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Úvodem 

Místní Agenda 21 je oficiální metoda zlepšování kvality veřejné správy a její rozvoj je jedním 
z mnoha cílů schváleného strategického plánu rozvoje města Havlíčkův Brod. Přesto že se na 
první pohled mnohým z nás zdají některé věci jednoduché, věřte, že právě zvyšování kvality 
veřejné správy a její postupný rozvoj je složitý a mnohaletý proces. I když to tak nevypadá, 
i sebemenší krůček vpřed vyžaduje spoustu úsilí, píle a trpělivosti. 
Právě díky této metodě, možno říci i procesu, který je mezinárodně uznávaný, je možné 
postupně zvyšovat kvalitu veřejné správy a rozvíjet ji v rovnováze všech klíčových oblastí, 
kterými jsou zejména respekt k životnímu prostředí a soulad hospodářského rozvoje 
se sociálními požadavky. Nástrojem pro měření a hodnocení splnění patřičných cílů místní 
Agendy 21 je celá škála kritérií, přičemž úspěšnost v jejich naplňování pak segmentuje členy 
do několika kategorií. Nultou kategorii představují „Zájemci“, poté začíná nejnižší kategorie „D“ 
až po nejvyšší kategorii „A“. 
Město Havlíčkův Brod začalo realizovat místní Agendu 21 na začátku roku 2014 a již během 
tohoto roku se městu podařilo dostat do kategorie „D“. V následujícím roce byly aktivity MA 21 
realizovány tak, aby se naplňovala kritéria pro uznání kategorie „C“. Splněním všech 
požadovaných kritérií implementace místní Agendy 21 si pak město Havlíčkův Brod v roce 2016 
i v roce 2017 získání kategorie „C“ obhájilo.  
Město Havlíčkův Brod v roce 2016 rovněž vstoupilo do asociace Národní sítě Zdravých měst ČR, 
která je s místní Agendou 21 úzce spjata. Na základě toho došlo zejména k posílení možnosti 
získávání externích finančních zdrojů na realizaci rozvojových projektů. V neposlední řadě 
město Havlíčkův Brod získalo ocenění SKOKAN ROKU 2016, a to za největší pokrok dle kritérií 
MA 21 a inspirativní aktivity. Nakonec bylo začátkem června 2017 město Havlíčkův Brod 
oceněno na Národní konferenci kvality ve veřejné správě za využívání metody kvality „místní 
Agenda 21“ Cenou ministra vnitra České republiky.  
 
Komise Zdravého města a místní Agendy 21:  

 Mgr. Jan Tecl, MBA - Politik ZM a MA21 

 Ing. Václav Stejskal – v komisi zastupuje veřejný sektor 

 Ing. Marie Kudrnová – koordinátorka ZM a MA21 

 Ilona Loužecká, Dis. – v komisi zastupuje NNO 

 Karolína Ortová, Dis. – v komisi zastupuje NNO 

 Zbyněk Stejskal – v komisi zastupuje podnikatelský sektor 
 
Město Havlíčkův Brod při realizaci akcí v rámci Zdravého města a místní Agendy 21  
spolupracuje s partnery ze ziskové i neziskové sféry -  ZŠ V Sadech, MŠ Korálky, Oblastní spolek 
ČČK Havlíčkův Brod, Sociální služby města Havlíčkova Brodu, FOKUS VYSOČINA, Oblastní charita 
Havlíčkův Brod, DejsiBio atd. 
 
Tato hodnotící zpráva realizace místní Agendy 21 je jakýsi prostředek, který informuje nejen 
vedení města, jeho partnery ale i širokou veřejnost o dílčích aktivitách města realizovaných 
v rámci projektu Zdravé město a místní Agenda 21 v roce 2017. 
 
Zpracovala:   Ing. Marie Kudrnová 
                       Koordinátorka projektu Zdravé město a místní Agenda 21  
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Základní informace: 

- Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod schválilo implementaci místní Agendy 21 (dále jen 
MA 21) na svém zasedání konaném dne 09.09.2013 

- Politikem zodpovědným za realizaci MA 21 byl jmenován Mgr. Jan Tecl, MBA 

- Koordinátorkou MA 21 byla jmenována Ing. Marie Kudrnová 

- „Akční plán zlepšování v roce 2017“ byl schválen Radou města Havlíčkův Brod dne 
18.04.2017 

- V roce 2017 obdrželo město Havlíčkův Brod dotaci z Kraje Vysočina ve výši 80 000,-- Kč 
na aktivity projektu „Zdravé a zodpovědné město Havlíčkův Brod “. 

- Postup jednotlivých měst, obcí a regionů v souladu s Kritérii MA21 lze průběžně sledovat 
v rámci Databáze MA21 (http://ma21.cenia.cz), město Havlíčkův Brod obhájilo v roce 
2017 kategorii „C“ 

- Město Havlíčkův Brod vstoupilo v roce 2016 do Národní sítě Zdravých měst. 
Zastupitelstvo města schválilo členství na svém zasedání dne 14.12.2015 a současně 
se přihlásilo k podpisu Deklarace Zdravého města. 

