
                                                                                       

                                             

 

 

Hodnotící zpráva  
realizace místní Agendy 21  

za kalendářní rok 2015 

 

 
 

                                                                            

 



Základní informace: 

- Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod schválilo implementaci místní Agendy 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 2015“ byl schválen Radou města Havlíčkův Brod  dne 
01.06.2015 

- v roce 2015 město Havlíčkův Brod obdrželo dotaci z Kraje Vysočina ve výši 60.000,-- Kč na 
aktivity projektu „Realizace místní Agendy 21 v Havlíčkově Brodě“ 

- 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 získalo v roce 2015   
kategorii „C“ 

 

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 

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

- využívání příkladů dobré praxe 

- propagace města  

 

 

 

http://ma21.cenia.cz/


 

Zhodnocení plnění akčního plánu zlepšování procesu 
místní Agendy 21 v roce 2015 

                                                 

1. Udržení kategorie D v databázi MA21   
Naplňování kvalitativních ukazatelů při implementaci MA21 pro udržení kategorie D „START“, 
zadání požadovaných ukazatelů kritérií kategorie D do databáze MA21.  
 
Úkol byl splněn.  

V Databázi MA21 (kritéria MA21 Jihlava) byla vyplněna všechna kritéria kategorie „D“ a „C“ 
(Oficiální orgán samosprávy pro MA21, Oficiálně schválený dokument k MA21, Jmenování 
odpovědného politika, Jmenování koordinátora MA 21, Spolupráce 3 sektorů, Informace o 
realizaci MA 21, 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, Proškolení koordinátora MA 21). Městu byla na konci 
roku2015 přidělena kategorie „C“. 
 
 
2. Komunitní plánování – kulaté stoly  
Zajištění alespoň 1 kulatého stolu 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, zúčastňují se jich občané, zástupci úřadu a odborníci z oblasti projednávaného 
problému. Téma bude vybráno během roku.  
 
Úkol byl splněn.  

Dne 17.04.2015 se vedení města sešlo se zástupci veřejnosti u kulatého stolu, kde předmětem 
jednání byl projektový záměr „Cyklostezka Masarykova“ Havlíčkův Brod. Cílem bylo najití 
společných řešení realizace projektového záměru výstavby cyklostezky a zapracování podnětů, 
připomínek a námětů od obyvatel do dalšího stupně projektové dokumentace. 
 
 

 

http://ma21.cenia.cz/Str%C3%A1nkymunicipalit/00286010/tabid/905/language/cs-CZ/Default.aspx


 
 

3. První ročník Fóra města Havlíčkův Brod 
Fórum města je veřejné projednání k celkovému rozvoji města. Na akci jsou zváni nejen zástupci 
veřejné správy, neziskového i podnikatelského sektoru, vzdělávacích a odborných institucí, ale 
zejména široká veřejnost. Jde o plánování tzv. od zeleného stolu. Diskuse probíhá formou 
tematických oblastí. Hlavním společným výstupem je formulace desatero problémů „10P“.  
 
Úkol byl splněn.  

Veřejné Fórum se uskutečnilo 16.09.2015 v Hotelu Slunce s velkou účastí veřejnosti. Výsledkem byly 
náměty obyvatel města, jak docílit toho, aby se jim v Havlíčkově Brodě lépe žilo. Tyto náměty 
vzešly z jednotlivých diskusních témat, byly následně projednány v plénu a poté účastníci tohoto 
Fóra svým hlasem ovlivnili pořadí těchto námětů a vybrali 10 z nich, které považují za 
nejdůležitější či nejpalčivější. Desatero problémů bylo následně po Fóru města ověřeno anketou 
a její výsledky byly předloženy Radě města Havlíčkův Brod.  
 

Problémy města Havlíčkův Brod, o kterých se hlasovalo 

Problém 
Počet 

hlasů 

Obchvat města 39 

Péče o veřejnou zeleň -  odborná, zahradnická 22 

Podhodnocené financování školských budov – vnitřní zařízení, hřiště 22 

Nedostatek vhodného bydlení pro seniory,sociálně vyloučené, 

handicapované 
18 

Koordinace kultury a zvýšení rozpočtu této oblasti 18 

Lehkoatletický areál 17 

Nedostatek zubních lékařů, ambulantních psychiatrů 

 

14 

Parkování ve městě 12 

Zvýšení váhy města při jednání s krajem a státem 8 

Čistota podchodů, průchodů, úklid psích exkrementů 6 

Zvýšit podpory sociálního podnikání 5 

Pozemky pro podnikání (prostředí) 2 

Zjednodušit řízení o umístění reklamních zařízení 0 

Chybí služba jeslí 0 



 

. 
4. 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.  
 
