
         Projekt Zdravé město a místní 

Agenda 21 Havlíčkův Brod           

Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21  
v roce 2022 

 
Místní Agenda 21 bude v roce 2022 v Havlíčkově Brodě realizována prostřednictvím komunitního 
Projektu Zdravé město a místní Agenda 21. 
Akční plán zlepšování procesu místní Agendy je základním pracovním nástrojem koordinátora. 
Obsahuje souhrnný popis aktivit, které se budou v rámci projektu v daném roce realizovat.  
Akční plán 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.  
Důraz je kladen především na inovace – tj. činnosti, které se oproti předchozímu roku zavádí nově, 
případně se jakkoli dále rozvíjejí či prohlubují. 
 
Tento dokument představuje jedno z povinných kritérií MA21. 
 
 
V roce 2022 město Havlíčkův Brod uspořádá nově aktivity tematicky zaměřené na udržitelný rozvoj,  
životní prostředí, zdraví a zdravý životní styl. 
Bude uspořádána výstava „Zodpovědná domácnost“ a literárně-výtvarná soutěž pro žáky základních 
škol. Nově se město Havlíčkův Brod zapojí do osvětové kampaně k Mezinárodnímu  dni nevidomých. 
Komunitní akce založené na vícegeneračním setkávání budou probíhat ve formě projektových dnů a 
setkávání na „komunitním dvorečku“. 
 
 

1. Výstava „Zodpovědná domácnost“ 
Interaktivní   výstava bude přístupna široké veřejnosti v prostorách MěÚ V Rámech v průběhu měsíce 
února a března 2022.  Na environmentálně šetrném spotřebním chování a vybavení kuchyně, 
koupelny a obývacího pokoje budou v rámci výstavy uvedeny příklady předcházení vzniku odpadů, 
opětovného použití, využívání výrobků s obsahem recyklátu a úspor energií a finančních prostředků 
v domácnosti. 
  
Termín:  30. 04. 2022 
Odpovědnost:  koordinátorka PZM a MA 21 
Spolupráce:  odbor životního prostředí MěÚ Havlíčkův Brod 
 
 

2. Literárně-výtvarná soutěž 
Ve spolupráci  se Studijním centrem BASIC HB, z.s. bude zorganizována literárně-výtvarná soutěž pro 
žáky základních škol. Tématem bude ochrana životního prostředí a aktivita bude realizována v rámci 
kampaně Den země.  
 
Termín:  31. 10. 2022 
Odpovědnost:  koordinátorka PZM a MA 21 
Spolupráce:  ZŠ v Havlíčkově Brodě, Studijní centrum BASIC HB, z.s.  



3. Mezinárodní den nevidomých 
Mezinárodní den nevidomých je věnován na památku výročí úmrtí zakladatele školy pro nevidomé. 
Akce bude zahrnovat přednášky a výstavu kompenzačních pomůcek. Realizace proběhne ve 
spolupráci s Oblastním spolkem ČČK, Senior Pointem  a SONS.  
 
Termín:  31. 10. 2022 
Odpovědnost:  koordinátorka PZM a MA 21 
Spolupráce:  Oblastní spolek ČČK Havlíčkův Brod, Senior Point, SONS 
 
 
 

4. Projektové dny 
Na základních a v mateřských školách budou probíhat projektové dny založení na komunitním 
vícegeneračním setkávání. V MDKO budou organizovány tematicky zaměřené projektové dny (životní 
prostředí, tradice)  doplněné o divadelní představení nebo hudební vystoupení. 
 
Termín:  31. 10. 2022 
Odpovědnost:  koordinátorka PZM a MA 21 
Spolupráce:  ZŠ V Sadech,  MŠ Korálky, MDKO 
 
 

5. Komunitní dvoreček 
Ve spolupráci s Family Pointem Havlíčkův Brod bude během  roku probíhat akce Komunitní dvoreček.  
Návštěvníci se svými dětmi upraví a osází květináče a záhonky na bylinkové zahrádce a v průběhu léta 
na  dvorečku stráví krásné chvíle při zahradničení, děti si zde mohou pohrát nejen na pískovišti, ale se 
svými rodiči využít i interaktivní chodníček (šišky, kůra ze stromů, dřevěné kostky, písek, masážní 

podložky, tedy materiály, které lidská chodidla důkladně promasírují).  
 
