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1.   ÚVOD 

 

Hodnotící zpráva Zdravého města a místní Agendy 21 je nástrojem, jak přehlednou a 

poutavou formou informovat o jednotlivých aktivitách realizovaných v rámci ZM a MA21 

v předchozím roce. 

Tato zpráva obsahuje nejen výčet splněných aktivit, ale i doprovodný komentář k dosaženým 

úspěchům / přínosům / výstupům. Nedílnou součástí je také fotodokumentace z realizovaných 

akcí a činností (kampaně, fórum, kulaté stoly, osvětové akce).  

Hodnotící zpráva je předkládána jako komplexní přehled činností v rámci ZM a MA21 vedení 

města obvykle spolu s aktualizací plánu zlepšování pro další roční období.  

Hodnotící zpráva může sloužit nejenom jako informace pro vedení města, ale i jako vhodný 

informační zdroj pro partnery, spolupracující organizace, případně další zájemce o činnost 

ZM a MA21, i pro veřejnost. 

 

2.   ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO 

 

Projekt Zdravé město 

 

Projekt Zdravé město je mezinárodním projektem, jež  iniciovala, 

podporuje a rozvíjí od roku 1988 Organizace spojených národů  

(OSN) – Světová zdravotnická organizace (WHO). Během 

patnácti let se do projektu zapojilo 1300 Zdravých měst, obcí a 

regionů ve více než 30ti evropských zemí, včetně České 

republiky. Zde se myšlenky projektu začaly realizovat po roce 

1989, kdy v roce 1994 vytvořilo 11 aktivních měst asociaci s názvem Národní síť Zdravých 

měst České republiky (NSZM ČR) – ta dnes zastřešuje 130 členů, s regionálním vlivem na 

2160 měst a obcí, v nichž žije přibližně 5,418 milionů obyvatel (52 % populace ČR).1 

 

Projekt Zdravé město se opírá o tři důležité dokumenty, a to Agendu 21, Zdraví 2020 

(Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí) a NEHAP (Národní akční 

plán zdraví a životního prostředí ČR): 

 

 Agenda 21 = rozsáhlý dokument o čtyřiceti kapitolách, který představuje celosvětový 

konsensus a na nejvyšší úrovni přijatý politický závazek ke spolupráci v oblasti 

udržitelného rozvoje. Dokument byl přijat na summitu OSN v roce 1992 v Rio de 

Janeiru, v roce 2002 proběhl navazující summit Rio+10 v Johannesburgu, kde jsou 

v rámci reprezentace ČR uváděna Zdravá města ČR jako aktivní realizátoři Agendy 21. 

                                                 
1 Aktuální přehled členských municipalit naleznete zde: https://www.zdravamesta.cz/cz/koordinatori-zm-

kontakty 

https://www.zdravamesta.cz/cz/koordinatori-zm-kontakty
https://www.zdravamesta.cz/cz/koordinatori-zm-kontakty
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o Lokální neboli Místní Agenda 21 (LA21, MA21) = je založena na 

komunitním strategickém plánování a dotýká se udržitelného rozvoje města, 

obce či regionu. V procesu je nezbytná účast veřejnosti a otevřený typ 

spolupráce mezi subjekty dané municipality (veřejná správa, nevládní 

organizace, podnikatelské subjekty, účelová zařízení, zájmové skupiny, věda a 

výzkum i laická veřejnost). 

 

 Zdraví 2020 = Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí – je 

rámcovým souhrnem opatření pro rozvoj veřejného zdraví v ČR. Je také nástrojem pro 

implementaci programu WHO Zdraví 2020, která byla schválena 12. září 2012 v rámci 

jednání Regionálního výboru WHO pro Evropu na Maltě. Navazuje na program Zdraví 21 

a zaměřuje se na hlavní problémy 53 členských států regionu, a to především na 

nerovnosti ve zdraví, finanční krizi a související snižování veřejných výdajů ve 

zdravotnictví a nárůst výskytu chronických neinfekčních onemocnění.  

 

 NEHAP = Akční plán zdraví a životního prostředí ČR – představuje národní aplikaci 

Evropského akčního plánu (EHAPE), obsahuje soubor doporučení, směřujících ke 

zlepšení životního prostředí a zdravotního stavu populace v ČR. Na NEHAP navazují 

místní Akční plány zdraví a životního prostředí, tzv. LEHAP. 

 

Místní Agenda 21 

 

AGENDA 21 = dokument, jež vznikl na Konferenci OSN v Riu de Janeiru v roce 1992  

(= „Summit Země“). Cílem konference bylo vyřešit otázky dalšího vývoje na naší planetě, 

kde došlo ke shodě na určitých zásadách a k přijetí několika významných dokumentů, kam 

patří mj. i Agenda 21 – ta usiluje o prosazení udržitelného rozvoje, kvality života a kvality 

životního prostředí a je podkladem pro vytvoření tzv. místní Agendy 21 (MA21). 

 

MA21 = strategický a akční plán rozvoje určitého místa (na úrovni obce, regionu, 

mikroregionů), jenž obsahuje principy udržitelného rozvoje (UR). MA21 je věnována kapitola 

28 v dokumentu Agenda 21 a popisuje významnost místních úřadů, které jsou lidem nejblíže a 

sehrávají tak důležitou roli při dosahování UR.  

 

1. MÍSTNÍ – odkaz na místo působení (v našem případě na město Krnov) 

2. AGENDA – seznam úkolů, tzn. to, co je třeba udělat 

3. 21 – odkazuje na 21. století, vyzývá k uvažování v delším časovém horizontu 
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MA21 se v místě snaží především o: 

 praktické práce v rámci místního společenství (např. výsadba stromů); 

 programy konzultací, které mají vést k vytvoření strategického plánu rozvoje; 

 projekty, které se zabývají konkrétní problematikou místního životního prostředí  

  a kvalitou života (kulturní a společenské akce); 

 výchovu, vzdělávání a zvyšování povědomí o principech UR;  

 zapracování principů a cílů UR do koncepcí a plánů místních orgánů; 

 environmentální systémy řízení pro podniky, místní úřady, ad. instituce. 