- Za největší pokrok dle kritérií MA 21 a inspirativní aktivity v rámci realizace místní 
Agendy 21 obdrželo město Havlíčkův Brod na konferenci NSZM ocenění „Skokan roku“. 

- Ministr vnitra Milan Chovanec rozhodl o udělení bronzového stupně Ceny Ministerstva 
vnitra za kvalitu ve veřejné správě za rok 2016 za příkladnou realizaci MA 21, především 
za aktivní zapojování veřejnosti do rozhodování o rozvojových projektech města 
a za aktivní účast příspěvkových a neziskových organizací na realizaci aktivit v rámci 
projektu Zdravé město a místní Agenda 21, především do osvětových kampaní. Cena 
byla předána na Konferenci kvality VS v roce 2017. 

 

Vize města Havlíčkův Brod: 

-  systematické zlepšování podmínek pro kvalitní a zdravý život obyvatel města 

- zlepšování komunikace mezi městem a veřejností, místními subjekty a aktivní získávání 

jejich názoru 

- otevření prostoru pro posílení aktivity a zájmu obyvatel města 

- rozvoj města v souladu s principy udržitelného rozvoje 

- rozvoj „místní Agendy 21“ jako standardu řízení města a úřadu 

- využívání příkladů dobré praxe 

- propagace města     

 

http://ma21.cenia.cz/
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Zhodnocení plnění akčního plánu zlepšování procesu 
místní Agendy 21 v roce 2017 

 

Místní Agenda 21 byla v roce 2017 v Havlíčkově Brodě nově realizována prostřednictvím 

projektu „Zdravé a zodpovědné město Havlíčkův Brod“. 

1. Rozšíření finanční podpory města neziskových organizací mimo grantový systém města na 
aktivity v rámci místní Agendy 21 

 
Mimo grantový systém města finančně podpořit aktivitu neziskové organizace, která vzejde 
z veřejného projednávání. 
 
Úkol byl splněn. 
 
Město Havlíčkův Brod finančně podpořilo částkou 7 000,- Kč Český červený kříž s jeho 
projektem „SENIORSKÁ MINIOLYMPIÁDA“, která se uskutečnila dne 07.10.2017. O podpoře 
tohoto projektu bylo rozhodnuto prostřednictvím hlasování široké veřejnosti na veřejném Fóru 
2016. 
  
 

2. Čerpání a výměna zkušeností a dobré praxe v oblasti kvality veřejné správy 
 
Město Havlíčkův Brod bude čerpat zkušenosti a dobrou praxi v oblasti kvality veřejné správy 
účastí na konferenci kvality VS, účastí na školách NSZM a návštěvou pokročilejších měst 
kategorie C a účastí na veřejných obhajobách měst kategorie B a A. 
 
Úkol byl splněn. 
 
Zástupci města Havlíčkův Brod se zúčastnili Národní konference kvality ve veřejné správě. 
Konference měla za cíl podporovat zvyšování kvality služeb v institucích veřejné správy. 
Vystoupily zde osobnosti z národní, regionální i lokální úrovně. V rámci tematických bloků byly 
představeny konkrétní nástroje pro zvýšení kvality na úřadech a možnosti jejich financování. 
Havlíčkův Brod zastupoval místostarosta Bc. Libor Honzárek s prezentací na téma realizace MA  
21 v místních podmínkách – „Zdravé a zodpovědné město Havlíčkův Brod“. 
Koordinátorka projektu ZM a MA21 se zúčastnila jarní a podzimní školy NSZN. 
  

3. Zpracování auditu udržitelného rozvoje  
 

Město Havlíčkův Brod zpracuje 1-3 audity udržitelného rozvoje dle Metodiky hodnocení 
kategorie A. 

 
Úkol nebyl splněn. 
(vzhledem k dlouhodobé nepřítomnosti koordinátora ZM a MA 21) 
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4. Obhájení kategorie C v databázi MA21 

 
Město Havlíčkův Brod bude naplňovat kvalitativní ukazatele při implementaci MA 21 pro 
obhájení kategorie C „STABILIZACE“. 
 

Úkol byl splněn.  
 
V Databázi MA21 (kritéria MA21 Havlíčkův Brod) byla vyplněna všechna kritéria kategorie „D“ 
a „C“ (Oficiální orgán samosprávy pro MA21, Oficiálně schválený dokument k MA21, Jmenování 
odpovědného politika, Jmenování koordinátora MA21, Spolupráce 3 sektorů, Informace 
o realizaci MA21, Vzdělávání a osvěta k UR a MA21, Sledování a hodnocení procesu MA21, 
Finanční podpora aktivit MA21 ze strany samosprávy, Veřejné fórum UR/MA21 k celkovému 
rozvoji města, Komunitní plánování, Certifikované proškolení koordinátora MA21). Městu byla 
na konci roku 2017 přidělena kategorie „C“. 
 

5. Osvětová akce na téma udržitelný rozvoj, MA 21, metody práce s veřejností 
 

Bude uspořádán seminář o udržitelném rozvoji, místní Agendě 21 a metodách práce s veřejností. 
Pozváni budou: politici, zastupitelé, vedoucí odborů, členové pracovní skupiny RM pro realizaci 
MA 21 a zástupci příspěvkových a neziskových organizací. Cílem je zvýšit informovanost a 
povědomí o praktickém využití této metody kvality veřejné správy. Účastníci získají také 
praktické zkušenosti v oblasti komunikace a medializace.  
 
