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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 následujících letech 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 v roce 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, ZŠ Konečná, MŠ Korálky, 
Oblastní spolek ČČK Havlíčkův Brod, Sociální služby města Havlíčkova Brodu, FOKUS VYSOČINA, 
Oblastní charita Havlíčkův Brod, Tělovýchovná jednota OREL, 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 2018. 
 
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 2018“ byl schválen Radou města Havlíčkův Brod dne 
24.03.2018 – usnesení č. 307/18. 

- V roce 2018 obdrželo město Havlíčkův Brod dotaci z Kraje Vysočina ve výši 80 000,-- Kč 
na aktivity projektu „Zdravé a udržitelné 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 
2018 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 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.  

 
 
 

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 2018 

 

Místní Agenda 21 byla v roce 2018 v Havlíčkově Brodě  realizována prostřednictvím projektu 

„Zdravé město a místní Agenda 21“. 

 

1. Zpracování příkladu dobré praxe 
Na základě jednání s vedením NSZM bylo dohodnuto, že město Havlíčkův Brod zpracuje příklad 
dobré praxe. Spolupráce vedení města a neziskové organizace Oblastního spolku Českého 
červeného kříže funguje na vysoké úrovni a proto bude materiál zpracován v úzké spolupráci. 
Tématem je“tábor pro seniory“. 
 
Úkol byl splněn. 
Ve spolupráci s Oblastním spolkem ČČK byl zpracován příklad dobré praxe na akci „Tábor pro 
seniory“.  Aktivita byla zveřejněna v tabazázi NSZM. 
 

2. Školní fórum 
Uspořádání Školského fóra ve spolupráci s NSZM, v rámci něhož se budou moci žáci ze ZŠ 
V Sadech a ZŠ Konečná vyjádřit k problémům školy a města, které jako nastupující generace 
pociťují a dotýkají se jich samotných. Z tohoto fóra vyplynou body, které následně budou 
začleněny do ankety pro další školáky od 5. do 9. ročníku. S výsledky Školského fóra budou 
seznámeni především ředitelé škol a vedení města Havlíčkův Brod. Informace budou zveřejněny 
také na www stránkách města pro širokou veřejnost. 
 
Úkol byl splněn. 
Pod odborným vedením - Mgr. Petra Hermanna (předseda NSZM ČR) se uskutečnilo školní 
fórum dne 17.05.2018 na ZŠ V Sadech a dne 18.05.2018 na ZŠ Konečná Havlíčkův Brod.  Na 
obou školách následně proběhla mezi žáky školy anketa. Výsledky byly prezentovány na poradě 
ředitelů všech základních škol v Havlíčkově Brodě za přítomnosti zástupců vedení města. 
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3. Sousedský víkend 
Sousedský víkend - smyslem akce je oživit kulturní činnost v příměstských částech, osadách 
Havlíčkova Brodu. Cílem je zajistit zábavný víkendový program pro občany města 
v příměstských částech, osadách a tím prohloubit mezisousedské vztahy a nepřímo i umožnit 
poznání občanů o tom, že město není jenom centrum – náměstí. Snahou bude zapojit do akce 
co nejvíce subjektů z neziskových sektorů a zajistit jejich prezentaci v rámci akce. Propojíme 
„nejvyšší kulturní“ profesionální ziskový sektor s neziskovým. Naší snahou je vytvořit 
každoročně se zkvalitňující pravidelnou kulturní akci, na kterou budou místní lidé pyšní a na 
kterou se budou vždy rádi vracet. Rádi bychom, aby se lidem dostalo do podvědomí téma 
Udržitelný rozvoj a místní Agenda 21, proto budou v rámci akce účastníci seznámeni také 
s těmito tématy. 
 
Úkol byl splněn. 
Smyslem akce bylo oživit kulturní činnost v příměstských částech Havlíčkova Brodu. Zábavného 

víkendového programu ve dnech 24.-25.8.2018 se v Mírovce zúčastnili občané nejen této místní 

části a tak bylo  možno prohloubit mezisousedské vztahy. 