 

Národní síť zdravých měst ČR 

 

Národní síť Zdravých měst České republiky (dále jen NSZM ČR) je 

asociací municipalit v České republice, která byla založena v roce 

1994. NSZM ČR je v současné době jedinou municipální asociací 

v ČR, která má ve svém statutu systematicky podporovat praktickou 

realizaci hodnot: udržitelný rozvoj, zdraví a kvalitu života v podmínkách měst, obcí a 

regionů.  

 

Hlavním cílem asociace je podporovat kvalitu veřejné správy na místní a regionální úrovni,  

a to zaváděním mezinárodně uznávaných postupů (Projekt Zdravé město, místní Agenda 21, 

aj.). Za tímto účelem zajišťuje asociace přenos informací a  poskytuje  svým členům řadu 

služeb (využívání know-how NSZM ČR, spolupráce s jejími členy a odbornými partnery). 

Hlavním přínosem projektu je jeho komunitní charakter, který se opírá o posilování 

spolupráce s řadou místních partnerů (odborové instituce, NNO, školy, hospodářský sektor, 

akademická obec) a také s veřejností. Organizační zázemí však zůstává na místně příslušných 

úřadech.  

 

V souhrnu lze říci, že Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet město (obec, 

region) jako kvalitní a příjemné místo pro život na základě dohody s jeho obyvateli. Věří, že 

lidé budou svou komunitu i krajinu považovat za svůj domov a budou o ně také takto 

pečovat. 

 

Národní síť Zdravých měst ČR: 

https://www.zdravamesta.cz/index.shtml 

 

 

 

 

 

https://www.zdravamesta.cz/index.shtml
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3.   ZDRAVÉ MĚSTO KRNOV 

 

Členství města Krnova v NSZM ČR schválilo Zastupitelstvo města Krnova na svém 8. 

zasedání dne 9. listopadu 2011 (usnesení č. 244/8 – ZM, na základě doporučení RM: 

usnesení č. 824/21, zde dne 18.10.2011). 

 

Zastupitelstvo města Krnova schválilo na svém 14. zasedání dne 12. září 2012 Deklaraci 

Zdravého města Krnova (usnesení č. 439/14 – ZM). Tato deklarace je základním 

dokumentem pro aktivity města v mezinárodním Projektu Zdravé město, který probíhá pod 

patronací Organizace spojených národů a její Světové zdravotnické organizace (OSN – 

WHO). Svým vstupem do NSZM město Krnov dosáhlo přidělení kategorie „D“ v oficiálních 

kritériích místní Agendy 21, a k 1.1.2014 postoupilo do kategorie „C“. 

 

Deklarace projektu Zdravého města Krnova: 

http://dataplan.info/img_upload/dcae6144f58fe31c4e704e3887e1856e/krnov_deklarace_2.pdf 

 

 

Politické a organizační zázemí ZM a MA21 Krnov 

 

Politik Zdravého města a místní Agendy 21 Krnov: 

Jan Krkoška – místostarosta  

T.: +420 554 697 214 

E.: politik-zm@mukrnov.cz  

 

Zastupitelstvo města Krnova na svém 3. zasedání ze dne 11. února 2015 (usnesení č. 51/3 – 

ZM) schválilo místostarostu města Jana Krkošku jako politika zodpovědného za Projekt 

Zdravé město Krnov.  

Politik Zdravého města a místní Agendy 21 dohlíží na základní procesy v rámci Projektu 

Zdravé město a MA21, zodpovídá také za strategickou část celého procesu, za prosazování 

zdraví, udržitelného rozvoje a kvality života a směřování města k dalšímu rozvoji. 

 

Koordinátor Zdravého města a místní Agendy 21 Krnov: 

Ing. Kristýna Kutálková (dříve Antonyová) – referent odboru strategického rozvoje 

T.: +420 554 697 237 

E.: koordinator-zm@mukrnov.cz 

 

Koordinátorem Zdravého města a místní Agendy 21 Krnov byla usnesením Rady města 

Krnova (č. 2819/63 - RM) ze dne 10. ledna 2018 jmenována Ing. Kristýna Kutálková 

(Antonyová). Hlavním úkolem koordinátora je komplexní sledování procesu Projektu 

http://dataplan.info/img_upload/dcae6144f58fe31c4e704e3887e1856e/krnov_deklarace_2.pdf
mailto:politik-zm@mukrnov.cz
mailto:tkolarik@mukrnov.cz
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Zdravého města a MA21, dále vyhodnocuje a přináší potřebné podněty a inovace pro 

zkvalitňování života ve městě, sleduje i proces naplňování kritérií oficiální Databáze MA21. 

 

Komise Zdravého města a místní Agendy 21 Krnov 

 

Usnesením Rady města Krnova byla dne 16. dubna 2013 ustavena Komise Zdravého města a 

místní Agendy 21 Krnov (usnesení č. 2027/54 – RM), která je pověřeným orgánem Rady 

města nad procesy Projektu Zdravého města a MA 21. Komise je orgánem fungujícím na 

základě mezisektorového partnerství, proto jsou zde zastoupeny subjekty z řad veřejné správy, 

neziskového i podnikatelského sektoru. Předsedou Komise Zdravého města a místní Agendy 

21 Krnov je politik ZM a MA21 Krnov Jan Krkoška. Složení komise, která zasedala v roce 

2018, schválila Rada města Krnova svým usnesením (2821/63 a 2822/63 – RM) ze dne 10. 

ledna 2018.  