Termín:  31. 10. 2022 
Odpovědnost:  koordinátorka PZM a MA 21 
Spolupráce:  Family Point Havlíčkův Brod, Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s. 
 
 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
 

6. Kurz „Moderní ošetřovatelství v praxi“ 
 
Cílem kurzu určeného pro širokou veřejnost  je vyškolení laiků v základní ošetřovatelské činnosti. 
Během osmihodinového kurzu  dojde k propojení teorie s praxí. Více času bude věnováno praktickým 
dovednostem, kdy si účastníci nacvičí základní ošetřovatelské postupy. Poučený dobrovolník – laik 
obdrží certifikát a  může následně nastoupit do sociálního či nemocničního zařízení a pomáhat s péčí 
o klienty v době výpadku ošetřovatelského personálu.  
 
Termín:  31. 10. 2022 
Odpovědnost:  koordinátorka PZM a MA 21 
Spolupráce:  Oblastní spolek ČČK 
 
 
 



7. Testování na AIDS 
V rámci realizace komunitního projektu Zdravé město a místní Agenda 21 bude mít široká veřejnost 
šanci bezplatného testování na HIV.  Péče o zdraví a zdravý životní styl je jedním z hlavních pilířů 
tohoto projektu. Každou první středu v měsíci  bude možné se bez objednání nechat otestovat.  Všem 
klientům bude následně poskytnuto tzv. potestové poradenství a obdrží malou pozornost.   
 
Termín:  31. 10. 2022 
Odpovědnost:  koordinátorka PZM a MA 21 
Spolupráce:  Oblastní spolek ČČK, Rozkoš bez rizika - Kraj Vysočina 
 
 

8. Světový den diabetiků  
Světový den diabetiků má především upozornit na stále se zvyšující počet lidí, kteří tomuto 
onemocnění podléhají. Předcházet nemoci nebo jejím vážným následkům lze přitom často poměrně 
snadno. Roli hraje především vhodná strava a zdravý životní styl. Kampaň bude zahrnovat odborné 
přednášky a ochutnávku zdravých potravin vhodných pro pacienty s touto nemocí. 
 

Termín:  31. 10. 2022 
Odpovědnost:  koordinátorka PZM a MA 21 
Spolupráce:  Oblastní spolek ČČK, Svaz diabetiků Havlíčkův Brod, AveKave Havlíčkův Brod 
 
 

9. Přednáška na téma zdraví a zdravý životní styl 
Ve spolupráci s Oblastním spolkem ČČK bude organizována přednáška pro širokou veřejnost na téma 
zdraví a zdravý životní styl. Hlavními tématy bude diabetes, hypertenze, kardiovaskulární choroby. 
Přítomen bude také nutriční terapeut a nebude chybět ochutnávka zdravých potravin. 
 
Termín:  31. 10. 2022 
Odpovědnost:  koordinátorka PZM a MA 21 
Spolupráce:  Oblastní spolek ČČK, AveKave Havlíčkův Brod 
 
 

10. 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, která bude jednou z aktivit osvětové kampaně Den země. 
 
Termín: 31. 10. 2022 
Odpovědnost: politik PZM  a MA 21,  koordinátorka PZM a MA 21 
Spolupráce: Základní škola V Sadech,  Havlíčkův Brod 
 
 

11. 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 širokou veřejnost všech věkových skupin.  Cílem je propojit zdravý 
pohyb s hudbou. 
 
Termín:  31. 10. 2022 
Odpovědnost:  koordinátorka PZM a MA 21 
Spolupráce:  Oblastní spolek ČČK, Senior Point, OREL Havlíčkův Brod 



12.  Swap – bazárek formou výměny  bez peněz 
Ve spolupráci s Informačním a poradenským centrem Vysočina o.p.s. Havlíčkův Brod bude 
zorganizována jednodenní akce zahrnující módní přehlídku, workshopy a přednášky. Akce bude 
prezentovat swapy, které se organizují každý měsíc v prostorách Family Pointu na podporu 
znevýhodněných rodin a sociálních organizací.  
 
