
         Projekt Zdravé město a místní 

Agenda 21 Havlíčkův Brod           

Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21  
v roce 2020 

 
Místní Agenda 21 bude v roce 2020 v Havlíčkově Brodě realizována prostřednictvím Projektu Zdravé 
město a místní Agenda 21. 
Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21 definuje, jakého zlepšení má být v daném roce v 
rámci Projektu Zdravé město a MA 21 dosaženo (v souladu s Kritérii MA21) a kam by se měl proces 
posunout. Tento dokument představuje jedno z povinných kritérií MA21. 
 
 
V roce 2020 město Havlíčkův Brod nově uspořádá osvětovou kampaň Den Země .  Vedení města si 
uvědomuje důležitost udržitelného rozvoje a proto bude na toto téma nově uspořádána také  
ekologická olympiáda pro žáky základních škol. Pro žáky a studenty bude také nově realizován 
Program primární protidrogové prevence v rámci projektu Revolution train.  „Tančíme se Zdravým 
městem Havlíčkův Brod“  je nová aktivita, jejímž cílem je spojit zdravý pohyb s hudbou napříč všemi 
generacemi. 
 
 

1. Osvětová kampaň „Den země“ 
Den země připadá každoročně na 22.dubna. V České republice se slaví Den Země od roku 1990 jako 
světový svátek životního prostředí. Jde o ekologicky motivovaný svátek, upozorňující na dopady 
ničení životního prostředí, a rozvíjející diskuzi o možných cestách řešení. 
Město Havlíčkův Brod se do osvětové kampaně zapojí v roce 2020 poprvé ve spolupráci 
s příspěvkovými a neziskovými organizacemi. 
  
Termín:  31. 10. 2020 
Odpovědnost:  koordinátor PZM a MA 21 
Spolupráce:  OŽP, OVVV, 
 
 

2. Ekologická olympiáda pro žáky základních škol 
Udržitelný rozvoj je způsob rozvoje lidské společnosti, který uvádí v soulad hospodářský a společenský 
pokrok s plnohodnotným zachováním životního prostředí. S aktuálními otázkami je nutné seznamovat již 
mladou generaci. 
Pro žáky základních škol proto bude uspořádána ekologická olympiáda. 
 
Termín: 31.10.2020 
Odpovědnost: politik a koordinátor PZM a MA 21 
Spolupráce: základní školy v Havlíčkově Brodě 
 
 
 
 



 
 

3. Tančíme se Zdravým městem Havlíčkův Brod 
Ve spolupráci s Oblastním spolkem  ČČK a Senior Pointem Havlíčkův Brod bude realizována aktivita 
zaměřená nejen na seniory, ale i na malé děti a jejich rodiče.  Cílem je propojit zdravý pohyb 
s hudbou. 
 
Termín:  30. 10. 2020 
Odpovědnost:  koordinátor PZM a MA 21 
Spolupráce:  Oblastní spolek ČČK, Senior Point 
 
 

4. Program primární protidrogové prevence v rámci projektu  Revolution train 
Interaktivní program je po celý den zastávky vlaku doprovázen lektory. Návštěva preventivního 
programu je určena všem žákům bez ohledu na jejich sociální postavení. Součástí je také statistické 
zpracování dat a vyhodnocení dotazníkového šetření ve školních skupinách a návazný program „To je 
zákon, kámo“ zaměření na zvýšení právního povědomí v dané tématice. 
 
Termín:  30. 10. 2020 
Odpovědnost:  koordinátor PZM a MA 21 
Spolupráce:  odbor sociálních věcí a školství MěÚ, základní a střední školy v Havlíčkově Brodě 
 
 

5. Charitativní akce - bazárek 
Ve spolupráci s Oblastní charitou Havlíčkův Brod bude uspořádán charitativní bazárek. Výtěžek 
z prodeje darovaného oblečení bude určen na léčení handicapovaného dítěte. 
 
Termín:  31. 10. 2020 
Odpovědnost:  koordinátor PZM a MA 21 
Spolupráce: Oblastní charita Havlíčkův Brod, mateřské centrum Zvoneček 
 
 
 

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 vzešla 
z veřejného projednávání. 
 
Termín:  30. 10. 2020 
Odpovědnost: EO, koordinátor PZM a MA 21 
Spolupráce: nezisková organizace, příspěvkové organizace 
 
 

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. 
Zároveň bude aktivně zveřejňovat vlastní příklady dobré praxe. 
 
Termín: do 30. 10. 2020 
Odpovědnost: politik PZM a MA 21, tajemník, koordinátorka PZM a MA 21 



 
 

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. 
 
