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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 

získání kategorii „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. 

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 2016. 

 

 

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 2016“ byl schválen Radou města Havlíčkův Brod dne 
18.04.2016 

- V roce 2016 obdrželo město Havlíčkův Brod dotaci z Kraje Vysočina ve výši 80 000,-- Kč 
na aktivity projektu „Zdravé město a místní Agenda 21“ 

- 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 
2016 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. 

 

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/
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Zhodnocení plnění akčního plánu zlepšování procesu 
místní Agendy 21 v roce 2016 

 

Místní Agenda 21 byla v roce 2016 v Havlíčkově Brodě nově realizována prostřednictvím 

Projektu Zdravé město a místní Agenda 21. 

1. 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 216 přidělena kategorie „C“. 
 

2. Seminář na téma: místní Agenda 21, udržitelný rozvoj, prezentace a komunikace 
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. 
 
Úkol byl splněn. 
 
Dne 19. května 2016 byl uspořádán seminář s cílem zvýšení informovanosti, povědomí 
a praktického využití této metody kvality veřejné správy. Účastníci z řad zástupců města 
Havlíčkův Brod, jeho příspěvkových organizací a zástupců neziskových organizací byli seznámeni 
s hlavními principy udržitelného rozvoje. 
Místní Agenda 21 – aneb správné řízení věcí veřejných, bylo dalším stěžejním tématem této 
osvětové akce. Především zástupci neziskových organizací projevili zájem se do aktivit a akcí 
v rámci MA 21 zapojit. 
Neopomenutelným tématem byla komunikace nejen uvnitř úřadu, ale především s veřejností 
a její zapojování do rozhodování o rozvoji města, neboť názory široké veřejnosti jsou pro vedení 
města velkým přínosem. 
 
 

http://ma21.cenia.cz/Úvod/Prorealizátory.aspx
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3. Akreditované vzdělávání koordinátora a udržení zlatého certifikátu přezkoušením 
 
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 2016 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 MA 21 Ing. Marie Kudrnová se v průběhu roku 2016 zúčastnila tří školících 
bloků NSZM (jarní, letní 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. 
  
4. Získávání externích zdrojů na realizaci MA21 

 
Kraj Vysočina podporuje municipality v rámci Zásad zastupitelstva Kraje. Za Zdravé město 
Havlíčkův Brod bude v roce 2016 podána žádost na realizaci místní Agendy 21.  Projekt bude 
zrealizován a v požadovaném termínu bude předložena Závěrečná zpráva a vyúčtování. 
 

Úkol byl splněn.  
 
Zdravé 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 město a místní Agenda 21“  byly 139 444,28 Kč, dotace z Kraje Vysočina činila 80 000,-
Kč. 
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5. 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.  
 
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 2016 bude kampaň realizována ve spolupráci se ZŠ. 
 
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. 
 
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. 
 
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 
projektový den. Děti na prvním stupni se nejprve 
seznámily s vlivem kouření na zdraví člověka a poučily 
se z pohádky Čudimíra a kouzelník. Se svými 
učitelkami dále probíraly mýty a fakta o kouření, diskutovaly o vlivu reklamy na tabákové 
výrobky, povídaly si o historii cigaret či o tom, jak se člověk může stát obětí pasivního kouření. 
V dalších vyučovacích hodinách vytvářeli žáci emotivní kresby (např. Zlá cigareta), luštili křížovku 
a vyplňovali pracovní listy. Tyto činnosti byly obohaceny o různá dechová cvičení a čichové hry. 
Akce se zúčastnilo téměř 400 žáků. 
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Osvětová kampaň Dny zdraví 
Dvoudenní kampaň se stala příkladem komunitní spolupráce. 
Město do ní zapojilo nejen partnery z podnikatelské sféry, 
ale také příspěvkové a neziskové organizace. Cílovou 
skupinou byla na jedné straně školní mládež, na druhé 
senioři. 
Žáci a pedagogové ze Základní školy V Sadech uspořádali dne 
20. dubna 2016 osvětový program cílený na žáky 3. tříd. 
Následující den věnovali svému zdraví pozornost zájemci 
z řad seniorů, kteří si mohli nechat zdarma změřit tlak, cukr a cholesterol. V Senior pointu mohli 
navštívit přednášky na téma zdravý životní styl a strava, biorezonanční léčba a analýza potravin. 
Výživový poradce poradil zájemcům, jak se správně stravovat. Součástí byla i ochutnávka 
produktů zdravé výživy. Odvážnější senioři mohli zkusit cvičení Zumby.  
Dny zdraví nabídly cílovým skupinám aktivity, které mohou dlouhodobě přispívat k jejich fyzické i 
duševní pohodě.  