Úkol byl splněn. 
 
Dne 17. března 2017 byl uspořádán seminář s 
cílem zvýšení informovanosti, povědomí 
a praktického využití této metody kvality 
veřejné správy. Účastníci z řad zástupců města 
Havlíčkův Brod a úředníků Městského úřadu 
Havlíčkův Brod byli seznámeni s hlavními 
principy udržitelného rozvoje. 
Ing. Petr Švec představil také asociaci NSZM a 
vysvětlil  naplňování kritérií MA 21 v postupu 
měst z kategorie Z až do A. 
Neopomenutelným tématem bylo strategické 
plánování a řízení pro udržitelný rozvoj regionu 
a kvalitní veřejnou správu. 

 
6. Akreditované vzdělávání koordinátora a udržení zlatého certifikátu přezkoušením 

 
Akreditované školení koordinátora PZM probíhá na školách Zdravých měst a to vždy 3x do roka. 
Účast na škole je nezbytným předpokladem pro úspěšné zvládnutí práce a zároveň podmínkou 
pro splnění kritéria kategorie C. Koordinátorka PZM a MA21 se v roce 2017 zúčastní minimálně 
jedné školy, aby byla zachována platnost zlatého certifikátu. A také zvládne přezkoušení 

http://ma21.cenia.cz/Úvod/Prorealizátory.aspx
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prostřednictvím e-testu. Koordinátorka se bude účastnit dalších akcí NSZM (konference, 
semináře) dle harmonogramu NSZM.  
 
Úkol byl splněn. 
 
Koordinátorka PZM a MA21 Ing. Marie Kudrnová se v průběhu roku 2017 zúčastnila dvou  
školících bloků NSZM (jarní a podzimní škola) a několika dalších seminářů a konferencí 
souvisejících s tématem udržitelného rozvoje. Dále úspěšně splnila e-test a „zlatý certifikát“ si 
znovu obhájila – viz příloha č. 2. 
 
7. Získávání externích zdrojů na realizaci MA21 
 
Kraj Vysočina podporuje municipality v rámci Zásad zastupitelstva Kraje. Za Zdravé město 
Havlíčkův Brod bude v roce 2017 podána žádost na realizaci místní Agendy 21. Projekt bude 
zrealizován a v požadovaném termínu bude předložena Závěrečná zpráva a vyúčtování. 

 
Jednou z priorit města Havlíčkův Brod je životní prostředí. Budou zpracovány projektové 
dokumentace na revitalizaci rybníků a doplnění městské zeleně. Postupně budou podány 
projekty do OPŽP 2014-2020 nebo do národního programu SFŽP či na MZ.   

 
Úkol byl splněn. 

 
Město Havlíčkův Brod stejně jako v předchozím roce získalo finanční prostředky na podporu 
aktivit místní Agendy 21 z rozpočtu Kraje Vysočina. Celkové náklady projektu „Zdravé a 
zodpovědné město Havlíčkův Brod“ byly 138 212,- Kč, dotace z Kraje Vysočina činila 80 000,-Kč. 
 
Dále město požádalo o dotaci z Ministerstva zemědělství na revitalizaci rybníků Občiny a Herlify 
a výstavbu vodovodu v Jilemníku. Na konci roku 2017 buyla podána žádost o dotaci do SFŽP dle 
podmínek Národního programu životní prostředí. Cílem je rozvoj environmentálního vzdělávání 
a výchovy u předškolních dětí s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím, v tomto 
případě se jedná o vybudování, vznik a úpravu dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu při 
mateřské škole. Projekt Naše zahrada MŠ Nad Tratí bude s rozpočtem cca 800 tis. Kč.  
Do OPŽP 2014-2020 byli v roce 2017 podány následující dva projekty „Revitalizace zeleně 2017-
2018“ na úpravu zeleně v pěti lokalitách ve městě a městských částech a „Protipovodňová 
opatření pro město a ORP Havlíčkův Brod“ na vytvoření digitálního povodňového plánu a 
varovného a výstražného systému. 
 

8. Příprava a realizace celostátních komunitních kampaní k udržitelnému rozvoji a MA21, 
zvýšení informovanosti a návštěvnosti akcí 
 

Město Havlíčkův Brod se zapojuje do oficiálně vyhlašovaných kampaní Národní sítě Zdravých 
měst. Kromě toho se ještě účastní: Dne seniorů, Světového týdne kojení, Dne stromů. 
Kampaně budou opět realizovány ve spolupráci s partnery projektu a dalšími případnými 
zájemci. Více budou osloveni i podnikatelé. Bude zlepšena informovanost a propagace akcí (na 
webu města, v Havlíčkobrodských listech, prostřednictvím televizního vysílání HBin a sociálních 
sítí). Cílem je dosáhnout vyšší návštěvnosti akcí a většího povědomí o aktivitách realizovaných 
v rámci Projektu Zdravé město. 