Termín: do 30. 10. 2020 
Odpovědnost: politik PZM a MA 21, tajemník MěÚ, koordinátorka PZM a MA 21 
 
 
 

9. Osvětová akce na téma udržitelný rozvoj a  MA 21  
Bude uspořádán seminář o udržitelném rozvoji a místní Agendě 21. Pozváni budou: politici, 
zastupitelé, vedoucí odborů, členové Stálé pracovní skupiny RM pro realizaci ZM a MA 21, úředníci, 
zástupci příspěvkových a neziskových organizací v Havlíčkově Brodě a zástupci partnerů realizující 
aktivity v rámci MA 21. Cílem je zvýšit informovanost a povědomí o praktickém využití této metody 
kvality veřejné správy a principech udržitelného rozvoje.   
 
Termín: do 30. 10. 2020 
Odpovědnost: politik PZM a MA 21, tajemník MěÚ, koordinátorka PZM a MA 21 
 
 
 

10.  Akreditované vzdělávání koordinátora a udržení platnosti zlatého certifikátu  
Akreditované školení koordinátora PZM probíhá na školách Zdravých měst a to vždy 3 x 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 2020 zúčastní těchto školení, aby 
byla zachována platnost zlatého certifikátu. Koordinátorka se bude účastnit dalších akcí NSZM 
(konference, semináře) dle harmonogramu NSZM. 
Pro splnění kritéria kategorie C je také nutná účast koordinátorky na certifikovaném školení zaměřené 
na kvalifikační dovednosti potřebné pro vykonávání této funkce.  
 
Termín: do 30. 10. 2020 
Odpovědnost: koordinátorka PZM a MA21 
 
 
 

11.  Získávání externích zdrojů na realizaci MA21 
Kraj Vysočina podporuje municipality v rámci dotačního titulu Fond Vysočiny. Za Zdravé město 
Havlíčkův Brod bude v roce 2020 podána žádost na realizaci místní Agendy 21.  Projekt bude 
zrealizován a v požadovaném termínu bude předložena Závěrečná zpráva a vyúčtování. 
 
Termín: do 31. 10. 2020 
Odpovědnost:  koordinátorka PZM a MA21 
 
 
 
 
 



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 podnikatele.  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 MA 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 2020 bude kampaň realizována ve spolupráci se Základní školou V Sadech Havlíčkův 
Brod. 
 
 
Osvětová kampaň Dny zdraví  
Příprava a realizace kampaně Dnů 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 a neziskovými 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.  
 
Termín:  během roku - do 30. 10. 2020 
Odpovědnost: politik PZM a MA 21, OVVV, koordinátorka PZM a MA21 
Spolupráce: OŽP, partneři PZM, ZŠ, MŠ, SŠ, MIC, neziskové organizace a spolky, podnikatelé 
 
 
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. 
 
 
Termín:  během roku - do 30. 10. 2020 
Odpovědnost: politik PZM a MA 21, OVVV, koordinátorka PZM a MA21 
Spolupráce: OŽP, partneři PZM, ZŠ, MŠ, SŠ, MIC, neziskové organizace a spolky, podnikatelé 
 
 
 
 
 
 
 



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.  

 
Termín:  trhy řemesel – 8. května a 17. Listopadu 2020 
               farmářské trhy – během roku 2020 
Odpovědnost: politik PZM a MA21 a vedení města, koordinátorka  PZM a MA21 
Spolupráce: OŽP, OVVV 
 
 
 

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. 
Projednávání budou přítomni zástupci veřejné správy (podle druhu problému – oblasti), zástupci z řad 
odborníků pro danou oblast a občané (např. z ulice, jíž se problém 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. 

 
 Termín: do 30. 10. 2020 
 Odpovědnost: politik PZM a MA21 a vedení města, koordinátor PZM a MA21,  
 Spolupráce: dotčené odbory MěÚ 
 

 

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. 
 
Termín:  30. 10. 2020 
Odpovědnost: vedení města, tajemník, politik PZM a MA21,  koordinátor PZM a MA 21 
Spolupráce: dotčené odbory MěÚ, partnerské organizace PZM a MA21, Stálá pracovní skupina RM 
pro realizaci PZM a MA 21  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16.  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. 
 
Termín:  30. 09. 2020 
Odpovědnost:  koordinátor PZM a MA 21 
Spolupráce: NSZM, ZŠ V Sadech, ZŠ Konečná 
 
 
 

17.    Hodnotící zpráva realizace MA21 za kalendářní rok 2020 
 

Cílem je informovat vedení úřadu, zastupitele, partnery a občany o aktivitách. Po projednání v RM 
bude hodnotící zpráva zveřejněna na webových stránkách města v sekci projektu Zdravé město a 
místní Agenda 21. 
 
Termín:  březen 2021 
Odpovědnost:  Stálá pracovní skupina PZM a MA 21, koordinátorka PZM a MA21 