 
4. Hudební odpoledne nejen ve Fokusu 
Hudební odpoledne nejen ve Fokusu – akce pomáhá lidem s duševním onemocněním najít si 
svou cestu životem i s nemocí, která může ztěžovat vytváření vztahů s dalšími lidmi nebo třeba i 
zvládání běžných povinností. Součástí služby chráněného bydlení jsou i denní programy, ve 
kterých se klienti připravují na vstup na trh práce, učí se nové věci a dovednosti a smysluplně 
tráví svůj čas. Jednou z aktivit jsou hudební odpoledne, neboť právě hudba nabízí unikátní 
možnost projevit emoce, spojuje lidi a umožňuje zažít pocit sounáležitosti. 
 
Úkol byl splněn. 
Další novinkou pro tento rok bylo uspořádání Hudebního odpoledne nejen ve Fokusu. Dne 
20.6.2018 se potvrdilo, že hudba nabízí unikátní možnost projevit emoce a hlavně umožňuje 
zažít pocit sounáležitosti lidem se zdravotním či tělesným handicapem. 
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5. Zapojení do systémového celostátního projektu Národní sítě Zdravých měst „MOZAIKA“ 
Město Havlíčkův Brod dostalo nabídku kanceláře NSZM na zapojení do celostátního projektu 
„MOZAIKA“ od roku 2017. Komise ZM a MA 21 nastaví způsob spolupráce. Součástí projektu je 
také zvyšování kvalifikace zaměstnanců  MěÚ Havlíčkův Brod. 
Zapojení do projektu je odsouhlaseno Radou města č. 992/16. 
 

Úkol nebyl splněn. 
Město Havlíčkův Brod se do projektu NSZM nezapojilo z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti 
koordinátorky projektu ZM a MA 21. 
 

6. 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 8 000,- Kč Oblastní charitu Havlíčkův Brod 
s jeho projektem „Jarní charitativní bazárek pro Danečka“, který se uskutečnil dne 23.04.2018.  
Patronkou projektu byla Ilona Czáková, která dala do dražby také své šaty. Celkový výtěžek 
z akce byl věnován na lázeňskou léčbu malého pacienta s vážnou chorobou. O podpoře tohoto 
projektu bylo rozhodnuto prostřednictvím hlasování široké veřejnosti na veřejném Fóru 2017. 
 
 

        
 
 
  
 

7. 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. 
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Úkol byl splněn. 
 
Zástupci města Havlíčkův Brod se zúčastnili Národní konference kvality ve veřejné správě, která 
se konala v roce 2018 v Pardubicích.  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.  
Koordinátorka projektu ZM a MA21 se zúčastnila letní a podzimní školy NSZN a veřejné 
obhajoby města Jihlava v kategorii B. 
  

 
  

8. Obhájení kategorie C v databázi MA21 
 

Město Havlíčkův Brod bude naplňovat kvalitativní ukazatele při implementaci MA 21 pro 
obhájení kategorie C „STABILIZACE“. Koordinátorka provede zadání požadovaných ukazatelů 
kritérií kategorie C do databáze MA 21. 
 

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 2018 přidělena kategorie „C“. 
 
 

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

Bude uspořádán seminář o udržitelném rozvoji, místní Agendě 21. 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 a principech udržitelného rozvoje. 
 
Úkol byl splněn. 
 
Dne 10. května 2018 byl uspořádán seminář s cílem zvýšení informovanosti, povědomí 
a praktického využití této metody kvality veřejné správy. Účastníci z řad zástupců města 
Havlíčkův Brod, úředníků Městského úřadu Havlíčkův Brod, příspěvkových a neziskových 
organizací byli seznámeni také s hlavními principy udržitelného rozvoje. 
Ing. Dana Diváková z Institutu komunitního rozvoje Ostrava představila metodu MA 21, téma 
udržitelný rozvoj a přednášku rozšířila o téma participace a zvládání stresu 

 
 

http://ma21.cenia.cz/Úvod/Prorealizátory.aspx
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10. 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 2018 zúčastní minimálně 
jedné školy, aby byla zachována platnost zlatého certifikátu. A také zvládne přezkoušení 
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 2018 zúčastnila dvou  
školících bloků NSZM (letní a podzimní škola) a několika dalších seminářů a konferencí 
souvisejících s tématem udržitelného rozvoje a MA 21 na Kraji Vysočina. Dále úspěšně splnila e-
test a „zlatý certifikát“ si znovu obhájila – viz příloha č. 1. 
 