 

8 
 

 
 
Osvětová kampaň Den bez tabáku 
Příprava a realizace osvětové kampaně Den bez tabáku, jejímž cílem je poukázat na zdravotní 
rizika spojené se spotřebou tabákových výrobků. Světový den bez tabáku je každoročně 
vyhlášen 31. května. V roce 2017 bude kampaň realizována ve spolupráci s příspěvkovými nebo 
neziskovými organizacemi města.  
 
Osvětová kampaň Den zdraví 
Příprava a realizace kampaně Dny zdraví za účelem podpory zdraví a zdravého životního stylu. 
Hlavním cílem je zajímavou formou informovat občany o tom, jak správně pečovat o své zdraví 
a jak je možné předcházet zdravotním potížím. Organizace bude zajištěna s podnikatelským i 
neziskovým sektorem. 
 
Osvětová kampaň Evropský den bez aut 
Příprava a realizace kampaně Evropský den bez aut. Akce připadající na 22. září má upozornit na 
neudržitelný nárůst individuální automobilové dopravy ve městech a na různé způsoby jeho 
řešení a na propagaci zdravého pohybu.    
 
 
Týdny pro duševní zdraví v Havlíčkově Brodě 
Příprava a realizace osvětové akce na téma zdraví, zdravý životní styl, prevence nemocí ve 
spolupráci s neziskovými organizacemi. 

 
Úkol byl splněn. 

 
Osvětová kampaň Den bez tabáku 
Již od roku 1987 vyhlašuje Světová zdravotnická organizace 
poslední květnový den jako Světový den bez tabáku. Snaží se tím 
upozornit širokou veřejnost na problematiku nikotinové 
závislosti a rizika spojená s kouřením, ať už aktivním nebo 
pasivním. 
V rámci kampaně se na Základní škole V Sadech ve spolupráci 
s městem Havlíčkův Brod uskutečnil dne 31.05.2017 projektový 
den. Žáci diskutovali o vlivu kouření na člověka i na životní prostředí a hovořili rovněž o zákazu 
kouření v restauracích, který vstoupil v platnost právě posledního května. 
Součástí projektového vyučování byla také četba motivačních pohádek, dále různá pohybová a 
dechová cvičení či vyplňování pracovních listů. Některé děti projevily taktéž divadelní vlohy, 
když se s chutí zapojily do scénky „Odnaučujeme člověka kouřit“. Starší žáci zase řešili 
matematické úlohy na téma „Kolik vlastně stojí cigareta?“. Děti i jejich učitelé si celou akci užili 
a společně vymysleli také trefné heslo pro celý den: RADĚJI NEŽ CIGARETU SPORTEM KU 
ZDRAVÍ! 
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Osvětová kampaň Den zdraví 
Světový den zdraví si připomněli žáci na základní škole V Sadech dne 11.04.2017. S dětmi si paní 
učitelky povídaly o tom, co všechno přispívá ke zdraví, jak je chránit, i ty nejmenší pak 
poznávaly různé druhy ovoce, zeleniny i luštěnin, tančily, cvičily a nakonec se rozhodly vytvořit 
postavičku ze zdravého ovoce nebo ze zdravých potravin. Osvětová kampaň se uskutečnila 
v rámci projektu „Zdravé a zodpovědné město Havlíčkův Brod“. 
 
Dne 6. a 13.04.2017 proběhla akce v rámci „Dne zdraví“ také i v Senior pointu v budově AZ 
Centra. Podobně jako v předešlém ročníku byla akce zaměřena na prevenci a monitoring zdraví. 
Zájemci si mohli nechat změřit krevní tlak, hladinu cukru, i tuku v krvi a na výživu byla zaměřena 
konzultace s výživovou poradkyní. Novinkou bylo téma k otázce, zda umí lidé číst etikety na 
potravinách. Akce byla obohacena o zdravotní cvičení seniorů ve vodě v brodském bazénu. 
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Osvětová kampaň Evropský den bez aut 
Kampaň probíhala dvou dnů. Dne 21. září se 
MŠ Korálky již ve třetím ročníku ujala akce 
pro nejmenší s odrážedly a jinými dětskými 
samohyby. Tentokrát byla trať náročnější - 
se startem na nábřeží Sázavy za dětskou 
poliklinikou, po projetí pravobřežní 
cyklostezky a in-line okruhu na Plovárenské 
s cílem právě tam. Městská policie 
rozdávala dětem nezbytné reflexní prvky a 
užitečné rady.  
Kampaň probíhala i následující den tj. 22. 
září v areálu sportoviště Plovárenská, kde 
po celý den probíhalo představení koloběžek. Každý si mohl vyzkoušet a dozvědět se, co obnáší 
využívat koloběžku v běžném životě nebo ke sportovní činnosti. Součástí byly i ukázky tejpování 
či rozcvičení před jízdou i po ní. Zároveň Mateřské centrum Zvoneček obstarávalo zábavu pro 
rodiče a jejich děti na mobilním dopravním hřišti i ve velkém stanu. V nabídce byly workshopy a 
hry, doporučení vhodné péče o nohy (jako našeho základního "dopravního prostředku"), pilates 
či jóga. 
 