 

Členové:  

1. Jan Krkoška – MěÚ Krnov, místostarosta, politik ZM a MA21, předseda komise 

2. Ing. Kristýna Kutálková (Antonyová) – MěÚ Krnov, referent odboru strategického 

rozvoje, koordinátor ZM a MA21 

3. Bc. Jiří Ivanov, Dis. – vedoucí přímé práce, Noclehárna Armády spásy 

4. Ing. Tomáš Kolárik – ředitel, Moravskoslezské investice a development, a.s. 

5. Mgr. Silvie Kotasová – pedagožka a vedoucí školního parlamentu, ZŠ Žižkova Krnov 

6. Mgr. Veronika Kozlíková – ředitelka, Středisko volného času Krnov 

7. Ing. Pavel Osadník – MěÚ Krnov, vedoucí odboru výstavby 

8. Jana Řehová – nezávislá Senior Sales Director společnosti Mary Kay 

9. Petr Vartecký – zastupitel města, aktivní občan 

10. Ing. Monika Vyležíková – MěÚ Krnov, vedoucí odboru strategického rozvoje 

 

Stránky Zdravého města Krnova: 

http://www.krnov.cz/zdrave-mesto-a-ma21-krnov/ms-20846/p1=20846 

 

Finanční podpora ZM a MA21 Krnov 

 

Pro aktivity Zdravého města Krnova byla v roce 2018 vyčleněna v rozpočtu města částka 

340.000,- Kč, zvlášť pak na participativní rozpočet 1.000.000,- Kč. 

 

 

 

 

 

 

http://www.krnov.cz/zdrave-mesto-a-ma21-krnov/ms-20846/p1=20846
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4.   ZHODNOCENÍ AKTIVIT ZA ROK 2018 

  

Komunitní plánování a zapojování veřejnosti 

  

Komunitní základ každého Zdravého města je tvořen dobrou a funkční spoluprací mezi 

městem a partnery v rámci Projektu Zdravé město a MA 21 (nevládní organizace, školy, 

odborné instituce, firmy apod.) a zároveň mezi těmito partnery navzájem. 

Základem komunitního plánování je Plán zdraví a kvality života, který formuluje problémy 

z pohledu veřejnosti, Plán zdraví a kvality života je každý rok aktualizován na základě 

výsledků Fóra Zdravého města Krnova. 

Zapojování občanů do věcí veřejných se děje prostřednictvím diskusních setkání u kulatého 

stolu (veřejných projednávání) a Fóra Zdravého města Krnova. Ke kulatému stolu zasedají 

místní občané, kteří mají zájem a společný cíl – rozvoj města. Při této diskusi je nejdůležitější 

výměna informací, zkušeností a nalezení společné shody řešení problému či rozvojového 

záměru.  

 

 

Fórum Zdravého města  

 

Ve čtvrtek 26. dubna se již posedmé ve Středisku volného času Krnov uskutečnilo Fórum 

Zdravého města Krnova, kam mohl přijít kdokoliv se svým podnětem a hledat společně 

s ostatními možné řešení. Nejprve byli návštěvníci informováni o tom, jak město pokročilo 

s řešením příležitostí z posledních Fór, poté přistoupili k hledání nových. 

Fóra se tentokrát zúčastnilo 82 

účastníků, kteří nadefinovali 18 

hlavních problémů města a posléze 

z nich vybrali 10 největších. 

Elektronickou anketou, která 

následovala po Fóru, bylo ověřeno 

celkem 6 problémů, kterými se 

bude vedení města v následujícím 

roce zabývat. Ověřovací anketa 

v letošním roce probíhala pouze 

elektronickou formou s ověřením 

hlasujícího prostřednictvím e-mailu, aby se zamezilo vícenásobnému hlasování jednoho 

člověka. Každý hlasující měl k dispozici až 6 hlasů. 

 

Výsledky vyhodnocení VII. ročníku Fóra Zdravého města Krnova jsou k dispozici zde: 

http://www.krnov.cz/assets/File.ashx?id_org=7455&id_dokumenty=27855 

http://www.krnov.cz/assets/File.ashx?id_org=7455&id_dokumenty=27855
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Ověřené problémy z Fóra Zdravého města Krnova 2018:  

 Příprava západního obchvatu 

 Multifunkční hřiště u ZŠ Dvořákův okruh 

 Dostavba zimního stadionu (i venkovní část – parkoviště) 

 Rekreační zóna podél řeky Opavy u Alberta a městských lázní 

 Nádraží Cvilín – zprovoznění zázemí pro cestující 

 Vybudování obchodní zóny 

 

Stránky Fóra Zdravého města Krnova 2018: 

http://www.krnov.cz/2018/ms-22380/p1=22380 

 

Krnovské listy 23. 2. 2018, str. 3: 

http://www.krnov.cz/assets/File.ashx?id_org=7455&id_dokumenty=26173 

Krnovské listy 23. 3. 2018, str. 2: 

http://www.krnov.cz/assets/File.ashx?id_org=7455&id_dokumenty=26410 

Krnovské listy 20. 4. 2018, str. 5: 

http://www.krnov.cz/assets/File.ashx?id_org=7455&id_dokumenty=26703 

Krnovské listy 4. 5. 2018, str. 3: 

http://www.krnov.cz/assets/File.ashx?id_org=7455&id_dokumenty=26826 

Krnovské listy 31. 8. 2018, str. 5: 

http://www.krnov.cz/assets/File.ashx?id_org=7455&id_dokumenty=27881 

 

 

Participativní rozpočet 

 

Participativní rozpočet je jednou z forem 

zapojování veřejnosti do rozhodování 

o rozvoji města, kterou Zdravé město 

Krnov od roku 2017 zahrnulo do svých 

aktivit. Jedná se o proces, 

prostřednictvím kterého obyvatelé města či určité komunity mohou rozhodovat o využití části 

městského rozpočtu na realizaci konkrétní akce či projektu. 

Zastupitelstvo města Krnova rozhodlo, že pro rok 2018 vyčlení z rozpočtu města částku 1 

milion Kč pro participativní rozpočet - pro projekty navržené občany (nebo místními 

organizacemi).  