 
11. Získávání externích zdrojů na realizaci MA21 
 
Kraj Vysočina podporuje municipality v rámci Zásad zastupitelstva Kraje. Za Zdravé město 
Havlíčkův Brod bude v roce 2018 podána žádost na realizaci místní Agendy 21. Projekt bude 
zrealizován a v požadovaném termínu bude předložena Závěrečná zpráva a vyúčtování. 
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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 
udržitelné město Havlíčkův Brod“ byly 142.492,- Kč, dotace z Kraje Vysočina činila 80 000,-Kč. 
Projekt byl v požadovaném termínu zrealizován a vyúčtován. 
 
 

12. 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 nebo Světového týdne kojení. 
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 a místní Agenda 21. 
 
 
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 2018 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 a ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi. 
 
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. 
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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 23.05.2018 projektový den. Žáci se vyjadřovali k zákazu kouření v restauracích i 
veřejných prostorách a také hlasovali o tom, zda by měl být tento zákon zlehčen, či dokonce 
zrušen. 
Na I. stupni se v dopolední výuce nejprve objevovaly motivační pohádky a pohybové aktivity, 
poté již začaly děti samy umělecky ztvárňovat dané téma. Projektové vyučování žáky zcela 
vtáhlo a nakonec si všichni připomněli heslo „Raději než cigaretu sportem ku zdraví“. 
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Osvětová kampaň Den zdraví 
 
Kampaň Den zdraví byla realizována pro několik cílových skupin více aktivitami. Dne 18.04.2018 
proběhl projektový den na ZŠ V Sadech, na ZŠ Konečná pak 23.04.2018. Den zdraví pro seniory 
byl uskutečněn dne  05.04.2018 v prostorech Senior pointu pod vedením Oblastního spolku 
ČČK. Přednášek, cvičení, výukového programu a měření cukru a cholesterolu se zúčastnilo 
celkem 145 osob. 
Dne 02.10.2018 na „Den pro zdraví našich nejmenších“ zavítala i česká Miss Terezie 
Dobrovolná, která se zúčastnila celodenního programu a sama se podělila o zkušenosti 
s kojením. Poslední cílovou skupinou byli zaměstnanci MěÚ Havlíčkův Brod, kteří absolvovali 
seminář pod názvem „Zachraň záda“ dne 5.9.2018.  
 
Tento rok se do kampaně nově připojila také Základní škola Konečná. Žáci 7.A se během 
projektového dne zaměřili na čtyři témata. Prvním bylo sledování výživových hodnot potravin, 
které na obalech často přehlížíme. Druhé téma bylo věnováno tzv. bílým jedům v kuchyni – 
cukru, soli a mouce a následkům jejich velké spotřeby. Třetí téma představilo vyváženou 
potravinovou pyramidu a čtvrté příčiny vzniku vysokého krevního tlaku. Krevní tlak si všichni 
také změřili, včetně učitelů.  Ke každému tématu žáci také vytvořili informační tabule. 6. ročník 
se věnoval zdravému vaření. Výsledky byly velice chutné, ať již to byl svěží salát z červené čočky 
nebo mrkvový koláč. Žáci také vyhledávali různá doporučení ke zdravému stravování a přeložili 
je i do angličtiny. Závěr celého projektu pak patřil zdravému pohybu v tělocvičně. 
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Stejně jako v minulých letech se i v roce 2018 ke Světovému dni zdraví připojila Základní škola V Sadech, 

která  připravila pro žáky 1. stupně osvětový dopolední program. Během teoretické části besedovaly děti 

se svými učitelkami o problematice zdravé výživy. Poté již došla řada na nejrůznější hry a soutěže. 

Velkým lákadlem pro ty nejmenší byla zejména samotná příprava zdravých a chutných potravin, při níž 

vítězila hlavně nápaditost a kreativita. Děti měly radost také ze svých výtvarných prací na téma zdravá 

výživa a ty nejlepší z nich pak byly společně vystaveny v prostorách školy. 

