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Úvodem 

MÍSTNÍ AGENDA 21 
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.   
 

PROJEKT ZDRAVÉ MĚSTO WHO V ČESKÉ REPUBLICE - NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST 
 
Mezinárodní projekt Zdravé město je již od roku 1988 realizován Světovou zdravotnickou 
organizací. Pro evropský region WHO je centrála programu umístěna v Kodani. Všechna zdravá 
města spojuje především myšlenka kvalitnějšího, zdravějšího a spokojenějšího života jejich 
občanů. Proto se intenzivně zabývají všemi oblastmi života, které mohou mít vliv na zdraví a 
pohodu obyvatel. Systematicky podporují kvalitu veřejné správy, kvalitu strategického 
plánování a řízení s ohledem na udržitelný rozvoj a podporu zdraví, aktivně se ptají svých 
obyvatel na jejich názory. Nejedná se tedy pouze o stav životního prostředí, ale především o 
zdravý životní styl lidí a odpovědnost vůči budoucím generacím. V Evropě je aktuálně zapojeno 
1300 Zdravých měst ve 30 zemích. Na regionální úrovni se skrze Zdravé město realizují zásady 
dokumentů OSN Zdraví21 (dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva) a 
Agenda 21 (program pro 21. století, který ukazuje cestu k udržitelnému rozvoji na naší planetě 
Zemi). 
Myšlenky výše uvedeného projektu se v České republice začaly realizovat již v roce 1989. 
Národní síť Zdravých měst České republiky (NSZM), byla vytvořena jedenácti aktivními městy v 
roce 1994. Od roku 2003 je asociace otevřená všem formám municipalit. NSZM je mezinárodně 
certifikovaná asociace aktivních místních samospráv, které se programově hlásí k principům 
udržitelného rozvoje, zapojují veřejnost do rozhodovacích procesů a podporují zdravý životní 
styl svých obyvatel. NSZM sdružuje 135 členů s regionálním vlivem na 2558 měst a obcí, ve 
kterých žije 6,089 mil. obyvatel (tj. 57% populace ČR). 
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Zdravá města se promyšleně snaží utvářet město jako kvalitní a příjemné místo pro život na 
základě dohody s místními obyvateli. Nástrojem k realizaci projektu Zdravé město a místní 
Agendy 21 ve Zdravých městech, obcích, regionech ČR je Metodika NSZM ČR. Metodika vznikala 
po dobu více než deseti let. NSZM na jejím zpracování spolupracovala a nadále ji rozvíjí 
společně s řadou odborných partnerů, např. Univerzitou Karlovou a dalšími vysokými školami, 
resorty, členy Rady vlády pro udržitelný rozvoj a rovněž s regionálními odbornými institucemi. 
Metodika získala titul "Světový projekt EXPO 2000". NSZM je také akreditovanou vzdělávací 
institucí. NSZM poskytuje členským municipalitám cenné informace k finančním zdrojům, 
zprostředkovává spolupráci s odbornými partnery, vzdělává pracovníky úřadů v oblasti 
udržitelného rozvoje, strategického řízení atd. a v neposlední řadě také propaguje úspěšné 
aktivity města na celonárodní úrovni. 
 

Na základě členství Havlíčkova Brodu v NSZM  došlo zejména k posílení možnosti získávání 
externích finančních zdrojů na realizaci rozvojových projektů.  
 

Město Havlíčkův Brod  bylo také oceněno na Národní konferenci kvality ve veřejné správě za 
využívání metody kvality „místní Agenda 21“ Cenou ministra vnitra České republiky.  
 
Stálá pracovní skupina Zdravého města a místní Agendy 21 Havlíčkův Brod:  

 Ing. Vladimír Slávka – politik ZM a MA21 

 Ing. Václav Stejskal – v komisi zastupuje veřejný sektor 

 Ing. Marie Kudrnová – koordinátorka ZM a MA21, zastupuje veřejný sektor 

 Ilona Loužecká, Dis. – v komisi zastupuje NNO 

 Bc. Karolína Kovářová (roz. 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 – R-R Kraj Vysočina,  ZŠ V Sadech, ZŠ 
Konečná, ZŠ Nuselská, MŠ Korálky, Oblastní spolek ČČK Havlíčkův Brod, Sociální služby města 
Havlíčkova Brodu, FOKUS VYSOČINA, Oblastní charita Havlíčkův Brod, SONS,  Klub OKO, MDKO 
Havlíčkův Brod, sociální podnik - Kavárna AveKave  a dalšími. 
 