 
 
Osvětová kampaň Evropský den bez aut 
Osvětová kampaň proběhla 22. září 2016 a krásné počasí tak zajistilo velkou účast návštěvníků. 
Evropský den bez aut připomněl, že existují i další způsoby přepravy, které však nemají tak 
fatální dopad na životní prostředí. V rámci tohoto dne byla Charitou HB zorganizována 
mimořádně úspěšná akce Kola pro Afriku, díky níž bylo nashromážděno 111 kusů kol, které 
pomohou dětem v Africe. Celý den byl zpestřen doprovodným programem, a to vystoupením 
kapely Za notou, skákací hrad, vyzkoušení elektrokol, měření tlaku a BMI, opilecké brýle atd. 
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6. 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 lišili dle ročního období. V roce 2016 byly trhy doprovázeny doprovodným 
programem a na jejich pořádání město Havlíčkův Brod přispělo dotací ze svého rozpočtu. 
Dále se v měsíci květnu a měsíci listopadu konal trh řemesel. Dle odhadů dokázal přilákat každý 
z nich okolo 10 tis. návštěvníků z celé České republiky. Květnovou akci zpestřili doprovodné 
programy na dvou pódiích v parku Budoucnost a nechyběla hudební vystoupení, módní 
přehlídka, vystoupení akrobatů či tanec v podání folklorního souboru Kalamajka. V listopadu pak 
trhy doprovázela hudební produkce v opraveném sále Staré radnice a zpřístupnění 3D modelu 
města v jejím přízemí. 
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7. Pořádání výstav a přednášek 
 

  Uspořádání alespoň třech 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. 
 
Ve dnech 29.2.2016 – 29.3.2016 se uskutečnila tématická výstava s názvem „Příroda Vysočiny“, 
která byla zaměřena na problematiku ochrany přírody v České republice. Jejím cílem bylo 
seznámení s nejvýznamnějšími přírodními lokalitami a chráněnými územími na Vysočině. 
Součástí výstavy byl i odborně zpracovaný výukový program pro žáky ZŠ i pro širokou veřejnost. 
Mezi další výstavy, které se pořádaly patří „Recyklovaná móda“ a „Pestrobarevný svět květin“. 
Výstava s názvem „Pestrobarevný svět květin“ se uskutečnila ve dnech 1.4.2016 – 31.5.2016 
ve vestibulu a schodištích vedoucích do prvního patra Městského úřadu Havlíčkův Brod budovy 
V Rámech 1855. Jednalo se o výstavu fotografií s motivy květů různých rostlin od Ing. Milana 
Slavingera.   
Poslední výstava, která byla zapůjčená z Kraje Vysočina s názvem „Recyklovaná móda“ 
se uskutečnila ve dnech 4.7.2016 – 30.8.2016 také ve vestibulu a prvním patře Městského úřadu 
Havlíčkův Brod budovy V Rámech 1855. Realizátorem modelů jsou studenti z jihlavské Střední 
uměleckoprůmyslové školy v Heleníně. Vystaveny byly oděvy, jejichž součástí bylo použití 
recyklovaných a opětovně použitých materiálů a výrobků. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Komunitní plánování – uspořádání veřejného projednání (kulatý stůl) 

 
  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. 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. 
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Úkol byl splněn. 
 
Kulatý stůl – projednání projektového záměru „Sportovní areál Na Losích, Havlíčkův Brod“ 
Dne 27. ledna 2016 se konalo setkání vedení města s veřejností u kulatého stolu na téma 
rekonstrukce sportovního areálu Na Losích. Tohoto 
setkání se zúčastnili zástupci vedení města, odboru 
rozvoje města, odboru životního prostředí, odboru 
sociálního a školství, oddělení řízení projektů, 
zpracovatel projektové dokumentace a zástupci 
sportovních oddílů a klubů Havlíčkova Brodu 
a zástupci rodičů atletické mládeže. Cílem bylo najít 
společná řešení realizace projektového záměru 
modernizace sportovního areálu a zpracování 
podnětů, připomínek a námětů od zúčastněných 
do dalšího stupně projektové dokumentace.  
 
