
 
 

 

Plán zlepšování na rok 2021 – vyhodnocení 
 

Projekt Zdravá obec Červená Voda a místní Agenda 21  

 

Uskutečněný posun:  

 

Zdravá obec Červená Voda v roce 2021 postoupila do kategorie „C“. Tyto činnosti byly 

podmínkou čerpaného dotačního projektu „Přívětivý a moderní úřad Červená Voda“ v rámci 

kterého musí postoupit do vyšší a náročnější kategorie s označením „C*“. Podmínkou je 

například realizace kampaní a splnění 2 auditů udržitelného rozvoje. Vše do října 2022.  

 

Plnění plánu:  

1. Zrealizovat vlastními silami veřejné a školní fórum.  

zodpovědnost: koordinátor MA21, asistent koordinátora 

 termín: průběžně během roku 

 indikátor plnění: uskutečnění veřejného a školního fóra  

 

Školní fórum bylo uskutečněno 12.10.2021. Výstupy byly prezentovány na veřejném fóru 

konaném dne 4.11.2021 

 

2. Ověření veřejného fóra anketou s více jak 300 respondenty. 

 zodpovědnost: koordinátor MA21 

 termín: po veřejném fóru 

 indikátor plnění: z důvodu ukončení pracovního poměru s koordinátorem Zdravých měst Mgr. 

Miroslavem Beranem nebyla zrealizovaná anketa s respondenty. Nový koordinátor byl zvolen 

31.8.2022 

 

3. Realizace osvětové kampaně 

zodpovědnost: koordinátor MA21, skupina pro MA21, politik 

ZO termín: Realizace akce, plakát 

indikátor plnění: 9.-10.9.2021 Dny Země 2021  

 

Ve dnech 9. a 10. září 2021 proběhla na zahradě ZŠ a MŠ Červená Voda oslava Dnů Země. 

Žáci v doprovodu odborníků z Agentury ochrany přírody a České společnosti ornitologické 

navštívili zajímavá místa v okolí školy a mokřadů pod Křížovou horou. Velice zajímavá byla 

přednáška o dravcích, kterou zajistilo Království sov z Králíky. Jako doplnění tématu bylo 

sázení keřů a návštěva školního skleníku. Získané vědomosti mnozí žáci ztvárnili při malování 

na ptačí budky, které budou následně stlučeny a pověšeny na školních a obecních pozemcích. 

Věříme, že se sýkorkám budou nové příbytky líbit a budeme mít společně radost z možnosti 

je pozorovat. Pro tuto činnost je zřízena i kamera u čapího hnízda. Projekt Dnů Země byl 

podpořen Obcí Červená Voda a Pardubickým krajem. Dále z Evropských sociálních fondů a 

materiálem na budky z Tesařství truhlářství Karel Koukol. 

 

Informace o akcích jsou na stránkách obce - http://www.cervenavoda.cz/planovani-zdrava-

obec-a-ma21/kampane 



 
 

 

 

4. Dodržet všechny požadavky pro získání kategorie C, systému managementu kvality 

MA21. zodpovědnost: koordinátor MA21, politik MA21 

termín: do 30. října 2021 

indikátor plnění: Potvrzení splnění podmínek od společnosti CENIA 

 

Obec splnila kategorii „C*“. 

 

5. Připravit rozšíření možností elektronické komunikace s občany - elektronická úřední 

deska (EUD) „na posádce“.  

zodpovědnost: koordinátor MA21, asistent koordinátora  

termín: Testování a nákup této služby do konce roku 2021. 

indikátor plnění: Byla zakoupena elektronická deska „na posádce“.  

 

Zpracoval Koordinátor pro Zdravou obec a MA21 Bc. Iveta Nováková, tel: 604 567 840 

 

Schváleno komisí pro ZO a MA21 dne: 19.10.2022 

 

Schváleno radou obce dne: 19.10.2022 