 
 
Týdny pro duševní zdraví v Havlíčkově Brodě 
V rámci „Týdnů pro duševní zdraví 2017 v Havlíčkově Brodě“ se dne 13. září uskutečnila 
zážitková akce s nezvyklým názvem „Na vlastní kůži“. Již čtvrtý ročník této akce uspořádalo nově 
v prostorech Sociálních služeb města Havlíčkova Brodu na Reynkově ulici hned několik 
organizací. Oblastní spolek Českého červeného kříže, Senior Point Havlíčkův Brod, FOKUS 
Vysočina a Sociální služby města Havlíčkova Brodu. Děti z několika základních škol si mohli 
vyzkoušet, jak se asi mohou cítit lidé se zdravotním či duševním onemocněním a senioři. 
Poznání, empatie a porozumění je prevencí vyloučení seniorů a osob se zdravotními postiženími 
i duševně nemocných ze společnosti. Touto akcí chceme dětem umožnit a prožít si situace, 
které tito lidé denně zažívají. Pohyb na vozíku, pocit fyzické únavy, halucinace, zrakové a 
sluchové nedostatečnosti totiž ovlivňují lidské vnímání. Uvědomění si těchto situací vede ke 
vzájemnému pochopení, toleranci obou generací a prohloubení mezigeneračního dialogu. Děti 
si tak mohly vyzkoušet pohyb na vozíku, oblékly si na sebe speciální gerontooblek, zahrály si 
kvíz o duševních onemocněních, nebo si vyzkoušely, jaké těžkosti prožívají ve svém životě 
nevidomí, jak se žije po zkušenosti s popálením na velké části lidského těla. Velký dojem pak u 
dětí zanechala i simulace schizofrenie, během které si zakusili, jaké to asi je slýchávat ve své 
hlavě hlasy.  
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Celá kampaň s názvem „Týdny duševního 
zdraví 2017“ pak vyvrcholila celoodpolední 
akcí s názvem „Den duševního zdraví“ dne 
14.09.2017 na Havlíčkově náměstí a i přes 
nepřízeň počasí se jí zúčastnilo zhruba 50 
lidí. Tentokrát bylo ústředním tématem 
akce „Duševní zdraví – to je práce!“ - 
udržování duševního zdraví v pracovním 
procesu.  
 
 
 
 
 
 
 

9. Pořádání trhů řemesel a farmářských trhů 
 

Uspořádání trhů řemesel v Havlíčkově Brodě – hlavním cílem je přiblížit široké veřejnosti 
tradiční řemesla a podpora drobných prodejců s širokým kulturním programem.  

 
Uspořádání farmářských trhů v Havlíčkově Brodě – účelem je zlepšení zdravého životního stylu 
občanů a podpory místních podnikatelů.  

 
Úkol byl splněn. 
Farmářské trhy se konaly na Havlíčkově náměstí vždy první sobotu v měsíci od května do října. 
Nabízené produkty se lišily dle ročního období. V roce 2017 byly trhy doprovázeny 
doprovodným programem a na jejich pořádání město Havlíčkův Brod přispělo dotací ze svého 
rozpočtu ve výši 150 000,- Kč. Dále se v měsíci květnu a měsíci listopadu konal trh řemesel. 
Odhady tipují deset tisíc návštěvníků - ti přicházejí z různých částí města nebo naopak přijíždějí, 
často i ze vzdálených koutů Čech, Moravy či dokonce Slovenska. Oba dva trhy zpestřily 
doprovodné programy, hudební vystoupení, módní přehlídka, vystoupení divadélek či tanec 
folklórního či country souboru.  
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10. Pořádání výstav a přednáškových cyklů 
 

Uspořádání výstav se zaměřením na udržitelný rozvoj, zdravý životní styl, přírodu a krajinu a 
život v ní, případně vzdělávací a naučné tematické cykly. Při pořádání přednášek bude rozšířena 
spolupráce s neziskovým sektorem. 
 
Úkol byl splněn. 
 

Dne 4. srpna byla ve spolupráci s mateřským centrem Zvoneček realizována vzdělávací akce na 
téma UR, MA 21, která byla rozšířena o přednášku odborného průvodce zdravým životním 
stylem, zdravím a výživou.  
Mimo jiné v roce 2017 město Havlíčkův Brod rozšířilo při realizaci projektů spolupráci s 
příspěvkovou organizací – Sociální služby města Havlíčkův Brod a v prostorách Domova pro 
seniory v Reynkově ulici proběhly dne 30.05.2017, 12.06.2017 a 27.06.2017 semináře na téma 
„Zdravý životní styl“.  
Ve dnech 01.03.2017 – 31.03.2017 se uskutečnila tématická výstava s názvem „ŽÁBY, ŽABKY, 
ŽABIČKY“, která byla zaměřena na obojživelníky žijící na Vysočině a jejich ochranu. Součástí 
výstavy byl i odborně zpracovaný výukový program pro žáky ZŠ i pro širokou veřejnost 
zpracovaný ekocentrem Chaloupky Horní Krupá. 
 