   

 

V rámci této kampaně město Havlíčkův Brod nezapomíná ani na seniorskou veřejnost. Ve  čtvrtek 

4.3.2018 v havlíčkobrodském Senior Pointu proběh za pomoci studentů SZŠ a VOŠ Havlíčkův Brod Den 

zdraví, kdy všem zájemcům bylo nabídnuto měření cukru, tuku, krevního tlaku a cholesterolu. Veškeré 

naměřené hodnoty bylo možno ihned zkonzultovat s výživovou poradkyní Janou Korejtkovou, která 

doporučila klientům jak lépe zpestřit jídelníček či pohybové aktivity. V tělocvičně bylo možné pod 

vedením lektorky Jarmily Kabelkové protáhnout tělo v rámci zdravotního cvičení s různými cvičebními 

pomůckami. V odpoledních hodinách byl pro seniory rezervován plavecký bazén, který byl hojně využit. 

Během dne využilo zdravotního monitoringu, zdravotního cvičení a cvičení ve vodě více jak 120 zájemců 

o zdraví z řad seniorů. 
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Osvětová kampaň Evropský den bez aut 
Kampaň  v roce 2018 probíhala dne 24.09.2018   ve spolupráci s Krajem Vysočina v rámci 
projektu „Podpora čisté mobility v Kraji Vysočina“ 
Dopolední program zajišťovalo město Havlíčkův Brod ve spolupráci s Oblastním spolkem ČČK a 
základními školami. Již v prvních týdnech nového školního roku probíhala na školách výtvarná 
soutěž na dané téma. Nejlepší žáci pak byli oceněni na slavnostním vyhodnocení. 
Havlíčkobrodské náměstí bylo pomalováno žáky prvního stupně, takže celé „rozkvetlo“. Zároveň 
probíhala jízda zručnosti na kole i koloběžce a vyplňovaly se vědomostní testy. Celé dopoledne 
zpříjemnilo hudební vystoupení žáků havlíčkobrodských škol. 
Odpolední blok byl již zajišťován Krajem Vysočina, kde se prezentoval projekt s ukázkami forem 
udržitelné mobility. Široká veřejnost měla možnost vyzkoušet elektrokola, elektrokoloběžky a 
mnoho dalšího.  Účastníci se také seznámili s projekty realizovanými městem Havlíčkův Brod 
v oblasti udržitelné dopravy, především s novými vybudovanými cyklostezkami. 
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Týdny pro duševní zdraví v Havlíčkově Brodě 
V rámci „Týdnů pro duševní zdraví 2018 v Havlíčkově Brodě“ se dne 10. října uskutečnila 
zážitková akce  pro žáky základních škol s nezvyklým názvem „Na vlastní kůži“. V prostorech 
Sociálních služeb města Havlíčkova Brodu na Reynkově ulici tuto akci uspořádalo 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.  
Aktivity kampaně byly zahájeny v kostele Svaté Kateřiny, kde ve dnech 10.-12.09.2018 probíhal 
program pro studenty středních škol  o duševním zdrví. 
Celá kampaň s názvem „Týdny duševního zdraví 2018“ pak vyvrcholila celoodpolední akcí s 
názvem „Duševní zdraví spojení navázáno!“ s bohatým hudebním doprovodem. 
 
 

13. 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 2018 byly trhy doprovázeny 
doprovodným programem a na jejich pořádání město Havlíčkův Brod poskytlo grant ze svého 
rozpočtu ve výši 150 000,- Kč.  
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Dále se dne 08.05.2018 a 17.11.2018 konaly trhy 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 pečlivě vybrané prodejce doplnil pestrý 
doprovodný program - hudební vystoupení, divadelní představení, historický kolotoč a střelnice, 
svezení na ponících pro děti, přestřelka pistolníků ze Šiklova mlýna a další. 
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14. 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 zapracovat do schvalovaného materiálu. Téma bude vybráno během roku – prioritu 
mají rozvojové investiční záměry. 
 