Termín:  31. 10. 2022 
Odpovědnost:  koordinátorka PZM a MA 21 
Spolupráce:  Family Point, Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s. 
 
 

13. 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. 2022 
Odpovědnost: EO, koordinátorka PZM a MA 21 
 
 

14.  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:  30. 10. 2022 
Odpovědnost: politik PZM a MA 21, tajemník MěÚ, koordinátorka PZM a MA 21 
 
 

15. 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: 30. 10. 2022 
Odpovědnost: politik PZM a MA 21, tajemník MěÚ, koordinátorka PZM a MA 21, Stálá pracovní 
skupina RM pro realizaci ZM a MA 21 
 
 

16. 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:  30. 10. 2022 
Odpovědnost: politik PZM a MA 21, tajemník MěÚ, koordinátorka PZM a MA 21,  
 
 



17.  Akreditované vzdělávání koordinátora a udržení platnosti zlatého certifikátu  
Akreditované školení koordinátora PZM a MA 21 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 2022 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 akreditovaném školení 
zaměřené na kvalifikační dovednosti potřebné pro vykonávání této funkce.  
 
Termín:  30. 10. 2022 
Odpovědnost: koordinátorka PZM a MA21 
 
 

18.  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.  
 
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 2022 bude kampaň realizována ve spolupráci se Základní školou V Sadech Havlíčkův 
Brod. 
 
 
Osvětová kampaň Den 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 
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. Město Havlíčkův Brod 
poskytne MHD o jednou víkendu zdarma. 
 
 
Termín:  během roku - do 30. 10. 2022 
Odpovědnost: politik PZM a MA 21, OVVV, koordinátorka PZM a MA21 
Spolupráce:  partneři PZM, ZŠ, MŠ, SŠ, MIC, neziskové organizace a spolky, podnikatelé 
 
 
 



19. Pořádání trhu řemesel a farmářských trhů. 
 

Uspořádání trhu 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 podpora místních podnikatelů.  

 
Termín:  trhy řemesel –  8. května 2022 a 17. Listopadu 2022 (pokud to vládní nařízení dovolí) 
               farmářské trhy – během roku 2022 
Odpovědnost: politik PZM a MA21, koordinátorka  PZM a MA21 
Spolupráce: OŽP, OVVV 
 
 

20.  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:  30. 10. 2022 
 Odpovědnost: politik PZM a MA21 a vedení města, koordinátorka PZM a MA21,  
 Spolupráce: dotčené odbory MěÚ 
 

 

21.  Školní Fórum 
 

Uspořádání Školního 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 Školního 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. 2022 
Odpovědnost:  koordinátor PZM a MA 21 
Spolupráce:  NSZM, ZŠ V Sadech, ZŠ Konečná 
 
 

22. Aktualizace webu pro MA 21 a publicita ZM a MA 21 
 
Pro splnění povinného kritéria  3.1. a 3.2., kategorie C bude průběžně aktualizována www stránka  
MA 21 a budou zveřejňovány informace o aktivitách projektu 
 
Termín:   30. 10. 2022 
Odpovědnost:  koordinátorka PZM a MA 21, OVVV 
Spolupráce: OVVV, Oddělení informatiky MěÚ 
 



 
 

23.    Hodnotící zpráva realizace MA21 za kalendářní rok 2021 
 

Cílem je informovat vedení úřadu, zastupitele, partnery a občany o aktivitách projektu. Po projednání 
v RM bude hodnotící zpráva zveřejněna na webových stránkách města v sekci projektu Zdravé město 
a místní Agenda 21. 
 
Termín:  květen 2023 
Odpovědnost:  Stálá pracovní skupina PZM a MA 21, koordinátorka PZM a MA21 
 
 
 
 
 