Úkol byl splněn.  

Poslední květnový den Světová zdravotnická organizace již tradičně vyhlašuje jako Světový den 
bez tabáku. V rámci kampaně, která upozorňuje na rizika spojená s kouřením, se na Základní 
škole V Sadech ve spolupráci s městem Havlíčkův Brod uskutečnil projektový den.  O nebezpečí 
nikotinu se svými pedagogy diskutovali žáci I. i II. stupně.  
 
Kampaň zahrnovala různorodé činnosti – starší žáci například počítali, kolik by je stála tato 
závislost měsíčně a co všechno by si za ušetřené peníze mohli pořídit. Diskutovali také o 
zdravotních následcích tohoto nešvaru. Mladší žáci zase používali pracovní listy a celým dnem je 
provázeli papíroví maskoti, které si předtím vyrobili. 
 
 

 



5. 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. 
 
Úkol byl splněn.  

Kampaň Dny zdraví vychází z předpokladu, že zdraví lze v širším pojetí chápat nejen jako absenci 
nemoci, ale jako celkový stav spokojenosti z hlediska tělesného, duševního i společenského. 
Osvětové akce probíhající v rámci kampaně Dny zdraví mají za cíl informovat občany o tom, jak 
správně pečovat o fyzické i psychické zdraví a jak předcházet zdravotním potížím, ale také třeba 
jak se vyhnout nadměrnému stresu. 
Kampaň se stala příkladem komunitní spolupráce, neboť do realizace město zapojilo partnery 
nejen z podnikatelské sféry, ale také příspěvkové a neziskové organizace. Cílovou skupinou 
byla nejen školní mládež ale také senioři. 
 
Ve čtvrtek 14. 5. 2015 proběhl v prostorách Senior Pointu a divadelního sálu AZ Centra Den 
Zdraví pro seniorskou veřejnost. Všem zájemcům bylo během celého dne nabídnuto měření 
cukru, tuku, krevního tlaku, cholesterolu a močoviny. V průběhu akce na účastníky čekalo mnoho 
přednášek a praktických cvičení, jako ukázka cvičení pod vedením lektorky paní Kabelkové, která 
ukázala způsoby zdravotního cvičení a představila jednotlivé cvičební pomůcky. Tyto pomůcky 
jsou používány při pravidelném cvičení v Senior Pointu a je možné přijít si je vyzkoušet. Další 
zajímavou částí byla prezentace zdravé obuvi, kterou představil pan Holas a firma Obouváme 
zdravě. Zájemci si zde také mohli různé typy obuvi vyzkoušet.  
 
Výborným zpestřením bylo povídání o zdravém stravování s majitelkou obchůdku DejSiBio paní 
Stejskalovou a se slečnou Doubkovou z Přibyslavského Červeného kříže. Tyto dvě dámy pro 
seniory připravily přednášku o složkách naší stravy, různých typech a možnostech stravování. 
Zároveň vyzdvihly výhody lokálních a bio potravin a jejich vliv na naše zdraví. Dokázaly poutavě 
vysvětlit, že i zdravá potravina a jídlo připravené ze zdravých surovin může být nejenom chutné, 
ale i levné a zároveň obsahovat všechny důležité nutriční složky. V dnešní době mnoha 
potravinových alergií se tyto znalosti určitě neztratí. Celé povídání bylo završeno ochutnávkou 
výborných veganských pomazánek a koláčků a také domácího kváskového chleba. Samozřejmě 
došlo i na výměnu zkušeností a receptů a všichni odcházeli spokojení a zdravě najedeni. 
 
Na závěr „zdravého dne“ byla nachystána zdravotní přednáška paní Kudlové na téma Prevence 
úrazů. Jak již téma přednášky napovídá, hovořilo se hlavně o prevenci, tedy jak úrazům 
předcházet, na co si dávat pozor a čemu se zdaleka vyhýbat. Součástí byla i zdravověda a malé 
ukázky ošetření postupu laické první pomoci při některých úrazech. Den zdraví pro seniory byl 
podpořen, jako jedna z aktivit projektu, dotací ze Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina. 
 