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 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



 

5 
 

 
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 pro aktuální volební období jmenován 
Ing. Vladimír Slávka 

- Koordinátorkou MA 21 byla jmenována Ing. Marie Kudrnová 

- „Akční plán zlepšování v roce 2021“ byl schválen Radou města Havlíčkův Brod dne 
17.05.2021 – usnesení RM č. 265/21. 

- 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 
2021 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.  

- Strategické plánování je nedílnou součástí realizace MA 21 – v roce 2020 byla 
zpracována ve spolupráci s NSZM aktualizace Strategického plánu rozvoje města 
Havlíčkův Brod  na období let 2014 -2024 včetně Akčního plánu 2021–2024. 

 

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 kvality města a úřadu 

- využívání příkladů dobré praxe 

- propagace města     

Jak je zdravý člověk, tak může být zdravé i město. Jde tedy o sladění mnoha oblastí zvyšování 
úrovně a kvality života občanů. Životní prostředí, doprava, sociální oblast, bezpečnost, školství, 
volný čas - to vše jsou oblasti důležité pro každého z nás. Zdravé město je nutné chápat jako 
dlouhodobý a stále se vyvíjející projekt, který předpokládá aktivní zapojení obyvatel do 
rozvojových aktivit města. 

 

http://ma21.cenia.cz/
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Zhodnocení plnění akčního plánu zlepšování procesu 
místní Agendy 21 v roce 2021 

 

Místní Agenda 21 byla v roce 2021 v Havlíčkově Brodě  realizována prostřednictvím projektu 

„Zdravé město a místní Agenda 21“. 

Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21 v roce 2021 definoval, 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.  Jeho plnění bylo z části ovlivněno epidemiologickou situací 
spojenou s COVID 19.  Na základě vládních nařízení byly některé aktivity zrušeny nebo jsou 
přesunuty na rok 2022.  
 
 
 

1. Kurz „Moderní ošetřovatelství v praxi“ 
Cílem této osvětové kampaně 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.  
 
Úkol byl splněn 
V průběhu roku 2021 probíhaly kurzy realizované ve spolupráci s Oblastním spolkem ČČK 
Havlíčkův Brod vedené zážitkovou pedagogikou. Zájemci z široké veřejnosti měli možnost  si 
v prostorách AZ Centra nacvičit základní techniky ošetřovatelské praxe.  
 
 

2. 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.   
 
Úkol byl splněn 
„Zdraví každého z nás ovlivňuje zdraví nás všech“ je motto Rozkoše bez Rizika Kraje Vysočina. 
Testování probíhalo po celý rok 2021 pod vedením sociálních pracovnic R-R a zdravotních 
sester. Materiál i odvoz odpadu, jak infekčního tak komunálního byl zajištěn organizací R-R ve 
spolupráci s Oblastním spolkem ČČK Havlíčkův Brod. 
 

3. 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.  
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Kampaň bude zahrnovat odborné přednášky a ochutnávku zdravých potravin vhodných pro pacienty 
s touto nemocí. 
 

Úkol byl splněn 
Osvětová kampaň Den diabetu  proběhla dne 9.9.2021 v kanceláři Senior pointu v budově AZ 
centra. Účastníci měli možnost bezplatného měření cukru v krvi.  Součástí byla odborná 
přednáška Mgr. Ireny Zimenové – lektorka SZÚ v Jihlavě. 
Nechyběla ani ochutnávka vhodných potravin pro diabetiky. 
 

        
 

4. 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. 
 
Úkol byl splněn 
Ekologická olympiáda pro žáky 1. stupně proběhla na Základní škole V Sadech v termínu 18.10. 
– 22.10.2021. 
 

5. Tančíme se Zdravým městem Havlíčkův Brod 
Ve spolupráci s Oblastním spolkem  ČČK, Senior Pointem a Oblastní charitou Havlíčkův Brod 
bude realizována aktivita zaměřená nejen na seniory, ale i na malé děti a jejich rodiče.  Cílem je 
propojit zdravý pohyb s hudbou. 
 
Úkol byl splněn 
Ve spolupráci s Oblastním spolkem ČČK a Klubem OKO proběhla dvě odpoledne, kdy pod 
vedením zkušených lektorů měla veřejnost možnost bezplatné výuky společenských tanců. 
V termínu 5.10.2021 a 12.10.2021 byly vyučovány společenské i latinskoamerické tance.  
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6. 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. 
 