Kulatý stůl – projednání projektového záměru „Lyžařský areál SKI Vysoká“ 
Dne 30. března 2016 se uskutečnilo setkání vedení města s veřejností u kulatého stolu na téma 
modernizace a zefektivnění lyžařského areálu SKI Vysoká. Tohoto setkání se zúčastnili zástupci 
vedení města, zastupitelů města, odboru rozvoje města, odboru životního prostředí, oddělení 
řízení projektů, zpracovatel projektové dokumentace a obyvatelé Havlíčkova Brodu a obce 
Vysoká. Cílem bylo najít společná řešení realizace projektového záměru modernizace lyžařského 
areálu a zpracování podnětů, připomínek a námětu od zúčastněných do projektové 
dokumentace, která byla před dokončením. 
 
Kulatý stůl – projednání projektových záměrů „Úprava prostoru mezi ulicemi Pražská a 
Masarykova, Revitalizace zeleně 2016-2017“ 
Dne 4. května 2016 se uskutečnilo setkání vedení 
města s veřejností u kulatého stolu na téma 
„Úprava prostoru mezi ulicemi Pražská 
a Masarykova a Revitalizace zeleně 2016-2017“. 
Cílem bylo najít společná řešení realizace obou 
projektových záměrů týkajících se dané lokality 
a zpracování podnětů, připomínek a námětů 
od zúčastněných do projektové dokumentace, která 
je před dokončením.  
 
Kulatý stůl – projednání projektového záměru „Zefektivnění sociálních služeb – vybudování 
azylového domu Havlíčkův Brod“ 
Dne 16. srpna 2016 se uskutečnilo setkání vedení města u kulatého stolu na téma projednání 
a přípravy projektového záměru vybudování azylového domu v Havlíčkově Brodě. Setkání 
se zúčastnilo vedení města, odbor rozvoje města, odbor sociálního a školství, oddělení řízení 
projektů, stavebního odboru, tajemník MěÚ, zpracovatel projektové dokumentace, zástupci 
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. 
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9. 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. 
 
Dne 14. září 2016 se uskutečnilo veřejné fórum, ve kterém měli občané možnost diskutovat 
se zástupci města a s odborníky a určit tak deset největších problémů města Havlíčkův Brod. 
V úvodu setkaní bylo vyhodnocení loňské top desítky problémů, mezi které občané zařadili např. 
obchvat města, péči o veřejnou zeleň, nedostatek vhodného bydlení pro seniory a sociálně 
vyloučené, lehkoatletický areál, parkování ve městě či čistotu podchodů. 
Následně občané u jednotlivých stolů diskutovali o problémech, které vidí jako prioritní 
v následujícím období. Bylo nabídnuto několik oblastí, do kterých se mohou zapojit, jako např. 
životní prostředí, školství, bezpečnost ve městě, sociální služby, volný čas, strategický rozvoj 
města a další. Kromě občanů byli k diskuzi pozváni také zástupci studentů, kteří u tzv. „Mladého 
stolu“ společně hledali problémy napříč všemi oblastmi. Z každé oblasti pak účastníci fóra vybrali 
dva největší problémy, o jejichž závažnosti hlasovali. Z hlasování pak vzešla desítka problémů 
tzv. 10P, kterou ověřila anketa mezi občany. Výslednými problémy se následně zabývalo vedení 
města.  
Veřejnost zároveň hlasovala o podpoření realizace projektu neziskové organizace v rámci MA 21 
v roce 2017 mimo grantový systém města Havlíčkův Brod. 
Jako doprovodný program mohli účastníci shlédnout vystoupení skupiny Kwende Kafo, dále 
si mohli zdarma nechat změřit tlak a BMI, nebo si například koupit výrobky chráněných dílen. 
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Problémy města Havlíčkův Brod – výsledky hlasování na veřejném Fóru 

Pořadí Problém 
Počet 

hlasů 

1. Rozvoj parkování, více parkovacích míst 30 

2. 
Smysluplná koncepce podpory rozvoje a financování sportu, kultury a 

cestovního ruchu, včetně navýšení financí a spravedlivého rozdělování 
24 

3.-4. Propojení sídel v regionu – cyklostezky 21 

3.-4. Investice do školského movitého i nemovitého majetku 21 

5. Chybí kulturní vyžití 18 

6.-7.  Podpora malých neziskových organizací 16 

6.-7.  Doplnění Havlíčkova náměstí o kvetoucí zeleň 16 

8. Rozšíření MHD do satelitních částí města, rozšíření zastávek u škol 13 

9. Rozvoj pobytových služeb pro seniory s Alzheimerovou chorobou 11 

10. Revitalizace parku „Budoucnost“ 10 

11.  Zatraktivnění kruhových objezdů 7 

12.  Zlepšení údržby a čistoty ve městě 5 

13. Řešení bezbariérovosti školských budov 2 

 