Do kampaně se zapojily i dvě havlíčkobrodské školy. Na Základní škole V Sadech proběhl 
projektový den ve třídách I. stupně.  „Problematika zdravého životního stylu není pro naše žáky 
žádnou novinkou, neboť se jí průběžně věnujeme po celý školní rok. Projektový den byl dobrou 
příležitostí k tomu, aby teorie byla převedena do praxe. Formou her, soutěží a skupinové práce si 
žáci utřídili získané poznatky. Prakticky si vyzkoušeli například sestavit jídelníček a ochutnat 
zdravé potraviny, které se mohou stát běžnou součástí jejich stravovacích návyků“ uvedla 
ředitelka školy PaedDr. Milena Honsová. 
 
Do kampaně věnované tématu bezpečných potravin se zapojili také žáci čtyř tříd Základní školy 
Konečná.  Žáci ve svých třídách zhlédli instruktážní video „Jak z nezávadných potravin připravit 
nebezpečné jídlo“, diskutovali o hygienických zásadách skladování, přípravy a konzumace 
potravin a byli informováni i o nemocech způsobených závadnými potravinami. Na závěr si každý 
žák nakreslil svoji „nejošklivější nebezpečnou bakterii“. 



6. 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. 
 
Úkol byl splněn.  

 

   
 
Akce, které provázely Den bez aut, se konaly na Havlíčkově náměstí nebo na cyklostezce u TJ 
Jiskra 22. Září 2015. Cílem akce bylo jako každoročně podpořit omezení zbytného používání aut 
zejména ve městech. V roce 2015 byla návštěvnost mimořádná. 
Nejpoutavější akcí na Havlíčkově náměstí byla biketrialová exhibice AMK Hamry nad Sázavou. 
Svou šikovnost předváděli dětští závodníci v tomto sportu s neuvěřitelnou přesností. 
Aktivit na Havlíčkově náměstí se ujal také Klub českých turistů, se kterým bylo možno například 
vyzkoušet orientaci s buzovou a mapou či absolvovat orientační soutěže. 
Veloservis připravil jízdu zručnosti a testování kol dospělými. Zdánlivě jednoduchá dráha dala 
jezdcům pěkně zabrat. 
Česká motocyklová federace se postarala o zkušební trialovou dráhu se zapůjčením kol a 
odborným vedením. BESIP ve spolupráci s Integrovaným záchranným systémem nabídli 
návštěvníkům k prohlídce například sanitku se záchranářským vybavením. 
Atraktivní bylo také „otáčecí“ auto, které přitahovalo stále řady zájemců. V této zkoušce se také 
ukázalo, jestli se pasažéři umí správně připoutat. 
Během dne si žádný kluk nechtěl nechat ujít předvedení policejního automobilu či hasičského 
vozidel. Děti se předháněly ve zvědavosti a dospělý dohled měl stále co vysvětlovat. 
Na cyklostezce u TJ Jiskra proběhlo dopolední cvičení s kočárkem (strollering) a odpoledne 
patřilo MŠ Korálky. Zde děti s rodiči absolvovaly dráhu na různých odrážedlech, koloběžkách a 
kolech. 
Akci v rámci projektu „Realizace místní Agendy 21 v Havlíčkově Brodě“ podpořila dotace ze Zásad 
Zastupitelstva Kraje Vysočina. 
 
 
 
7. Pořádání trhů řemesel  
Uspořádání trhů řemesel v Havlíčkově Brodě. Hlavním cílem je přiblížit široké veřejnosti tradiční 
řemesla a podpora drobných prodejců s širokým kulturním programem. 
 
Úkol byl splněn.  

Jarní trh řemesel byl uspořádán dne 08.05.2015 ve znamení troj-výročí : 70 let osvobození , 30 
let spolupráce s partnerským městem Brielle  a trhu řemesel s neuvěřitelným číslem 50.  
 
 Podzimní trh, který se konal 17.11.2015 na Havlíčkově náměstí byl již tradičně klidnější akcí než 
jarní trh v parku Budoucnost. 



 
 

 
 
8. Pořádání farmářských trhů  
Uspořádání farmářských trhů v Havlíčkově Brodě za účelem zlepšení zdravého životního stylu 
občanů a podpory místních podnikatelů.  
 
Úkol byl splněn.  