Úkol byl splněn. 
Prodej darovaného oblečení, obuvi, doplňků i hraček se uskutečnil dne 16.8.2021 v prostorách 
Mateřského centra Zvoneček. 
Výtěžek charitativního bazárku, který osobně podpořila herečka Vanda Hybnerová, putoval na 
podporu Lidunky, která se potýká od narození s vážným tělesným i mentálním postižením.  
Celkem bylo vybráno 35.305,-- Kč  na dofinancování  nákupu vozu. 
 

   
     
 
 

7. 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. 
 
Úkol byl splněn. 
Na základě výsledků veřejné ankety byla vedením města odsouhlasena finanční podpora 
Oblastnímu spolku Červeného kříže Havlíčkův Brod na realizaci projektu „Světový den 
diabetiků“. 
 
 

8.  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. 
 
Úkol byl splněn 
Koordinátorka projektu ZM a MA21 se zúčastnila on-line letní školy NSZM a prezenčně  
podzimní školy NSZN. 
Příklady dobré praxe z města Havlíčkův Brod byly zveřejňovány prostřednictvím portálu NSZM. 
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9. 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 2021 přidělena kategorie „C“. 
 
 

10. 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. 
Variantou je také rozšíření o téma odpadového hospodářství.   
 
Úkol byl splněn 
Dne 5. října 2021 byl pod záštitou Ing.,Bc. Martina Hyského – politika Zdravého kraje Vysočina  
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, zástupců neziskových organizací a Kraje Vysočina byli seznámeni také s hlavními 
principy udržitelného rozvoje. 
Akreditovaný vzdělávací program „Udržitelný rozvoj a MA 21“ proběhl pod vedením Ing. Dany 
Divákové z Institutu Komunitního plánování. Doplňkovým tématem byly obecné principy 
občanské participace a předcházení konfliktů a přednáška Bc. Jany Bohmové – Rady podpory 
zdraví a zdravotní politiky  z KHS Kraje Vysočina. 
 

                                                         

http://ma21.cenia.cz/Úvod/Prorealizátory.aspx
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11.  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.  
 
 
Úkol byl splněn 

Koordinátorka PZM a MA21 Ing. Marie Kudrnová se v průběhu roku 2021 zúčastnila jednoho on-
line  školícího bloku NSZM (letní škola) a prezenčně podzimní školy NSZM.  Dále se zúčastnila  
několika dalších bezplatných on-line seminářů a konferencí NSZM  souvisejících s tématem 
strategického plánování, udržitelného rozvoje a MA 21. Dále úspěšně splnila e-test a „zlatý 
certifikát“ si znovu obhájila – viz příloha č. 1. 
 
 

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 2021 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.  
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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 
uskutečnily v týdnu 17.5 – 28.5.2021  projektové dny, kterých se zúčastnili  žáci celého I. stupně.   
Děti si povídaly o škodlivosti kouření, malovaly, vytvářely z papíru či hrály různé hry. Nejvíce si 
toto téma užili žáci 5. tříd, kteří z papírových krabic postavili  „ZDRAVOU TRAFIKU“, ve které 
nabízeli netradiční sortiment zboží. Práce je velmi bavila a tak se věnovali svému dílu nejen o 
hodinách, ale také o přestávkách. 
Cílem kampaně na základní škole bylo přání,  aby myšlenka, že kouření opravdu škodí, děti 
neopustila ani s přibývajícím věkem.  
Této osvětové akce, která  má pozitivní vliv již na mladou generaci, se zúčastnilo 152 žáků a 12 
pedagogických pracovníků. 
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Osvětová kampaň Dny zdraví  
Den zdraví každoročně připadá na 7. duben a v kalendáři ho možná ani neobjevíte. V ten den si 
svět připomíná založení Světové zdravotnické organizace WHO. V rámci projektu Zdravé město 
a místní Agenda 21 se připojilo i město Havlíčkův Brod. 
Vzhledem k epidemiologické situaci se v rámci kampaně během roku uskutečnil on-line seminář 
na téma „Homeopatie  v každodenní praxi“ ve spolupráci s mateřským centrem Zvoneček, který 
přilákal zájemce o alternativní přístup ke svému zdraví a ke zdraví dětí.  
Další aktivitou této kampaně je bezplatné testování veřejnosti na HIV, které probíhalo celý rok 
vždy první středu v měsíci v prostorách AZ Centra.  
V roce 2021 se do kampaně nově zapojila Mateřská školka Korálky. Předškolní děti se tématice 
zdraví věnovaly celý týden a aktivity vyvrcholily jejich představením v projektovém dnu.  Pod 
vedením učitelek si děti vytvořily svůj plakát a povídaly si o zdravém a nezdravém životním 
stylu. Aktivně se zapojily do diskuse, kdo léčí nemocné a jak předcházet nemocem a úrazům. Na 
danou tématiku děti vytvářely koláže, vyplňovaly pracovní listy, vystřihovaly a nalepovaly 
barevné obrázky, modelovaly ovoce a zeleninu a vytvářely mozaiky. Nechyběly ani zdravé 
svačinky.  
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Osvětová kampaň Evropský den bez aut 
Kampaň v roce 2021 probíhala v září  ve spolupráci s Besipem  a Centrem dopravní prevence, 
z.s. Dlouhá Ves. Součástí byla dne 11.9. 2021 aktivita „Motorsvět – 2021 Festival dopravní 
prevence a motorismu“.  Účastníci se seznámili s činností Besipu včetně simulátoru dopravní 
nehody a s dopravně-preventivními programy ČR. 
 