11. Komunitní plánování – uspořádání veřejného projednání (kulatý stůl) 
 
Zajištění alespoň 2 kulatých stolů k vybranému tématu v návaznosti na potřebnosti města 
Havlíčkův Brod. Kulaté stoly jsou zaměřené na diskuzi, shromažďování a aktivní práci s názory a 
náměty občanů. U projednávání budou přítomni zástupci veřejné správy (podle druhu 
problému – oblasti), zástupci z řad odborníků pro danou oblast a občané (např. z ulice, jíž 
problém se týká). Projednání by mělo probíhat ve fázi, kdy lze podněty návrhy, požadavky 
k řešení zpracovat do schvalovaného materiálu. Téma bude vybráno během roku – prioritu mají 
rozvojové investiční záměry. 
 
Úkol byl splněn. 
 
Kulatý stůl – projednání projektového záměru „Cyklotrasa a cyklostezka Havlíčkův Brod - 
Okrouhlice“ 
Dne 6. března 2017 se uskutečnilo setkání vedení 
města s veřejností u kulatého stolu na téma 
„Cyklotrasa a cyklostezka Havlíčkův Brod – 
Okrouhlice“. Tohoto setkání se zúčastnili zástupci 
vedení města, odboru rozvoje města, 
ekonomického odboru, oddělení řízení projektů 
zpracovatel projektové dokumentace a zástupci 
dotčených obcí. Cílem bylo najít společná řešení 
realizace projektového záměru vybudování 
cyklostezky a zpracování podnětů, připomínek a 
námětů od zúčastněných do dalšího stupně 
projektové dokumentace. Přítomni byli seznámeni s obsahem projektového záměru 
prostřednictvím prezentace a zpracované studie. Nejvíce byla diskutována otázka 
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majetkoprávních vztahů v důsledku odkupu pozemků do vlastnictví města, přímé umístění 
cyklostezky apod. Závěrem bylo sděleno, že odbor rozvoje města bude záměr konzultovat 
s majiteli pozemků a v následujících měsících proběhne další projednání projektového záměru a 
poté bude zadáno zpracování projektové dokumentace 
 
Kulatý stůl – projednání projektového záměru „Zefektivnění sociálních služeb – vybudování 
azylového domu Havlíčkův Brod“ 
Dne 21. března 2017 se uskutečnilo setkání vedení města s veřejností u kulatého stolu na téma 
„Zefektivnění sociálních služeb – vybudování azylového domu Havlíčkův Brod“. Setkání 
se zúčastnili zástupci vedení města, odboru rozvoje města, ekonomického odboru, odboru 
sociálního a školství, oddělení řízení projektů, zpracovatel projektové dokumentace, zástupce 
Oblastní charity Havlíčkův Brod a zástupci budoucích uživatelů. Cílem bylo najít společná řešení 
realizace projektového záměru zefektivnění sociálních služeb v Havlíčkově Brodě a zpracování 
podnětů, připomínek a námětů od zúčastněných do připravované projektové dokumentace. Byl 
představen obsah zpracované studie. Po připomínkách přítomných bylo sděleno, že odbor 
rozvoje města bude navrhované úpravy konzultovat s odborníky a po dalším projednání by 
mělo být zadáno zpracování projektové dokumentace. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Kulatý stůl – projednání projektových záměrů „Cyklotrasa a cyklostezka Havlíčkův Brod - 
Okrouhlice“ 
Dne 8. srpna 2017 se uskutečnilo již druhé setkání vedení města s veřejností u kulatého stolu na 
téma „Cysklotrasa a cyklostezka Havlíčkův Brod – Okrouhlice“. Tohoto setkání se zúčastnili 
zástupci vedení města, zastupitelů města, odboru rozvoje města, ekonomického odboru, 
oddělení řízení projektů, zpracovatel projektové dokumentace, zástupci obce Okrouhlice a 
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obyvatelé Havlíčkova Brodu. Cílem bylo najít společná řešení realizace projektového záměru 
vybudování cyklostezky a zpracování podnětů, připomínek a námětů od zúčastněných do 
dalšího stupně projektové dokumentace. Přítomni byli seznámeni s obsahem projektového 
záměru prostřednictvím prezentace a zpracované studie.  
Předmětem obšírné diskuse byl návrh cyklotrasy Okrouhlice – Havlíčkův Brod – Pohled – 
Přibyslav. Zástupci Okrouhlice a Havlíčkova Brodu jednoznačně deklarovali zájem cyklotrasu 
zrealizovat a investovat do jejího rozvoje finanční prostředky v blízké budoucnosti. Diskutováno 
bylo také technické řešení. Projektant následně připomínky a náměty zahrne do zpracovávané 
studie. 

 
 

V závěru bylo dohodnuto, že odbor rozvoje města bude záměr konzultovat s majiteli pozemků a 
zpracovatel projektové dokumentace zahrne připomínky a náměty do zpracované studie a ke 
konci roku proběhne další projednání projektového záměru. 
 
