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V rámci projektu Dobříš - Zdravé město a místní Agenda 21 je povinností koordinátora 
zpracovat a předložit ke schválení vedení municipality (radě města/zastupitelstvu města)  
„Plán zlepšování MA21“ (dále jen „plán“) na aktuální rok. Jedná se o přehled plnění kritérií             
a dalšího posunu v rámci aktivit ZM a MA21. Plán zlepšování bude předložen  k projednání a 
schválení radě města a poté zveřejněn na webu města. 
 

 
Zhodnocení hlavního cíle Plánu zlepšování na rok 2021 
 
„Splnění kritérií místní Agendy 21 pro obhájení kategorie „C“   
 
Zásadní cíl pro rok 2021: „Splnění kritérií místní Agendy 21 pro obhájení 
kategorie „C “   
               
Termín:   30. 10. 2021 
Ukazatel:  V rámci projektu toto zadání: pokračování v aktivitách a činnostech v rámci 

místní Agendy 21 (MA21), udržení a obhájení dosažené kategorii C – tato 
oblast zahrnuje především komunikaci s občany, kulaté stoly, místní fóra, 
kampaně atd.  

Zodpovědnost:  koordinátor ZM a MA21  
Spolupráce: politik ZM a MA21, komise pro ZM a MA21, vedení města, pracovníci 

úřadu, partneři 
Komentář: Kategorie „C“ byla městu v roce 2021 přidělena. Některé aktivity 

v rámci projektu nemohly být realizovány vzhledem 
k protipandemickým opatřením (např. Týden Země v dubnu 2021).  
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Přehled aktivit a akcí v rámci projektu Dobříš - Zdravé město                        
a místní Agenda 21 v roce 2022 – plán zlepšování  
 
Prosinec 2021  Kulatý stůl na téma sport 
 
Prosinec – březen Tvoříme Dobříš 2022  
    12. 12. 2021 – 15. 01. 2022 Podávání návrhů 
    31. 01. 2022   Posuzování návrhů MěÚ Dobříš 

10. 02. 2022   Veřejné projednání v KD  
nebo on-line 

    24. 02. 2022 – 21. 03. 2022 Veřejné hlasování 
 
 
Únor                             Týden bruslení  

28. 02. 2022 – 06. 03. 2022 Výuka bruslení pro MŠ a ZŠ,  
5. 3. Hokejová exhibice HC Dobříš 
a HC Nový Knín 
6. 3. karneval na ledě  

 
Březen   Program rozvoje města Dobříše – aktualizace a plán na rok 2022 
    31.03. 2022 od 18.00 hodin – kulatý stůl v KD Dobříš 
    
  
Duben   Týden Země a den Země 
    18. 04. 2022 – 24. 04. 2022  Úklidová akce 

22. 04. 2022  Oslava dne Země – Rozkvetlá 
Dobříš 

 
   10.000 kroků ke zdraví – dubnová výzva 
    01. 4. 2022 – 30. 04. 2022 
    společné setkání s opékáním špekáčků (termín nestanoven 

 
Květen                       Slavnostní celorepublikové a místní vyhlášení  

dubnové výzva 10.000 kroků 
    14. 05. 2022 od 14.00 hodin v Anglickém parku zámku Dobříš 
 
   Cyklovyjížďka  

- podpora cyklodopravy po Dobříši (termín zatím nestanoven) 
                          
Červen  Jsme Dobří(š)! 

11. 06. 2022  Akce v rámci Dobříšských 
regionálních trhů pro dobříšské 
spolky 

Pochod Pičín – Řitka   
11. 06. 2022 - město Dobříš jako spolupořadatel trasy Dobříš - 
Řitka 
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Září   Dobří(š) v pohybu  

    05. 09. 2022 – 09. 09. 2022 

    náborová akce pro sportovní a zájmové aktivity 

 

Zažít město jinak! 