Nová pravidla pro rok 2018 byla oproti předchozímu ročníku v některých částech upravena, a 

to především v tom, že maximální částka, kterou bylo možno podpořit jeden projekt, byla ve 

výši 400 tisíc Kč. Cílem této změny byla možnost podpořit více projektů. Tento krok se 

http://www.krnov.cz/2018/ms-22380/p1=22380
http://www.krnov.cz/assets/File.ashx?id_org=7455&id_dokumenty=26173
http://www.krnov.cz/assets/File.ashx?id_org=7455&id_dokumenty=26410
http://www.krnov.cz/assets/File.ashx?id_org=7455&id_dokumenty=26703
http://www.krnov.cz/assets/File.ashx?id_org=7455&id_dokumenty=26826
http://www.krnov.cz/assets/File.ashx?id_org=7455&id_dokumenty=27881
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bohužel ukázal jako nesprávný, neboť se objevilo několik projektů, které byly pro 

participativní rozpočet svým zaměřením vhodné, avšak 400 tisíc Kč by bylo na pokrytí 

veškerých nákladů nedostačujících. 

Nakonec byly předloženy 4 návrhy, které všechny splnily stanovené podmínky. Vzhledem 

k tomu, že součet finančních požadavků na tyto projekty byl nižší než alokovaný 1 milion Kč, 

fáze hlasování veřejnosti o 

návrzích byla vynechána a 

všechny návrhy byly postoupeny 

do fáze realizace. Tři z těchto 

projektů (Rekonstrukce části 

cyklostezky v Krnově – 

Chomýži, Doplnění prostoru 

před školní jídelnou 

v Albrechtické ulici a Veřejné 

hřiště u ZŠ Žižkova) byly na 

podzim 2018 zrealizovány, 

poslední návrh Revitalizace 

prostoru u divadla bude 

zapracován do komplexního projektu na rekonstrukci celé Mikulášské ulice, kdy prostor před 

Městským divadlem je její součástí. Historicky první vítězný projekt participativního rozpočtu 

– Venkovní fitness zóna u zimního stadionu z roku 2017 se své realizace již také dočkal, 

zóna byla vybudovaná taktéž na podzim letošního roku. 

Pro rok 2019 byla na prosincovém jednání zastupitelstva schválena nová pravidla pro 

participativní rozpočet, která se opět vrací k předchozímu modelu bez maximální poskytnuté 

částky na jeden projekt. 

 

Stránky Participativního rozpočtu města Krnova 2018: 

http://www.krnov.cz/participativni-rozpocet/ds-1504/p1=21114 

 

Krnovské listy 23. 2. 2018, str. 3: 

http://www.krnov.cz/assets/File.ashx?id_org=7455&id_dokumenty=26173 

Krnovské listy 4. 5. 2018, str. 2 + plakát: 

http://www.krnov.cz/assets/File.ashx?id_org=7455&id_dokumenty=26826 

Krnovské listy 15. 6. 2018, str. 2: 

http://www.krnov.cz/assets/File.ashx?id_org=7455&id_dokumenty=27209 

Krnovské listy 31. 8. 2018, str. 5: 

http://www.krnov.cz/assets/File.ashx?id_org=7455&id_dokumenty=27881 

Krnovské listy 12. 10. 2018, str. 4: 

http://www.krnov.cz/assets/File.ashx?id_org=7455&id_dokumenty=28341 

http://www.krnov.cz/participativni-rozpocet/ds-1504/p1=21114
http://www.krnov.cz/assets/File.ashx?id_org=7455&id_dokumenty=26173
http://www.krnov.cz/assets/File.ashx?id_org=7455&id_dokumenty=26826
http://www.krnov.cz/assets/File.ashx?id_org=7455&id_dokumenty=27209
http://www.krnov.cz/assets/File.ashx?id_org=7455&id_dokumenty=27881
http://www.krnov.cz/assets/File.ashx?id_org=7455&id_dokumenty=28341
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Veřejná projednávání – kulaté stoly  

 

Stavba obchvatu města Krnova 

Jedním z aktuálně nejvýraznějších témat je v Krnově stavba severovýchodního obchvatu 

města. Vzbuzuje velké emoce a do života krnovských občanů bude zasahovat ještě poměrně 

dlouhou dobu. Město Krnov se proto snaží, ve spolupráci s investorem i realizátorem stavby, 

občany průběžně informovat o postupu prací na stavbě a odpovídat na jejich dotazy. Mimo 

jiné i proto bylo investorem stavby, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, 17. ledna 2018 

uspořádáno veřejné setkání v koncertní síni sv. Ducha, kde byly prezentovány již odvedené 

práce a plán následujících a poté proběhla diskuze s občany. 

 

Vnitroblok v ulici Hlubčické 

Obyvatelé Hlubčické ulice, konkrétně domů číslo 109 až 139, dostali možnost vyjádřit se 

k tomu, jak bude vypadat okolí jejich bydliště. Architektonickou studii podoby vnitrobloku 

jim představili zástupci města společně s architektem na setkání, které se konalo 13. února 

2018. Po tomto veřejném projednání mohli občané studii ještě připomínkovat a jejich 

požadavky a podněty, pokud byly relevantní, byly do dokumentace zapracovány. 

 

Veřejné prostranství za bytovými domy Hlavní náměstí – U Požárníků 

Další veřejné projednávání týkající se podpoby veřejného prostranství, tentokrát prostoru za 

bytovými domy na Hlavním náměstí, které přiléhá k ulici U Požárníků, se uskutečnilo 21. 

března 2018. Navrhované změny se týkaly především úpravy zeleně, chodníků, parkování 

nebo umístění nádob na odpad. Tamní obyvatelé na tomto setkání vyjádřili své návrhy 

k předloženému konceptu a jejich připomínky byly zapracovány do finální studie.  