 
  

12. Uspořádání Fóra Zdravého města 
 
Fórum Zdravého města (FZM) je ročně se opakující veřejné projednání k celkovému rozvoji. 
Účastníci se zde mohou vyjádřit k jakémukoli tématu, problému či oblasti, která je z jejich 
pohledu problematická a zaslouží si pozornost. Společným výstupem je formulace „Desatero 
problémů“ (10P). Tyto i další problémy, náměty a připomínky od občanů budou zpracovány do 
tzv. Plánu zdraví a kvality života.  
Uspořádání FZM je podmínkou pro obhájení kategorie C. 
 
Úkol byl splněn. 
 

Široká veřejnost měla již třetím rokem možnost diskutovat s vedením 
města o problémech na veřejném fóru, které proběhlo dne 13. 9. 2017 v 
klubu OKO. Přítomní společně určili problémy (možno říci i priority), 
kterými by se radnice měla přednostně zabývat.  
V úvodu setkaní bylo vyhodnocení loňské top desítky problémů, mezi 
které občané zařadili např. atletický areál, komunitní dům, opravy budov 
školských zařízení, rozšíření parkování, cyklostezky, revitalizace parku 
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Budoucnost a další. Následně proběhla veřejná diskuse, během které se občané domluvili na 
definici problémů pro příští rok. Přítomní měli možnost se zapojit do diskuze hned v několika 
oblastech jako je například životní prostředí, bezpečnost ve městě, školství, strategický rozvoj 
města, sociální služby nebo volný čas diskutovaný u „stolu mladých“.  Z každé oblasti byly 
prostřednictvím hlasování vybrány dva největší problémy. Na předních příčkách se tak objevil 
nový skatepark, podpora výstavby lůžkového hospicu, cyklostezka Perknov – sídliště Rozkošská, 
parkování na Výšině či levnější prostory pro pořádání kulturních akcí.   
Definované problémy byly následně ověřeny anketou mezi občany, která probíhala zhruba 
měsíc. Lidé měli možnost hlasovat elektronicky prostřednictvím webových stránek města či 
formou dotazníku.  Veřejnost na fóru zároveň hlasovala o podpoření realizace projektu 
neziskové organizace v rámci MA 21 v roce 2018 mimo grantový systém města Havlíčkův Brod. 
Doprovodným programem bylo vystoupení dětského folklórního souboru Kalamajka. Dále zde 
byla možnost nechat si zdarma změřit tlak a BMI, koupit výrobky chráněných dílen, nebo se 
například zapojit do tomboly o hodnotné ceny. 
 

Problémy města Havlíčkův Brod, o kterých se hlasovalo 

Pořadí Problém 
Počet 

hlasů 

1. NOVÝ SKATEPARK 41 

2. PODPORA VÝSTAVBY LŮŽKOVÉHO HOSPICU 22 

3. LEVNĚJŠÍ PROSTORY PRO POŘÁDÁNÍ KULTURNÍCH AKCÍ 21 

4. CYKLOSTEZKA PERKNOV – SÍDLIŠTĚ ROZKOŽSKÁ 20 

5. ZLEPŠENÍ VZHLEDU A ÚDRŽBY SEPARAČNÍCH STÁNÍ 18 

6.  CELOROČNÍ PŘÍSTUPNOST ZREKONSTRUOVANÉ VĚŽE KOSTELA 17 

7.  REVITALIZACE ZAHRAD MATEŘSKÝCH ŠKOL 15 

8. TANEČNÍ KLUB 13 

9. PARKOVÁNÍ NA VÝŠINĚ 12 

10. PODPORA VÝSTAVBY KANALIZACE V MÍSTNÍCH ČÁSTECH 11 

11.  ZVÝŠENÍ KAPACITY AMBULANTNÍ SLUŽBY DENNÍHO STACIONÁŘE 6 

12.  PARKOVÁNÍ U ŠKOL 3 

13. TŘÍDĚNÍ BIOODPADU V CELÉM MĚSTĚ 2 

14. PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET MĚSTA 1 
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Problémy města Havlíčkův Brod – výsledky veřejné ankety 

Pořadí Problém 
Počet 

hlasů 

1. NOVÝ SKATEPARK 401 

2. PODPORA VÝSTAVBY LŮŽKOVÉHO HOSPICU 356 

3. CYKLOSTEZKA PERKNOV – SÍDLIŠTĚ ROZKOŠSKÁ 237 

4. LEVNĚJŠÍ PROSTORY PRO POŘÁDÁNÍ KULTURNÍCH AKCÍ 183 

5. PARKOVÁNÍ NA VÝŠINĚ 142 

6. PARKOVÁNÍ U ŠKOL 121 

7. TANEČNÍ KLUB 116 

8. PODPORA VÝSTAVBY KANALIZACE V MÍSTNÍCH ČÁSTECH 116 

9. CELOROČNÍ PŘÍSTUPNOST ZREKONSTRUOVANÉ VĚŽE KOSTELA 85 

10. ZVÝŠENÍ KAPACITY AMBULANTNÍ SLUŽBY DENNÍHO STACIONÁŘE 77 

11. TŘÍDĚNÍ BIOODPADU V CELÉM MĚSTĚ 71 

12. REVITALIZACE ZAHRAD MATEŘSKÝCH ŠKOL 64 

13. ZLEPŠENÍ VZHLEDU A ÚDRŽBY SEPARAČNÍCH STÁNÍ 46 

14. PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET MĚSTA 25 
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Projekty neziskových organizací – výsledky hlasování 

Pořadí Projekt 
Počet 

hlasů 

1. Oblastní charita Havl. Brod – „Jarní bazárek“ 52 

2. Fokus Vysočina – „Hudební odpoledne nejen ve Fokusu“ 41 
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13. Hodnotící zpráva realizace MA21 za kalendářní rok 2017 
 
Cílem je informovat vedení úřadu, zastupitele, partnery a občany o aktivitách města. Po 
projednání v RM bude hodnotící zpráva zveřejněna na webových stránkách města v sekci 
projektu Zdravé město a místní Agenda 21. 
 