Projekty neziskových organizací – výsledky hlasování 

Pořadí Projekt 
Počet 

hlasů 

1. Senior Point – „Seniorská miniolympiáda“ 49 

2. Fokus Vysočina – „Proč si nezatancovat“ 39 

 
10. Hodnotící zpráva realizace MA21 za kalendářní rok 2016 

 
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 29. 5. 2017. 
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Další aktivity Zdravého města Havlíčkův Brod, které 
nebyly součástí Akčního plánu zlepšování procesu 

místní Agendy 21 v roce 2016 
 

1. Den pro zdraví našich nejmenších 
 

Jubilejní desátý ročník akce na podporu kojení, 
mateřství, rodiny a zdravého životního stylu se konal 
dne 20. září 2016 v mateřském centru Zvoneček. 
Od rána až do večerních hodin si návštěvníci mohli 
vybrat z bohatého programu určeného jak laikům, 
tak i odborníkům, který doprovázel bohatý 
doprovodný program v podobě tanečního vystoupení, 
ochutnávky míchaných nealkoholických koktejlů, 
měření tlaku, masáží, pedikúry a dalších. 
 

2. Víkend otevřených zahrad 
 

Druhý červnový víkend v Havlíčkově Brodě již tradičně patřil Víkendu otevřených zahrad. 
V sobotu 11. a v neděli 12. června 2016 si zájemci 
mohli prohlédnout běžně nepřístupné zahrady po celé 
České republice. V Havlíčkově Brodě pak zájemci mohli 
navštívit Zahradu u Mahlerovy vily, která nese stopy 
stylu Cottage, tradiční zahrady anglického 
venkovského domku, a to za hudebního doprovodu 
VIENTO MARERO DUA. V neposlední řadě mohli 
zájemci navštívit Školní přírodní zahradu při ZŠ 
V Sadech, kde mimo jiné vystoupil pěvecký sbor 
Oříšek. Nakonec bylo možné navštívit Zahradu 
ve Středu Evropy za domem Kavárny u Notáře, jejímž 
základním motivem byl inscenovaný souboj dvou slohů, pravidelného – francouzského 
a přírodně krajinářského – anglického. 
 

3. Na vlastní kůži 
 

V rámci Týdnů pro duševní zdraví se dne 21. září 2016 konala akce s názvem Na vlastní kůži. Jak 
se cítí lidé na vozíčku, nepohybliví senioři, nevidomí lidé či lidé trpící schizofrenií. To si mohli 
účastníci vyzkoušet na vlastní kůži. Mezi oblíbené aktivity patřil pohyb na invalidním vozíku, 
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chůze se slepeckou holí, omezení hybnosti pomocí speciálního obleku, zábavný kvíz, simulace 
schizofrenie, brýle simulující opilost a další. Tato akce se konala již třetím rokem a stala 
se oblíbenou a vyhledávanou zejména mezi žáky, studenty i jejich učiteli. 
 

4. Vítání ptačího zpěvu 
 

Česká společnost ornitologická ve spolupráci 
s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, 
Regionálním pracovištěm, Správou CHKO Žďárské 
vrchy, Stanicí Pavlov, o.p.s. a odborem životního 
prostředí města Havlíčkův Brod pořádala dne 
7. května 2016 tradiční „vítaní ptačího zpěvu“. 
Nejprve následoval vycházkový okruh, který 
začínal v parku Budoucnost a následně končil 
u Pivovarských rybníčků. V rámci akce proběhly 
ukázky odchytu a kroužkování ptáků a předvedení 
dravců ze Stanice Pavlov, o.p.s.  
 
Mezi další aktivity, které se konaly v roce 2016 patří například Dny evropského dědictví, 
Výtvarná akademie pro seniory, Běh naděje, Týdny duševního zdraví,  Přednášky Tradiční čínské 
medicíny, Den zdraví pro seniory, Bezpečný podzim života, Masopustní jarmark, Čistá řeka 
Sázava a další.  
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Příloha č. 1 – Ocenění „SKOKAN ROKU 2016“    
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Příloha č. 2 – Zlatý certifikát  

 

 