Zároveň jeden víkend byla MHD zdarma pro všechny občany města Havlíčkův Brod. 

 
 

 

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 
Řemeslný trh se uskutečnil 17.11.2021 na Havlíčkově a Smetanově náměstí. 
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Farmářské trhy se konaly první sobotu v měsíci během roku 2021 v souladu s vládním 
nařízením. 
 

    
 
 

 

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. 

 
Úkol byl splněn. 
Při plánování a rozhodování o konečné podobě projektů vedení města Havlíčkův Brod zapojuje i 
laickou a odbornou veřejnost. 
 
Setkání vedení města u kulatého stolu se uskutečnilo s cílem projednání projektového záměru 
„Výstavba stezky pro pěší a cyklisty Havlíčkův Brod – Perknov.“. Tohoto setkání se zúčastnili 
zástupci vedení města, odboru rozvoje města, odboru životního prostředí, zpracovatel 
projektové dokumentace f. DMC  a oddělení řízení projektů.  
Na jednání byla představena  projektová dokumentace  a bylo zdůrazněno, že cílem je najít 
společná řešení  problémových úseků plánované cyklostezky. PD byla představena včetně 
výkresové části. Do konečné verze projektové dokumentace byly dle možností zapracovány 
připomínky a požadavky vzešlé z tohoto jednání. 
 
 



 

15 
 

       
 
 
 
Dne 16.2.2021 se uskutečnilo setkání vedení města u kulatého stolu na projednání Koncepce 
prorodinné politiky města Havlíčkův Brod. Tento dokument město zpracováno nemá a tak 
hlavním záměrem bylo pozvat co nejvíce aktérů, kteří  rodinnou politiku ve městě realizují.  
 

 
 
Setkání se zúčastnili zástupci vedení města, odboru sociálních věcí a školství a oddělení řízení 
projektů. Dále ředitelé základních škol a ředitelka mateřských školek Korálky Havlíčkův Brod. 
Své zástupce měli: Klub OKO, Studijní centrum BASIC, Oblastní charita Havlíčkův Brod, Městské divadlo 
a kino Ostrov, Havlíčkův Brod, nízkoprahové centrum HB, Informační poradenské centrum Vysočina, 
Mateřské centrum Zvoneček, A-Z vzdělávací centrum a zástupkyně MPSV. 
Prorodinná koncepce bude základním, výchozím materiálem pro činnost Odboru sociálních věcí a 
školství, které bude své podněty ze všech uvedených oblastí, včetně trávení volného času, zdravý životní 
styl a bezpečnost předávat zainteresovaným subjektům k dalšímu řešení.  
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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. 
Veřejné Fórum se uskutečnilo dne 3.11.2021 v Klubu OKO na Smetanově náměstí.  Novinkou 
pro účastníky byla Pocitová mapa. 
Definované priority vzešlé z hlasování přítomných byly následně ověřeny veřejnou anketou, 
která probíhala až do 15.12.2021. Následně byly výsledky hlasování i veřejné ankety 
vyhodnoceny a předloženy na jednání Rady města Havlíčkův Brod. 
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16.  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 Školského fóra budou 
seznámeni především ředitelé škol a vedení města Havlíčkův Brod. Informace budou zveřejněny 
také na www stránkách města pro širokou veřejnost. 
 