 

Návrh Územní studie krajiny pro správní obvod ORP Krnov 

Veřejné projednání návrhu územní studie krajiny, které proběhlo 10. prosince 2018, bylo 

určeno všem, kterým není lhostejné, jak vypadá krajina kolem nich. Studie obsahuje návrhy 

na zlepšení krajiny, jako např. doplnění alejí, vytipování míst pro výsadbu solitérních stromů, 

obnovu nebo vznik nových vodních nádrží, obnovu lesních ploch. Ke studii se mohli občané 

vyjádřit přímo na setkání nebo mohli své připomínky zaslat písemně. Zpracování studie je 

součástí projektu spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu a 

dokončena by měla být v květnu 2019. 
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Osvětové kampaně Zdravého města a MA 21 Krnov 

 

Zdravé město Krnov v průběhu celého roku realizuje komunitní osvětové kampaně celostátně 

podporované NSZM ČR. Kampaně, které mají především osvětový charakter, jsou 

každoročně tvořeny mnoha akcemi, na jejichž realizaci se podle svého zájmu podílí i 

neziskový sektor. 

Město se podílí na realizaci následujících mezinárodních i celostátních kampaní: 

 

Den Země 

 

Kampaň Den Země nejrozsáhlejší mezinárodní kampaň zaměřená na ochranu životního 

prostředí. Zdravá města, obce, regiony ČR již tradičně podporují ekologickou kampaň Den 

Země – ekologicky motivovaný svátek, který má lidem na celém světě připomenout dopady 

ničení životního prostředí a rozvíjet diskusi o možných cestách řešení. V současnosti probíhá 

kampaň ve 175 státech a do aktivit se zapojuje více než jedna miliarda lidí z celého světa.  

V Krnově jsou oslavy Dne Země spjaty s konáním tradičního řemeslného jarmarku na 

Hlavním náměstí. Letos pořadatelům počasí, oproti minulému roku, poměrně přálo, a tak se 

28. dubna 2018 krnovské náměstí 

zaplnilo ukázkami tradičních 

řemesel nebo prezentacemi 

činností místních neziskových 

organizací a zájmových skupin. 

Kromě velkého množství 

rozličných aktivit pro děti i dospělé 

se mohli návštěvníci něčemu 

přiučit při edukativní show 

Smokeman zaměřenou na správné 

topení nebo prezentací odboru 

životního prostředí o třídění odpadů. Zástupci Zdravého města Krnova pak občanům 

představili první výsledky Fóra Zdravého města, které proběhlo jen dva dny před jarmarkem, 

nebo vysvětlovali smysl a pravidla participativního rozpočtu. 

 

Krnovské listy 20. 4. 2018, str. 3 + plakát: 

http://www.krnov.cz/assets/File.ashx?id_org=7455&id_dokumenty=26703 

Krnovské listy 4. 5. 2018, str. 1: 

http://www.krnov.cz/assets/File.ashx?id_org=7455&id_dokumenty=26826 

 

 

 

http://www.krnov.cz/assets/File.ashx?id_org=7455&id_dokumenty=26703
http://www.krnov.cz/assets/File.ashx?id_org=7455&id_dokumenty=26826
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Evropský týden mobility 

 

Kampaň Evropský týden mobility se koná 

v desítkách evropských měst již od roku 

2002 a probíhá standardně v období od 16. 

do 22. září. Cílem kampaně je nabídnout 

obyvatelům alternativy městské mobility a 

ukázat jim, že je možné se po městě 

pohybovat rychle a chytře. Letošním 

hlavním tématem byla multimodalita – 

kombinace různých druhů dopravy. 

I v Krnově v roce 2018 tato kampaň probíhala, i když z organizačních důvodů v termínu od 

13. do 20. září 2018. Celotýdenní projekt, který byl spolufinancován Moravskoslezským 

krajem, odstartovat ve čtvrtek 13. září Dnem mobility, zdraví a sociálních služeb na 

Hlavním náměstí. Lidé zde mohli navštívit tematické stany poskytovatelů sociálních služeb 

s praktickými ukázkami, prohlédnout si devítimetrovou maketu střeva včetně odborného 

výkladu, vyzkoušet si geronto-oblek, ochutnat zdravou výživu nebo se zapojit do tvorby 

pocitové mapy města na témata související s mobilitou. V dalších dnech pak proběhly 

odborné přednášky na téma duševní zdraví nebo dluhová problematika, Den otevřených 

zahrad a sportovišť nebo závod J(e)deme Krnovem, kde děti na stanovištích plnily různé 

úkoly především pohybového charakteru a za jejich úspěšné absolvování dostaly drobnou 

odměnu. 

 

Na úřad bez auta 

Evropský týden mobility završil v Krnově 20. 

září 2018 Den bez aut. Zaměstnanci 

Městského úřadu se tak připojili k akci Na úřad 

bez auta, vyhlášené Krajským úřadem 

Moravskoslezského kraje. V tento den nejeli do 

a z práce svým osobním automobilem, ale přišli 

pěšky nebo využili jiný alternativní dopravní 

prostředek, například jízdní kolo, koloběžku, 

in-line brusle nebo veřejnou dopravu.  

 

Krnovské listy 27. 9. 2018, str. 7: 

http://www.krnov.cz/assets/File.ashx?id_org=7455&id_dokumenty=28191 

Článek na webu města 20. 9. 2017: 

http://www.krnov.cz/do-prace-se-vydali-bez-auta/d-28146 

 

http://www.krnov.cz/assets/File.ashx?id_org=7455&id_dokumenty=28191
http://www.krnov.cz/do-prace-se-vydali-bez-auta/d-28146
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Dny zdraví 

 

Šestý ročník celostátní kampaně Dny zdraví se již tradičně nesl v duchu podpory a 

propagace zdravého životního stylu. V Krnově kampaň probíhala v týdnu od 8. do 14. 