Farmářské trhy „Koudelův talíř“ se konají na Havlíčkově náměstí první sobotu v měsíci od května 
do října. Nabízené produkty se liší dle ročního období. V roce 2015 byly trhy doprovázeny novou 
akcí s názvem „Náš farmář“. Návštěvníci se mohli pokaždé těšit i na bohatý doprovodný 
program. 
Na pořádání farmářských trhů město Havlíčkův Brod přispívá dotací ze svého rozpočtu. 
 

 



9. Pořádání výstav a přednášek 
Uspořádání alespoň třech výstav se zaměřením na udržitelný rozvoj, přírodu a krajinu a život v ní, 
případně vzdělávací a naučné tematické cykly. 
 
Úkol byl splněn.  

V průběhu roku 2015 byly uspořádány tři výstavy. 
Ve vestibulu budovy V Rámech MěÚ se ve dnech 09.04. – 15.6.2016 konala výstava fotografií na 
téma „ Česká krajina“. 
 
Výstava  zabývající se tématy spotřebitelského chování, odpovědným nakupováním či užitím 
reklamy proběhla ve dnech 02.03. – 27.03.2015. Součástí výstavy byl také odborně zpracovaný 
výukový program pro žáky ZŠ, studenty SŠ a širokou veřejnost. 
 
Výstava fotografií zaměřená na zdravý životní styl byla součástí Dne pro zdraví našich 
nejmenších, který byl pořádaný v rámci celorepublikové kampaně Akce řetěz k Světovému týdnu 
kojení. Konala se dne 22.09.2015 v Mateřském centru Zvoneček.  
Akci v rámci projektu „Realizace místní Agendy 21 v Havlíčkově Brodě“ podpořila dotace ze Zásad 
Zastupitelstva Kraje Vysočina. 
 

      
 
 
10. Medializace projektu místní Agenda 21  
Pravidelné zveřejňování informací o činnosti a akcích realizovaných v rámci MA 21 
v Havlíčkobrodských listech, aktualizace záložky MA 21 na webových stránkách města Havlíčkův 
Brod.   
 
Úkol byl splněn.  

Na webových stránkách www.muhb.cz je odkaz na místní Agendu 21. Zde jsou průběžně 
doplňovány aktuální informace o realizaci projektu. Návštěvníci hned v úvodu mají přehled o 
aktivitách v rámci MA 21. 
V Havlíčkobrodských listech byly otištěny články o proběhlých osvětových kampaních či 
veřejných projednáváních. 
Při pořádání akcí je viditelně umístěn banner, který obsahuje základní informace o MA 21. 
 

http://www.muhb.cz/


11. Partnerská spolupráce  
Rozšíření a zkvalitnění partnerské spolupráce s NNO, organizacemi zřizovanými městem a 
podnikatelskými subjekty.  
 
Úkol byl splněn.  

Jedním z povinných kritérií je do organizace aktivit v rámci místní Agendy 21 zapojení 
neziskového a podnikatelského sektoru. 
Osvětové kampaně Den zdraví, Den bez tabáku a Den bez aut byly organizovány ve spolupráci 
se základními školami, Senior-pointem a Oblastní Charitou Havlíčkův Brod. Podnikatelský sektor 
byl zastoupen firmou SejsiBio, PROSS reklama,  HB in, VELO servis, Obouváme zdravě, REBEL 
Havlíčkobrodské pivo, Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod. 
 
12. Akreditované vzdělávání koordinátora  
Účast koordinátora MA 21 na školách Národní sítě Zdravých měst ČR a dalších akcích dle 
harmonogramu NSZM. Získání „zlatého certifikátu“ akreditovaného vzdělávání. 
 
Úkol byl splněn.  

Koordinátorka MA21 Ing. Marie Kudrnová se v průběhu roku 2015 zúčastnila 3 školících bloků 
NSZM (jarní, letní a podzimní škola NSZM) a několika dalších seminářů a konferencí souvisejících 
s tématem udržitelného rozvoje. 
Povinností je do dvou let od ustanovení do funkce splnit sadu akreditovaného vzdělávání a složit 
zkoušky. Ústní zkoušky koordinátorka složila v červnu 2015 a „zlatý certifikát“ obdržela v září 
2015 po uskutečnění Veřejného fóra, jehož organizace je podmínkou pro získání certifikátu. 
 
13. Hodnotící zpráva realizace MA21 za kalendářní rok 2015 
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 místní Agenda 21. 
 
Úkol byl splněn.  

Tato hodnotící zpráva byla předložena Radě města Havlíčkův Brod k projednání dne 18.04.2016. 
 