Úkol byl splněn. 
 
Tato hodnotící zpráva byla předložena Radě města Havlíčkův Brod k projednání dne 23.04.2018.  
 
 
 
 
 
 
 

Další aktivity realizované v rámci projektu ZM a MA 21 , 
které nebyly součástí Akčního plánu zlepšování procesu 

místní Agendy 21 v roce 2017 
 

1. Víkend otevřených zahrad 
 

Víkend otevřených zahrad proběhl 10. a 11. Června v Havlíčkově Brodě na několika místech. 
Otevřena byla školní zahrada Na Valech, kterou uvedla v život Základní škola V Sadech, Zahrada 
ve Středu Evropy v Sázavské ulici, která je zatím jedinou soukromou zahradou, která je 
veřejnosti běžně přístupná, a další dvě soukromé zahrady: Ve Vile na Masarykově ulici a U tří 
Budulínků v ulici Stachanovská. Město Havlíčkův Brod letos zpřístupnilo dvě zahrady, a to u 
Mahlerovy vily v Beckovského ulici a ve dvoře Staré radnice. V obou zahradách proběhl i 
doprovodný program, kde nechybělo dobré víno, koncert akordeonového dua i nabídka 
keramiky. Akce se konala v rámci projektu „Zdravé město a místní Agenda 21“. 
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2. Den stromů 
 

Den stromů slaví více než 50 zemí světa. 
Havlíčkův Brod se připojil k akcím dalších 
měst v České republice a připravil na 19. října 
arboristický zásah v parku Budoucnost. 
Mohutný, již zlatě zbarvený dub na kraji 
parku naproti základní škole V Sadech se tak 
dočkal prospěšného dárku. Arborista 
Vítězslav Novák totiž za přítomnosti skupiny 
zájemců upravil a odlehčil jeho korunu. 
Přihlížejícím se dostalo také odborného 
výkladu, ukázky pracovních pomůcek, 
fotodokumentace zásahů a krásného, 
slunečného dne… takového, jaký bychom si na svátek stromů všichni přáli. 
 
 
 

3. Vítání ptačího zpěvu 
 

První májovou sobotu 6. května 2017 se pod 
záštitou České společnosti ornitologické ve 
spolupráci s Agenturou ochrany přírody a 
krajiny ČR, Správou Chráněné krajinné 
oblasti Žďárské vrchy, střediskem Havlíčkův 
Brod, odborem životního prostředí města 
Havlíčkův Brod a obecně prospěšnou 
společností Stanice Pavlov uskutečnilo 
v časných hodinách již tradiční „Vítání 
ptačího zpěvu“. I v tak brzkém čase se 
potkalo u ZŠ V Sadech 61 nadšenců 
k poslechu více než 40 různých druhů ptáků. 
Procházka za ptačím zpěvem pak vedla skrz park Budoucnost podél řeky Sázavy až k místu 
zakončení akce u Pivovarských rybníčků. Ty nejzajímavější hlasové projevy patřily například 
cvrčilce zelené, jejíž jméno prozrazuje podobnost s „hlasem“ známého hmyzu – cvrčka. 
Účastníci pod vedením Ing. Václava Hlaváče, vedoucího Agentury ochrany přírody a správy 
CHKO Žďárské vrchy, byli svědky odchytu drobných pěvců – např. strnada obecného, strnada 
rákosního, pěnice hnědokřídlé a budníčka menšího, kteří dostali své „náramky“. A proč že 
vlastně dostávají ptáci kroužky? Na tuto otázku už teď zná odpověď každý z účastníků a snad 
touto informací nalákáme další budoucí návštěvníky „Vítání“. Vrcholem akce pak byla, díky 
Stanici Pavlov o.p.s., přehlídka našich nočních dravců - puštíka obecného, kalouse ušatého a 
elegantní sovy pálené. Zájemci si mohli odnést k prostudování doma ornitologické vzdělávací 
materiály. 
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Mezi další aktivity, které se konaly v roce 2017 patří například Dny evropského dědictví, První 
pomoc v Senior pointu, Výtvarná akademie pro seniory, Zdravotní cvičení pro seniory, Turnaj 
v šipkách, Chovatelská přehlídka trofejí, Světový den vody, Masopustní jarmark, Čistá řeka 
Sázava, Světový den země a další.  
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Příloha č. 1 – Cena Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě 
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Příloha č. 2 – Zlatý certifikát  

 


