistni-agenda-21/ds-25731/p1=72645
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„Informace o aktuálních aktivitách v daném roce na webu města“ 

Termín:   v průběhu roku 2021 
Kritérium MA21: ano 
Ukazatel:  3. 1 Aktualizace webové stránky s informacemi o MA21 
Zodpovědnost:  koordinátor ZM a MA21 

 

„Tiskové zprávy v médiích“ – hlavně Dobříšské listy“ 

Termín:   v průběhu roku 2021 
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: 

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

 
Zpracovala:       
Ing. Bc. Martina Uhrinová, koordinátorka projektu 
 a Šárka Krůtová, DiS., asistentka koordinátorky 
projekt Dobříš - ZM a MA21 
Dobříš,  25. 07. 2022 
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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://mestodobris.cz/zdrave-mesto-a-mistni-agenda-21/ds-25731/p1=72645