října 2018. V těchto dnech se mohli zájemci zdarma zúčastnit vybraných lekcí zumby, 

jumpingu nebo třeba kondičního cvičení, zahrát si tenis nebo badminton, případně využít 

volné vstupy na plavecký bazén či zimní stadion. V letošním roce lidé příliš velký zájem o 

pohybové aktivity zdarma neprojevili, a proto se na příští rok chystají novinky. 

Součástí kampaně byla již tradičně plavecká štafeta Plaveme prsa, kterou pořádalo sdružení 

Onko Niké Krnov na podporu prevence rakoviny prsu. Tato akce byla doplněna doprovodným 

programem s hudebními vystoupeními a koutkem prevence, kde se mohli zájemci dozvědět 

užitečné informace o samovyšetření prsu včetně praktické ukázky.  

 

Krnovské listy 27. 9. 2018, str. 9: 

http://www.krnov.cz/assets/File.ashx?id_org=7455&id_dokumenty=28191 

 

  

Další aktivity v rámci ZM a MA 21 Krnov 

 

Ukliďme Krnov 

 

V sobotu 7. dubna 2018 se 

uskutečnil čtvrtý ročník akce 

Ukliďme Krnov, která je 

součástí celorepublikové 

výzvy Ukliďme svět, ukliďme 

Česko. Tuto akci pravidelně 

pořádá skautský oddíl 

Krnovská Trojka a 

Středisko volného času 

Krnov, letos s podporou 

Zdravého města Krnova a 

společnosti Kofola. Rekordních více než sedmdesát účastníků se pustilo do úklidu dvou 

lokalit – Cvilína a okolí krnovských řek Opavy a Opavice. Celkem se podařilo odklidit 

přibližně dvě tuny odpadu, mezi nímž se objevil například gauč, hi-fi věž nebo kolečkové 

brusle. 

 

Krnovské listy 20. 4. 2018, str. 7: 

http://www.krnov.cz/assets/File.ashx?id_org=7455&id_dokumenty=26703 

http://www.krnov.cz/assets/File.ashx?id_org=7455&id_dokumenty=28191
http://www.krnov.cz/assets/File.ashx?id_org=7455&id_dokumenty=26703
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Krnovská padesátka 

 

Letošní 53. ročník Krnovské padesátky, který proběhl v sobotu 19. května 2018, byl 

výjimečný, neboť byl zařazen na seznam celostátně významných akcí konaných ke 100. 

výročí vzniku republiky a zároveň ke 130. výročí vzniku Klubu českých turistů. Krnovskou 

padesátku lze absolvovat pěšky nebo na kole, na výběr je několik tras různé délky a 

náročnosti. Na trase pro nejmenší účastníky, která byla dlouhá 4 kilometry, čekala děti i řada 

her a aktivit. 

 

Den otevřené radnice 

 

Od přízemí až po věž si mohli krnovskou radnici prohlédnout školáci i dospělí, a to 3. května 

2018 na Dni otevřené radnice. Zavřené před návštěvníky nezůstaly ani dveře paní starostky 

nebo pánů místostarostů, kteří ochotně odpovídali na jejich dotazy. Dopoledne bylo 

vyhrazeno pro žáky základních škol, odoledne se pak radnice otevřela široké veřejnosti.  

Kromě prohlídky prostor radnice mohli účastníci také shlédnout výstavu historických i 

současných fotografií radnice a pro děti byly v prostoru hlavního náměstí před radnicí 

přichystány ukázky techniky organizací, které spadají pod město (dobrovolní hasiči, 

Městská policie nebo Technické služby).  

Letos se konala akce již počtvrté, premiéru měla v roce 2015. Cílem této akce je přiblížit 

veřejnosti činnost radnice a ukázat, že radnice i její pracovníci jsou tady především pro své 

občany. 

 

Závod Míru 2018 

 

Cyklisty z celého světa hostilo město Krnov hned dvakrát, a to ve čtvrtek 31. května a 

v sobotu 2. června 2018. Konal se zde totiž opět prestižní Závod míru U23, který byl součástí 

Světového závodu v cyklistice. Závod zahájila ve čtvrtek na Hlavním náměstí úvodní 

časovka (prolog) na dva kilometry a následně pak ještě v sobotu v Krnově odstartovala třetí 

etapa tohoto závodu, která končila u přečerpávací nádrže Dlouhé Stráně. 

Závodu se účastnili cyklisté do 23 let z české reprezentace i národní šampioni z různých 

zemí světa, např. z Francie, Dánska, Japonska, Kazachstánu nebo USA, a účast v tomto 

závodě je pro ně velice prestižní záležitostí. 

 

Článek na webu města 1. 6. 2018: 

http://www.krnov.cz/zavod-miru-uzavre-hlavni-namesti/d-27103 

Krnovské listy 20. 4. 2018, str. 4: 

http://www.krnov.cz/assets/File.ashx?id_org=7455&id_dokumenty=26703 

 

http://www.krnov.cz/zavod-miru-uzavre-hlavni-namesti/d-27103
http://www.krnov.cz/assets/File.ashx?id_org=7455&id_dokumenty=26703
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Dětský dopravní den 

 

Spolupráce s místními organizacemi je nezbytnou podmínkou správného fungování Zdravého 

města Krnova. Ukázkovým příkladem je Dětský dopravní den, na jehož přípravě, organizaci i 

realizaci se aktivně podílí kromě města Krnova také Středisko volného času Krnov. Akce se 

letos konala ve čtvrtek 14. června 2018 na dopravním hřišti u SVČ Krnov. Zúčastnění malí 

cyklisté si vyzkoušeli mimo jiné jízdu zručnosti, cyklistický kvíz nebo poznávání dopravních 

značek. Za splnění úkolů na jednotlivých stanovištích pak získali odměny ve formě různých 

reflexních prvků.  