10. 09. 2022 Akce v rámci Dobříšských 
regionálních trhů 

Ukliďme svět – Ukliďme Česko 
  17. 09. 2022    

 
Září – říjen          Projednání plánovaného záměru/akce s veřejností (např. kulatý 

stůl)  
termín a téma zatím neurčeno 

 

Říjen    Cena města Dobříše 

  01. 10. 2022 od 19.00 hodin Zrcadlový sál zámku Dobříš 

 

10.000 kroků ke zdraví – říjnová výzva 
01. 10. 2022 – 31. 10. 2022 

 
   Přednáška  
    termín a téma zatím neurčeno 
 

 
9. ročník - Slavnostní pochod na Čtyřmezí  

28. 10. 2022 ve 12.00 hodin setkání na Čtyřmezí (Kuchyňka – 
sedlo) 
 

Uzavření databáze MA21  
31. 10. 2022 
 

Vzdělávací akce pro politika a koordinátora: 

 
Jarní škola NSZM – Třebíč 
    30. – 31. 03. 2022 
Letní škola NSZM – Chrudim 
    08. – 09. 06. 2022 
Podzimní škola NSZM – Jihlava 
    09. – 10. 11. 2022 
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Přehled aktivit k naplňování kritérií MA21 pro získání kategorie „C“ 
a nově vyznačená zlepšení:  
 
„Uspořádání minimálně dvou plánovacích akcí“ 
Termín:   30. 10. 2022 
Ukazatel: 2.1. Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování a rozhodování  
 minimálně 2 plánovací akce za rok 
Zodpovědnost:  koordinátor ZM a MA21 
Spolupráce:  politik ZM a MA21, vedení města, odborný pracovník k danému tématu 
Komentář: lze formou tzv. kulatých stolů, téma a termíny budou stanoveny 

vedením města.  
 

„Informace o aktuálních aktivitách v daném roce na webu“ 
Termín:   30. 10. 2022 
Ukazatel: 3.1 Aktualizace webové stránky s informacemi o MA21 
 Informace o aktuálních aktivitách v daném roce na webu 
Zodpovědnost:  koordinátor ZM a MA21 
Spolupráce:  politik ZM a MA21 
Komentář: k aktualizaci webových stránek dochází průběžně během roku  
   

 
„Tiskové zprávy v médiích“ 
Termín:   30. 10. 2022 
Ukazatel: 3.2 Uveřejňování zpráv o MA21 v místních/regionálních/celostátních 

médiích 
 minimálně 4 zprávy v médiích za rok 
Zodpovědnost:  koordinátor ZM a MA21 
Spolupráce:  politik ZM a MA21, redaktorka Dobříšských listů 
Komentář: Tiskové zprávy k akcím ZM a MA21 budou uveřejňovány v Dobříšských 

listech, webu města, facebooku, jsou zasílány novinářům v rámci 
Příbramska a na webové portály. 

 

„Týden bruslení v Dobříši“ 
Termín:   28. 02. – 06. 03. 2022  
Ukazatel: 4.1 Společné zapojení zástupců veřejné správy, občanského sektoru                   

a podnikatelského sektoru 
 Minimálně 1 společná aktivita se zapojením všech tří sektorů za rok 
Zodpovědnost:  koordinátor ZM a MA21 
Spolupráce:  politik ZM a MA21, partneři, spolky 
Komentář: Proběhne výuka bruslení v dopoledních hodinách pro děti MŠ a žáky ZŠ 

pod vedením zkušených lektorů VSA Praha. V sobotu 5. 3. bude 
sehrána hokejová exhibice mezi HC Dobříš a HC Nový Knín. Program 
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„karnevalu na ledě“ bude připraven ve spolupráci Aerobik Orel Dobříš, 
budou soutěže o ceny, hudební produkci zajistí ZUŠ Dobříš. 

 
„Jsme Dobří(š) a propojení s Dobříšským regionálním trhem  
Termín:   11. 06. 2022 
Ukazatel: 4.1 Společné zapojení zástupců veřejné správy, občanského sektoru                     

a podnikatelského sektoru 
 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: Po úspěšné akci „Zažít město jinak“ chceme podobně koncipovat i 

dobříšský regionální trh v červnu 2022, vzhledem k probíhající 
rekonstrukci Komenského náměstí bude ještě tato akce diskutována 
s komisí ZM a MA21 (koncepce, vhodnost umístění, apod.).  