Úkol nebyl splněn. 
Z důvodu epidemie a vládního nařízení bylo školní fórum na Základní škole V Sadech i na 
Základní škole Konečná  zrušeno a je naplánováno na následující školní rok. 
 
 
 

17. 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. 
 
Úkol byl splněn. 
Na stránkách města Havlíčkův Brod  www.muhb.cz  jsou v sekci MA 21  pravidelně 
uveřejňovány informace o aktivitách projektu a  o jednání Stálé pracovní skupiny ZM a MA 21. 
 
 
 
 

18.    Hodnotící zpráva realizace MA21 za kalendářní rok 2021 
 

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. 
 
Úkol byl splněn 
Tato hodnotící zpráva byla předložena Radě města Havlíčkův Brod k projednání dne 28.2.2022 a 
následně zveřejněna na www.muhb.cz v sekci projektu Zdravé město a místní Agenda 21. 
 

 
   
 
 
 
 

http://www.muhb.cz/
http://www.muhb.cz/
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Další aktivity realizované v rámci projektu ZM a MA 21 , 
které nebyly součástí Akčního plánu zlepšování procesu 

místní Agendy 21 v roce 2021 
 

1. Den pro zdraví našich nejmenších 
Tato osvětová kampaň má již několikaletou tradici. Cílem akce je předat veřejnosti důležité 

informace v oblasti prevence a zdraví našich nejmenších. Tento rok byla zaměřena na osvětu 

týkající se sexuálního chování a plánovaného rodičovství, tedy na fáze, které zdraví dětí 

významně ovlivňují. 

Mateřské centrum Zvoneček ve spolupráci s nemocnicí Havlíčkův Brod uspořádal dne 
15.12.2021 Den pro reprodukční zdraví pro studenty SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod. Zajímavé 
přednášky a programy s odborníky Státního zdravotního ústavu Jihlava proběhly kvůli přijatým 
opatřením ohledně koronaviru tentokrát netradičně online.  

 

             

 
 

2. Týdny duševního zdraví 
Týdny pro duševní zdraví 2021 vyvrcholily celodenní akcí v městském parku Budoucnost dne 
9.9.2021. Akce byla realizována ve spolupráci s Fokusem Vysočina a nechyběla hudební 
vystoupení a dílničky. 
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3. Přednáška na téma HIV/AIDS  pro žáky základních škol 
 
Přednáška byla organizována ve spolupráci s Oblastním spolkem ČČK Havlíčkův Brod  a byla 
pořádána ke Světovému dni boje proti AIDS. S touto tématikou se žáci devátých ročníků 
základních škol seznámili dne 24.11.2021. 
 
 

        
 
 
 

4. Letní sousedský podvečer 
 
Ve spolupráci  se spolkem OREL se dne 9. července 2021 uskutečnil Letní sousedský podvečer. 
Program pro širokou veřejnost zahrnoval hudební vystoupení  a vystoupení  básnického žánru 
v podání SLAM POETRY. Cílem této aktivity je multigenerační setkávání  obyvatel města při 
rodinných činnostech, které prokládají kulturní vystoupení hudebníků či divadelníků.  
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Mezi další aktivity, které se konaly v roce 2021 v rámci projektu ZM a MA 21 patří například: 

- Dny evropského dědictví 
- Advent v parku 
- Kurz mentální zaostření  
- Seminář Rodinné konstelace a emoční inteligence 
- Škola zad 
- Kurz petangue 
- Zdravotní cvičení pro seniory 
- Výtvarná akademie pro seniory 
- Zdravotní monitoring – ČČK 
- Zdravotní cvičení pro seniory 
- Poradenské dny – Alzheimer poradna 
- Čistá řeka Sázava 
- Nording walking    
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Závěr 
 
Město uplatňuje metodu kvality MA21 prostřednictvím komunitního projektu Zdravé město. 
Opakované obhájení kategorie C značí, že kroky k udržitelnému rozvoji činí dlouhodobě. Cílem 
systematické práce radnice je zapojit veřejnost do rozhodování o dění ve městě, pracovat na 
zlepšení kvality strategického řízení města a uplatňovat principy udržitelného rozvoje ve všech 
oblastech činnosti nejen městského úřadu, ale města celkově. 
 

 

 

 

Zpracovala:   Ing. Marie Kudrnová 
                        Koordinátorka projektu Zdravé město a místní Agenda 21  
 

 

Příloha č. 1 – Zlatý certifikát  

 