 

Zažít Krnov jinak 

 

Sousedská pouliční slavnost 

Zažít Krnov jinak se konala 

v sobotu 15. září 2018 v uličním 

prostoru mezi historickým 

mostem v Opavské ulici a 

zverimexem. Tato akce proběhla 

v Krnově již popáté, a to v rámci 

celorepublikové kampaně Zažít 

město jinak, která je založena na 

principu sdílení veřejného 

prostoru a vzájemné výpomoci. 

Součástí akce byl bohatý 

kulturní a sportovní program, vystoupení amatérských umělců, bleší trh, stánky 

s nejrůznějším občerstvením nebo venkovní kavárna. Se svými aktivitami se připojila i 

nedaleká městská knihovna.  

 

Zažít město jinak: 

https://zazitmestojinak.cz/ 

 

Do Opavy na Fidorku, do Krnova na Kofolu 

 

V pořadí již čtvrtý cyklovýlet pro rodiny s dětmi „Do Opavy na Fidorku, do Krnova na 

Kofolu“, jehož trasa vede po cyklotrase Slezská magistrála z Krnova do Opavy a zpět, se 

uskutečnil na samém konci prázdnin, v sobotu 1. září 2018. Účastníci vyrazili z Krnova od 

Petrova rybníka, v Opavě byl start trasy u městského koupaliště. Výletníci se cestou mohli 

zastavit na různých stanovištích, kde plnili zajímavé úkoly a v cíli pak dostali odměnu 

v podobě symbolů pořadajících měst – Kofoly v Krnově nebo Fidorky v Opavě. Jednotlivá 

https://zazitmestojinak.cz/
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stanoviště obsluhovali partneři hlavních 

organizátorů, města Krnova a města 

Opavy, jako například SVČ Krnov, SVČ 

Opava, Městská policie Krnov, obec 

Úvalno nebo spolek Cyklistika pro 

všechny. I přes nepříznivou předpověď 

počasí byla letošní účast na akci rekordní, 

do pedálů šláplo téměř šest set cyklistů.   

 

 

  

Závody kočárků 

  

Středisko volného času Krnov s podporou Zdravého města Krnova uspořádalo v neděli 13. 

května 2018 závody kočárků, které byly součástí 7. ročníku celorepublikové stejnojmenné 

akce. Účastníci nejenže udělali něco pro své zdraví, ale zaplacením startovného také přispěli 

na dobrou věc. Část výtěžku byla určena na podporu Hanky Novotné z Bruntálu, dívky s 

těžkým tělesným a lehkým mentálním postižením.   

  

  

Přednášky a semináře 

 

Senior Akademie 

 

Pracoviště prevence kriminality spadající pod odbor školství, kultury a sportu připravilo pro 

krnovské seniory vzdělávací cyklus sedmi přednášek se zaměřením na bezpečný život 

seniorů. Přednášky s praktickými radami a ukázkami se konaly od jara do podzimu a byly 

věnovány tématům jako například bezpečí v internetovém prostředí nebo sebeobrana. Senior 

Akademie byla slavnostně ukončena 15. listopadu 2018 předáním účastnických listů a malých 

dárků celkem 24 účastníkům. 

 

Zdravá zahrada bez chemie 

 

Botanik Milan Bruchter Odbor životního prostředí ve spolupráci a Městskou knihovnou 

Krnov uspořádali pro své kolegy odbornou přednášku odborníka na ekologické zahrady, 

botanika Milana Bruchtera ve čtvrtek 28. března 2018. Účastníci přednášky se dozvěděli,  jak 

se zbavit škůdců nebo ošetřit květiny bez použití chemie. 
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Semináře a přednášky Lexikony 

 

Nezisková organizace Lexikona se zaměřuje především na dluhovou problematiku a 

poradnství v různých životních situacích. V roce 2018 připravila pro zájemce řadu přednášek 

a seminářů, například na téma dodavatelů energií a telefonních operátorů, základy finanční 

gramotnosti nebo nepoctiví prodejci – „šmejdi“. 

 

Senior bez nehod 

 

Vzdělávací divadelní přednášku, kterou zorganizovalo pracoviště prevence kriminality MěÚ 

Krnov, mohli zájemci o problematiku bezpečnosti seniorů navštívit ve středu 3. října 2018 ve 

Středisku volného času Krnov. Účastníci se formou divadelních scének dozvěděli o rizicích 

cestování z pohledu řidiče, chodce a cyklisty. Program doplnil odborný výklad a 

audiovizuální prezentace, zájemci se mohli aktivně zapojovat. 

 

Aktivity Městské knihovny Krnov 

 

Městská knihovna Krnov se nezabývá jen půjčováním knih, časopisů a zvukových nosičů. Pro 

své čtenáře i pro širokou veřejnost pravidelně pořádá odborné semináře nebo besedy, autorská 

čtení, promítání dokumentárních filmů nebo výstavy. Včelí produkty a apiterapie, Leopold 

Bauer, Nesnesitelná lehkost bytí – interaktivní přednáška o duševním zdraví, Na vlnách první 

republiky, to je jen několik témat, o nichž jste se mohli v knihovně v roce 2018 dozvědět něco 

nového. 

 

Školení pro úředníky 

 

Nejen vzdělávání občanů, ale i vzdělávání pracovníků Městského úřadu v Krnově bylo 

v roce 2018 na programu. Zaměstnanci městského úřadu se vzdělávali v různých oblastech, 

například v novinkách z oblasti daně z přidané hodnoty, zdokonalovali se v práci s vnitřním 

informačním systémem Vera, učili se, jak efektivně využívat sociální sítě nejen v komunikaci 

s obyvateli a v neposlední řadě se účastnili semináře k místní Agendě 21 a tématům 

udržitelného rozvoje. 
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Soutěže 

 

Šedivé či zelené 

 

Již 21. ročník soutěže Šedivé či zelené 

letos opět pořádal odbor životního 

prostředí Městského úřadu Krnov 

společně s Městským informačním a 

kulturním střediskem Krnov. Soutěžilo 

se v tradičních kategoriích – Rozkvetlé 

okno, balkon (hodnotila se okna a 

balkony bytů), Rodinný domek 

(hodnotily se originální a přírodní 

zahrady u rodinných domů) a u 

příležitosti výročí 100 let republiky byla 

do soutěže zařazena kategorie Lípa, náš 

národní strom (hodnotily se fotografie stromů, alejí či stromořadí nacházejících se na území 

města Krnova).  