 

 „Zažít město jinak“ – 4. ročník 

Termín:   10. 09. 2022 
Ukazatel: 4.1 Společné zapojení zástupců veřejné správy, občanského sektoru a 

podnikatelského sektoru 
Zodpovědnost:  koordinátor ZM a MA21  
Spolupráce:  politik ZM a MA21, komise ZM a MA21, spolky, široká veřejnost 
Komentář: ZMJ - sousedské slavnosti, jejichž náplň vytvářejí sami obyvatelé 

daných lokalit. Smyslem je uvědomit si vnímání veřejného prostoru a 
jeho hodnotu. Dojde k propojení s Dobříšským regionálním trhem a 
Podbrdskou výstavou drobného zvířectva. ZMJ se uskuteční již po 
druhé na parkovišti za sokolovnou a přilehlém parku v centru města, 
která se promění v bezpečnou zónu pro její návštěvníky, kde budou 
moct strávit příjemné dopoledne (hry a aktivity pro děti i dospělé, 
možnost posezení, opékání špekáčků, hudba, pouliční divadlo,…). 

 
Ukliďme svět – ukliďme Česko 
Termín:   17. 09. 2022 
Ukazatel: 4.1 Společné zapojení zástupců veřejné správy, občanského sektoru                    

a podnikatelského sektoru 
 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, dobrovolníci 
Komentář: Úklidová akce v rámci Dobříše.   
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„Slavnostní pochod na Čtyřmezí“ - 9. ročník 
Termín:   28. 10. 2022 
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. Nově je v plánu vytvořit 
razítko se znakem čtyřmezí.  

 

„Projednání roční pravidelné hodnotící zprávy za rok 2021 a akčního plánu 
zlepšování MA21 na rok 2022“ 
Termín:   během roku 2022 
Ukazatel: 5.1 Projednání roční pravidelné zprávy o MA21 a akčního plánu 

zlepšování MA21 radou nebo zastupitelstvem města 
Zodpovědnost:  koordinátor ZM a MA21 
Spolupráce: politik ZM a MA21, komise ZM a MA21 
Komentář: Zprávy jsou přehledným zpracováním uplynulé a nadcházející činnosti 

v oblasti projektu Dobříš – Zdravé město a místní Agenda 21. 
 

„Ustanovení oficiálního orgánu samosprávy pro MA21“  
Termín:   splněno 2021 
Ukazatel: 6.1 Ustanovení orgánu rady pro sledování postupu MA21 složeného ze 

zástupců veřejné správy, neziskového sektoru a komerčního sektoru 
Minimálně 1 zástupce z každého sektoru 

Zodpovědnost:  koordinátor ZM a MA21 
Spolupráce:  politik ZM a MA21 
Komentář: V současnosti má komise 9 členů. 

 
„Týden Země a Den Země“ 
Termín:   18. 04. – 24. 04. 2022  
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 pro školy a organizace, dobrovolníky v rámci města 

Dobříš. Vrcholem akce je vždy páteční oslava Dne Země 22. 4. na hřišti 
B. Němcové, letos s tématikou „Rozkvetlá Dobříš“. Akce je ve 
spolupráci se spolky, ale i organizacemi.  
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„10.000 kroků ke zdraví“ 
Termín:   01. 04. – 30. 04. 2022   
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.  
 Slavnostní celorepublikové vyhlášení proběhne v květnu 2022 

v Dobříši v zámeckém parku.  
 

„Cyklovyjíždka po městě“ 
Termín:   květen 2022 
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 cyklo aktivity několika akcemi. 
 

 „Dobří(š) v pohybu“ 

Termín:   05. – 09. 09. 2022  
Ukazatel: 7. 1 Realizace osvětových aktivit k udržitelnému rozvoji 
 Minimálně 1 kampaň za rok 
Zodpovědnost:  koordinátor ZM a MA21 
Spolupráce: politik ZM a MA21, dobříšské sportovní spolky 
Komentář: Již několikátý ročník akce pro sportovní spolky a rodiče s dětmi; 

zařazeno do kampaně „Dny zdraví“. Možnost prezentace spolků 
s nabídkou zejména pro děti do svých kurzů.  