Úkol byl splněn částečně vzhledem k dlouhodobé nepřítomnosti koordinátora MA  21 
 
Kulatý stůl – projednání projektového záměru „Možnost tvorby protipovodňových a 
protierozních opatření“ 
 
Při plánování a rozhodování o konečné podobě projektů vedení města Havlíčkův Brod zapojuje i 
laickou a odbornou veřejnost.  Dne 10. dubna 2018 se uskutečnilo setkání  u kulatého stolu na 
téma možnosti realizace protipovodňových a protierozních opatření. 
Na programu bylo projednání projektového záměru možnosti tvorby těchto opatření na 
pozemcích v k.ú. Květnov a Suchá u Havlíčkova Brodu z důvodu ochrany zemědělské půdy před 
vodní a větrnou erozí a před škodami působenými povodněmi na majetku právnických a 
fyzických osob.  
Tohoto setkání se zúčastnili zástupci vedení města Havlíčkův Brod, odboru životního prostředí a 
oddělení řízení projektů Městského úřadu Havlíčkův Brod, Krajského pozemkového úřadu pro 
Kraj Vysočina a obyvatelé místních částí Havlíčkova Brodu Květnova a Suché u Havlíčkova 
Brodu. Ze strany Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina byl proveden výklad 
k možnosti zpracování komplexních pozemkových úprav.  
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15. 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 i v roce 2018 možnost diskutovat s vedením města o problémech na 
veřejném fóru, které proběhlo dne 12. 9. 2018 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. nový skatepark, výstavba lůžkového hospicu, rozšíření sítě cyklostezek, revitalizace zahrad 
školských zařízení, rozšíření parkování, podpora výstavby kanalizace v místních částech 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, doprava a nechyběl ani „stůl mladých“.  Z každé oblasti byly prostřednictvím hlasování 
vybrány dva největší problémy. Na předních příčkách se tak objevilo zlepšení školních tříd, 
finanční podpora rekonstrukce kostela Svaté Kateřiny, parkování ve městě, revitalizace parku 
Budoucnost a další.     
Doprovodným programem bylo vystoupení akordeonového souboru POHODA. Dále zde byla 
možnost nechat si zdarma změřit tlak a BMI, koupit výrobky chráněných dílen, nebo se 
například zapojit do tomboly o hodnotné ceny. 
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Problémy města Havlíčkův Brod, o kterých se hlasovalo 

Pořadí Problém 
Počet 

hlasů 

1. ZLEPŠENÍ PROSTŘEDÍ TŘÍD ŠKOL  - MŠ, ZŠ A ZUŠ 25 

2. FINANČNÍ PODPORA REKONSTRUKCE KOSTELA SVATÉ KATEŘINY 22 

3. BUDOVÁNÍ VENKOVNÍCH UČEBEN MŠ A ZŠ 19 

4. PROPRACOVANÝ SYSTÉM PARKOVÁNÍ VE MĚSTĚ 18 

5. POKRAČOVÁNÍ  REVITALIZACE PARKU BUDOUCNOST 16 

6.  REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 11 

7.  
PŘI INVESTIČNÍCH ZÁMĚRECH NESNIŽOVAT PLOCHY VEŘEJNÉ 

ZELENĚ, SPÍŠE JE DOPLNIT 
9 

8. ZŘÍZENÍ POBYTOVÉ SLUŽBY V KAMENNÉM HOSPICU 7 

8. ZVÝŠENÍ KAPACITY V DOMOVĚ PRO SENIORY 7 

9. PROMÍTÁNÍ STARŠÍCH FILMŮ NA PŘÁNÍ 3 

10.  BUDOVÁNÍ KANALIZACE V MÍSTNÍCH ČÁSTECH 2 

10.  ZÍSKÁNÍ VELKÉHO KULTURNÍHO SÁLU DO MAJETKU MĚSTA 2 

11. 
VYBUDOVÁNÍ PODZEMNÍHO PARKOVIŠTĚ V ZATÍŽENÝCH 

LOKALITÁCH 
1 

12. VYBUDOVÁNÍ IN–LINE DRÁHY VE MĚSTĚ 0 

 
Na veřejném Fóru 2018 byla také možnost hlasovat o finanční podpoře projektu neziskové 
organizace. Vítězný projekt bude podpořen mimo grantový systém města Havlíčkův Brod v roce 
2019 v rámci realizace MA 21. 

