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Hodnotící zpráva k plánu aktivit Zdravého města Velké Meziříčí a MA21 

za rok 2018 

Aktivity plánu Zdravého města Velké Meziříčí a MA21 na rok 2018 byly sestaveny na zasedání 

Komise Zdravého města Velké Meziříčí a MA21 dne 12. února 2018. Následně byly předloženy 

ke schválení radě města 21.2.2018. Aktivity byly převážně tvořeny na projekt „Postup města 

Velké Meziříčí v roce 2018“ realizovaného s podporou Zdravého Kraje Vysočina. 

V roce 2018 představovala realizace následující aktivity: 

Komunitní plánování sociálních služeb Velkého Meziříčí – pravidelné setkání pracovní 

skupiny, neziskových organizací a veřejnosti při sestavování akčního plánu sociálních služeb 

města v daném roce, hodnocení činnosti předcházejícího období aj. Setkání se většinou konají 

v Domově pro seniory Velké Meziříčí, p. o. a jsou hojně navštěvovány. 

Webové stránky Zdravého města a MA21 má na starosti pracovní skupina webové sekce. Na 

základě podnětů se je snaží neustále zdokonalovat, aby byly pro veřejnost co nejvíce přístupné, 

informativní a pokrokové. 

Jarní škola Národní sítě Zdravých měst se uskutečnila v Dačicích 21. - 23. března 2018 a 

přinesla komisi nové informace a podněty do další činnosti.  

Akce Ukliďme si město – ČISTÁ VYSOČINA se konala v dubnu. Do akce se zapojily 

v hojném počtu neziskové organizace, školy, úředníci i dobrovolníci. 

Den Země – kampaň s bohatým programem, kterou zorganizovaly Chaloupky o. p. s. Velké 

Meziříčí, Kopretina – centrum pro rodiče s dětmi Velké Meziříčí i Základní škola Oslavická. 

Uskutečnila se ukázka výcviku pejsků, zážitkový program pro děti – Jak se správně recykluje, 

tvořivé dílny, výstava k 15. letům ekocentra Chaloupky, celý měsíc duben se tvořila 

z recyklovatelných materiálů ZOO, aj.. 

Soutěž „Rozkvetlé město“ se uskutečnila v letošním roce již jako 7. ročník. Zapojilo se 9 

snímků a byli ocenění 3 snímky z ohodnocení veřejnosti. 

Desatero problémů Velkého Meziříčí se konalo 28.5.2018 – veřejné fórum za dobré účasti 

veřejnosti. Facilitátorkou akce byla Dana Diváková. Výsledné ověřené problémy byly 

projednány na radě města (22.8.2018). Na veřejném fóru byly opět i pocitové mapy. 

Jak se žilo před 100 lety ve Velkém Meziříčí představil 11. září Den zdraví. Veřejnosti byl 

nabídnut pestrý program na pódiu, ale i kolem středu náměstí. Kde byly stánky kováře, 

dřevořezbáře, zahradníka, skautů, Spolku žen, Českého svazu včelařů, Chaloupek, Nemocnice 
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Mostiště, Nesy, dětského střediska v Březejci, DÓZY, Českého červeného kříže, Kopretiny, 

ochutnat jste mohli čerstvě stlučené máslo, podmáslí, bramborák, lisované oleje, medovinu a 

další. Na programu byla různá vystoupení, ukázky práce se psem či třeba výtvarné dílny. 

Program ke dnům zdraví probíhal během týdne i v Kopretině – centru pro rodiče s dětmi. 

Den záchranářů představil činnost složek integrovaného záchranného systému (Zdravotní 

záchranná služba, Hasiči Velké Meziříčí, Policie ČR, Městská policie Velké Meziříčí), 

techniku, ukázku zásahu u popáleného pacienta, hašení hořícího oleje a ukázku výcviku 

policejních psů. Akce měla velký zájem z řad studentů i veřejnosti. 

Osvětová kampaň Evropský týden mobility měla v letošním roce téma „Multimodalita“ v rámci 

výzvy „Kombinuj a jeď“. Do kampaně se s programem zapojily neziskové organizace 

Kopretina – centrum pro rodiče s dětmi, Dóza – středisko volného času, SK8, školy i soukromí 

podnikatelé. 

Indikátor udržitelného rozvoje – „Ekologická stopa města“, to bylo téma, které představil 

ekolog Dr. Josef Novák ze společnosti CI2, o. p. s. pro veřejnost v říjnu 2018. Zároveň seznámil 

s výsledky výpočtu ekologické stopy na národní a místní úrovni ve Velkém Meziříčí, které se 

počítají z roku 2017. Tento indikátor se ve Velkém Meziříčí počítá od roku 2011. Veřejnosti 

byly vysvětleny pojmy udržitelný rozvoj s použitím praktických příkladů a  zodpovězeno 

mnoho dotazů ze strany veřejnosti. 

Koordinátor Zdravého města Velké Meziříčí a MA21 se zúčastnil úvodního semináře podzimní 

školy Národní sítě Zdravých měst v Břeclavi 31.10.2018. 

Výzva k předkládání Grantového programu Zdravé město, je vytvořena s cílem podpořit 

zapojení veřejnosti do projektu Zdravého města a MA21. Konkrétní účet stanoví na daný rok 

Komise Zdravého města a MA21 dle výsledků anket a veřejného projednání, které následně 

schválí zastupitelstvo města. Na letošní rok byla zastupitelstvem schválena částka 70.000,-- Kč, 

která byla dle účelu rozdělena 11 žadatelům.  

Žáci základní školy a mateřské školy Velké Meziříčí, Lhotky 40 v letošním roce navštívili se 

školou Permonium, prostředí bývalého černouhelného dolu, kde se seznámili se vznikem, 

těžbou a zpracováním černého uhlí v interaktivní skupinové hře Magic permon.  

 

V letošním roce Zdravé město Velké Meziříčí a MA21 zpracovalo dvě témata udržitelného 

rozvoje Sociální prostředí a Doprava. Ty byly předány k posouzení příslušným odborným 

hodnotitelům, kteří je projednali a výsledky předali na zasedání Pracovní skupiny MA21. Tyto 

audity byly hodnotiteli schváleny. 

Zpracoval: Josef Švec, koordinátor Zdravého města Velké Meziříčí a MA21 