 
 

„Přednáška k udržitelnému rozvoji a souvisejícím tématům                                          
pod vedením  kvalifikovaného lektora pro veřejnost“  
Termín:   říjen 2022 
Ukazatel: 7. 2 Realizace vzdělávacích akcí k UR a souvisejícím tématům  

pod vedením kvalifikovaného lektora pro veřejnost 
 minimálně 1 vzdělávací akce za rok 
Zodpovědnost:  koordinátor ZM a MA21 
Spolupráce: politik ZM a MA21, vedení města 
Komentář: Téma přednášky a cílová skupina bude ještě upřesněno.  
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„Přednáška pro úřad a samosprávu s kvalifikovaným lektorem NSZM ČR                   
na téma udržitelný rozvoj a místní Agenda 21“ 
Termín:   SPLNĚNO - 21. 06. 2019 
Ukazatel: 7. 3 Realizace osvětových akcí k udržitelnému rozvoji, MA21 a 

souvisejícím tématům pro úřad a samosprávu 
 minimálně 1 osvětová akce v průběhu aktuálního volebního období 
  

 
„Vymezení finanční podpory aktivit MA21“ 
Termín:   v průběhu roku 2022 
Ukazatel: 8.1 Schválení finanční podpory aktivit MA21 vyplývajících 

z komunitního plánovaní radou nebo zastupitelstvem města“ (možno 
jednorázová podpora, případně systematická), musí být prokázáno, že 
se jedná o podporu z rozpočtu municipality pro realizaci MA21 
prostřednictvím financování aktivit, které reagují na komunitní 
plánování 

 Minimálně 1 x za rok 
Zodpovědnost:  koordinátor ZM a MA21 
Spolupráce: politik ZM a MA21, vedení města, zastupitelstvo města 
Komentář: v rámci schvalování rozpočtu města na rok 2022 bylo schváleno v                    

ORG 604 – Projekt ZM a MA21 2x125.000,--Kč na splnění tohoto 
kritéria v rámci participativního rozpočtu „Tvoříme Dobříš“.  

 
„Plánování s veřejností technikami, zahrnujícími fáze participace“ 
Termín:   30. 10. 2022 
Ukazatel: 9.1 Plánování s veřejností technikami, zahrnujícími následující fáze 

participace:  
1 zjišťování potřeb  
2 konzultace návrhu  
3 prezentace výsledného řešení  
 Minimálně jedna plánovací akce za 1 rok 
Zodpovědnost:  koordinátor ZM a MA21, politik ZM a MA21 
Spolupráce: vedení města, komise ZM a MA21, odbory MěÚ 
Komentář: Toto kritérium by mělo pokrýt vítězné projekty z participativního 

rozpočtu Tvoříme Dobříš 2022.  

 
„Certifikované proškolení koordinátora“ 
Termín:   v průběhu roku 2022 
Ukazatel: 10.1 Absolvování případně aktuální účast koordinátora Ma21                       

na akreditovaném školení pro koordinátory MA21 
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
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Komentář: vybraný akreditovaný kurz musí svým odborným zaměřením rozvíjet některou 
ze základních znalostí/dovedností koordinátora MA21 specifikovaných níže: 

 odborné znalosti k UR a MA21 (koncepce/strategie, metodiky, kritéria MA21, nástroje), 
 participační techniky a metody (veřejná projednání, kulaté stoly, osvětové akce, facilitace, 

moderace), 
 komunikační dovednosti (jednání, prezentace, týmová práce), 
 práce s informacemi (získávání a třídění informací, zdroje, dobrá praxe), 
 orientace v plánovacích procesech (komunitní a strategické plánování), 
 znalost fungování úřadu (hlavní aktéři, struktura úřadu), 
 medializace (spolupráci s médii, publicita výstupů, dostupné nástroje), 
 organizační dovednosti (příprava a vyhodnocení akcí ad.), 
 IT dovednosti (rutinní obsluha PC, online nástroje pro MA21). 
  

 
„Dobříšské regionální trhy“ 
Termín:   1x v měsíci  v rámci roku (duben – prosinec 2022) 
Zodpovědnost:  Radka Brožová, Infocentrum města Dobříše 
Spolupráce:  politik ZM a MA21, koordinátor ZM a MA21 
Komentář:  trhy se konají 2. sobotu v měsíci 

 

 

V roce 2022 jsou aktivity ZM a MA21  financovány v rámci schváleného rozpočtu města 

Dobříše – ORG.604 částkou 553.000 ,--Kč.  

 

Zpracovala:  

Ing. Bc. Martina Uhrinová a Šárka Krůtová, DiS. 

koordinátorky projektu Dobříš – Zdravé město a místní Agenda 21 

V Dobříši, 14. 03. 2022 
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