Projekty neziskových organizací – výsledky hlasování 

Pořadí Projekt 
Počet 

hlasů 

1. Oblastní spolek ČČK Havl. Brod – „Světový den HIV-AIDS“ 53 

2. Kavárna AVEKAVE – „Lepší život bez éček“ 20 
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Všechny problémy, o kterých přítomní v sále hlasovali, byly zařazeny do ankety. Ta nakonec 
ověřila, zda je stejně vnímá i široká veřejnost.  Anketní lístek byl uveřejněn na celé stránce 
v Havlíčkobrodských listech, které dostává každá domácnost do schránky zdarma jedenkrát 
měsíčně.  Kromě toho bylo možné vyplnit anketu on-line na webu města www.muhb.cz či 
v informačním centru města a v budově MěÚ V Rámech. 
Uzávěrka ankety byla vedením města stanovena 31. 10. 2018, celkem bylo obdrženo 942 hlasů. 
Následně byly všechny výsledky sečteny a zpracovány. Konečným výstupem jsou ověřené 
problémy města Havlíčkův Brod. 
 

 

Problémy města Havlíčkův Brod – výsledky veřejné ankety 

Pořadí Problém 
Počet 

hlasů 

1. REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 181 

2. PROPRACOVANÝ SYSTÉM PARKOVÁNÍ VE MĚSTĚ 163 

3. 
VYBUDOVÁNÍ PODZEMNÍHO PARKOVIŠTĚ V ZATÍŽENÝCH 

LOKALITÁCH 
107 

4. POKRAČOVÁNÍ  REVITALIZACE PARKU BUDOUCNOST 87 

5. 
PŘI INVESTIČNÍCH ZÁMĚRECH NESNIŽOVAT PLOCHY VEŘEJNÉ 

ZELENĚ, SPÍŠE JE DOPLNIT 
80 

6. FINANČNÍ PODPORA REKONSTRUKCE KOSTELA SVATÉ KATEŘINY 50 

7. ZLEPŠENÍ PROSTŘEDÍ TŘÍD ŠKOL  - MŠ, ZŠ A ZUŠ 49 

7. BUDOVÁNÍ KANALIZACE V MÍSTNÍCH ČÁSTECH 49 

7. ZVÝŠENÍ KAPACITY V DOMOVĚ PRO SENIORY 49 

8. ZŘÍZENÍ POBYTOVÉ SLUŽBY V KAMENNÉM HOSPICU 47 

9. BUDOVÁNÍ VENKOVNÍCH UČEBEN MŠ A ZŠ 31 

10. ZÍSKÁNÍ VELKÉHO KULTURNÍHO SÁLU DO MAJETKU MĚSTA 25 

11. VYBUDOVÁNÍ IN–LINE DRÁHY VE MĚSTĚ 22 

12. PROMÍTÁNÍ STARŠÍCH FILMŮ NA PŘÁNÍ 2 

 

 
 

http://www.muhb.cz/
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16. 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  …….  
 
 
 



 

22 
 

 

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

místní Agendy 21 v roce 2018 
 

1. Víkend otevřených zahrad 
 
Víkend otevřených zahrad proběhl dne 9.6.2018 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 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.  Ve dvoře staré radnice proběhla výstava 
knih o zahradách a Semínkovna.  
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2. Letní moravská zahradní slavnost pro seniory 
Ve čtvrtek 28. Června proběhla v prostorech Domova pro seniory letní zahradní slavnost, 
tentokrát v Moravském stylu.  Senioři shlédli vystoupení souboru Kalamajka, zahrána a 
zazpívala cimbálová muzika. Celá akce byla doplněna výstvou obrazů. Hudební odpoledne bylo 
zpestřeno bohatým občerstvením s obsluhou v dobových krojích. 
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Mezi další aktivity, které se konaly v roce 2018 v rámci projektu ZM a MA 21 patří například: 
- Vítání ptačího změvu 
- Mezinárodní den nevidomých 
- Přednáška „Lepší život bez éček“ 
- Veletrh mezinárodních příležitostí pro studenty středních škol 
- Dny evropského dědictví 
- První pomoc v Senior pointu 
- Výtvarná akademie pro seniory 
- Zdravotní cvičení pro seniory 
- Chovatelská přehlídka trofejí 
- Čistá řeka Sázava 
- Masopustní jarmark 
- Nedělní koncerty na Havlíčkově náměstí 
- Havlíčkobrodské kulturní léto 
- Světový den HIV – AIDS 
-  

     
 

   
 

 

 



 

25 
 

Příloha č. 2 – Zlatý certifikát  

 


