
   

 
Plán zlepšování na rok 2019 – vyhodnocení 

 
Projekt Zdravá obec Červená Voda a místní Agenda MA21  

 
 

1. Zveřejnění aktivit a průběžná propagace zdravé obce v tisku, na webových stránkách obce a 
na webu NSZM 
zodpovědnost:                          koordinátor MA21, asistent koordinátora 
termín:                                        průběžně během roku 
indikátor plnění:                        propagace 4 x za rok 
 
Koordinátor pravidelně doplňuje informace do sekce Plánování a MA21 na webu obce. Dále byla 
na FB, webu obce a ve zpravodaji (4x) prezentována informace o chystání a realizaci osvětové 
kampaně, veřejného a školního fóra.  

 
2. Realizace jedné osvětové kampaně s tématem třídění odpadů – DEN ZEMĚ 

zodpovědnost:                          koordinátor MA21 
termín:                                       vybere skupina pro MA21 
indikátor plnění:                       zápisy z akce, plakát 
 
V dubnu a květnu proběhlo pásmo aktivit zvaných DNY ZEMĚ. Obec zaštiťovala tyto aktivity a 
dělal jim propagaci. Sama pořádala besedy ve škole a závěrečnou cyklojízdu, které se účastnilo 
kolem 70 lidí. Na závěr akce proběhlo předání cen 11 filmařům, kteří vytvořili krátké spoty na 
téma třídění odpadů. 

 

3. Realizace veřejného a školního fóra s profesionálními facilitátory 

zodpovědnost:                          koordinátor MA21, skupina pro MA21, politik ZO 
termín:                                       podzim2019 
indikátor plnění:                       realizace 2 akcí, pozvánky/plakáty, zápisy 
 
Provedeno v říjnu za pomoci paní Divákové a pana předsedy Hermana z Národní sítě Zdravých 
měst. Fórum ve škole podpořilo MAS ORLICKO. Proběhlo ověření výstupů pomocí ankety. 
Zástupci Žákovského parlamentu prezentovali své fórum na veřejném fóru. 
 
 



   
4. Zajistit účast politika a koordinátora MA 21 na akcích NSZM 

zodpovědnost:                           koordinátor MA21, politik MA21 
termín:                                        podle pozvánek 
indikátor plnění:                        účast politika, koordinátora a asistentky alespoň dvou akcích   
 
Koordinátor i politik se aktivně účastnili všech třech škol Zdravých měst v Liberci, Táboře a 
v Hodoníně. Tyto „národní konference“ obsahují prezentace aktivit ministerstev a národních 

organizací v podpoře udržitelného rozvoje a zdraví. Druhý den vždy probíhají odborná školení. 
Účast i školení jsou pro členy NSZM zdarma.  
                             
 

5. Připravit rozšíření možností elektronické komunikace s občany - mobilní rozhlas (ER) a 
elektronická úřední deska (EUD) 
zodpovědnost:                           koordinátor MA21, asistent koordinátora 
termín:                                        Nákup služby a její testování do konce roku 2019 
indikátor plnění:                        Bude nakoupena elektronická úřední deska a otestována aplikace 

typu „mobilní rozhlas“. 
 

Z důvodu množství aktivit na podzim 2019 (školení úřadu, pouť, fóra, ankety…) byla aktivita 
posunuta do roku 2020. V anketě byla použita aplikace Mobilního rozhlasu. 

 
 
 
 
Schváleno neformální skupinou pro Zdravou obec a MA21 dne: 26.5.2020 
 
Schváleno radou obce dne: 5.6.2020 