V každé kategorii odborná hodnotící komise vybrala tři výherce, kteří získali věcné dary a 

poukázky na nákup zahradnických potřeb v hodnotě od pěti set do dvou tisíc korun.  

Do soutěže se každoročně hlásí pravidelní účastníci i mnoho nových, kteří se chtějí pochlubit 

svou zahadou nebo balkonem, což vypovídá o oblíbenosti této soutěže mezi krnovskou 

veřejností. 

 

Krnovské listy 31. 8. 2018, str. 3: 

http://www.krnov.cz/assets/File.ashx?id_org=7455&id_dokumenty=27881 

 

Betula pendula 

 

Městské informační a kulturní středisko Krnov pořádalo letos už po čtyřiadvacáté oblíbenou 

přírodovědnou soutěž pro děti Betula pendula. V sobotu 2. června se v prostorách 

přírodní památky Staré Hliniště sešlo 73 soutěžících z řad žáků a studentů krnovských škol. 

Kromě nelehkých otázek z oblasti přírody na děti čekal i horký čaj na zahřátí a na závěr 

společné opékání špekáčků. Akce se koná pravidelně u příležitosti Mezinárodního dne 

životního prostředí. 

 

 

 

 

http://www.krnov.cz/assets/File.ashx?id_org=7455&id_dokumenty=27881
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Fotosoutěž Krnov hledáčkem fotoaparátu 

 

Město Krnov vyhlásilo pro rok 2018 fotosoutěž „Krnov hledáčkem 

fotoaparátu“. Do soutěže se přihlásilo 48 fotografů, kteří zaslali 

celkem 768 snímků. Rozhodování nebylo jednoduché, nakonec porota 

vybrala 54 fotografií, které se posléze staly součástí kalendáře města 

Krnova na rok 2019. O fotografiích zároveň hlasovali také občané na 

Facebooku a jako vítěznou fotografii vybrali snímek Karla Stuchlíka. 

  

  

Ostatní 

 

Radnice pro občany 

 

V roce 2018 pokračovaly snahy krnovské radnice – vedení města i úředníků – o co nejvetší 

otevřenost a informovanost.  

Jak se více přiblížit občanům, dostat k nim potřebné informace, zjednodušit jim komunikaci 

s úřadem? Zdravé město Krnov se o to v roce 2018 snažilo prostřednictvím spuštění nových 

webových stránek města, zavedením zasílání newsletteru na mail, možností on-line rezervace 

termínu nebo získáním vyjádření o existenci sítí přes internet.  

Kromě Dne otevřené radnice, kdy mohou 

občané nahlédnout do každodenního chodu 

v kancelářích radnice, pořádalo město Krnov 

také oblíbenou Noc radnice. Letošním 

tématem byl český Honza. Návštěvníci si tak 

mohli prohlédnout radnici i její prostory, kam 

se běžně nedostanou (sklep, chodba 

Spořitelny), za svitu svíček a ve společnosti 

pohádkových postav (převlečených 

úředníků). Cílem této akce je ukázat občanům lidskou tvář radnice a především jejích 

zaměstnanců. 

 

Z odboru životního prostředí 

 

Odbor životního prostředí Městského úřadu v Krnově se letos mimo jiné zaměřil na téma 

třídění odpadů.  

V roce 2018 se město Krnov připojilo k městům, kde mohou občané třídit kovy. První 

popelnice na kovový odpad byly rozmístěny na deseti stnovištích na konci dubna, jejich 

první svoz proběhl 10. července 2018 a lidé je naplnili celkem 650 kg kovového odpadu. 
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Od září 2018 se v Krnově testuje také třídění bioodpadu. Ve vybrané lokalitě bylo umístěno 

několik hnědých popelnic a pokud se tento systém osvědčí, bude rozšířen do celého města. 

Plánuje se také výstavby kompostárny, projekt je v současnosti ve fázi, kdy je podána žádost 

o územní rozhodnutí. 

Osvěty není nikdy dost, proto si 

občané mohli během května 2018 

v mezipatře na radnici připomenout 

základy třídění. K tomuto účelu zde 

byly umístěny čtyři výukové 

popelnice určené na plasty, papír, 

sklo a kartony. Kromě osvěty formou 

výuky byly také pořízeny tašky na 

tříděný odpad, které byly zájemcům 

vydávány zdarma.  

Novinkou v oblasti odpadů je aplikace Zero Waste City. Na odpadkových koších ve městě 

jsou umístěny samolepky s nápisem „Jsem plný? Označ mě!“ a QR kódem. Pomocí této 

aplikace může občan upozornit Technické služby Krnov na přeplněné nádoby na odpad nebo 

psí exkrementy. 

 

Krnovské listy 27. 7. 2018, str. 3: 

http://www.krnov.cz/assets/File.ashx?id_org=7455&id_dokumenty=27590 

 

Něco pro cyklisty 

 

Už potřetí se mohli v roce 2018 zájemci z řad cyklistů účastnit projektu Hoover Vrchařská 

koruna Krnovska. Nejedná se o závod a každý zapojený je vítán. Ten, kdo pokořil od března 

do listopadu na kole nebo pěšky dvacet předepsaných vrcholů a své výlety zdokumentoval na 

fotografiích, se může pyšnit titulem Elitní krnovský vrchař. Pro závodníky pak byly 

přichystány klasické akce jako Krnovský cyklokros nebo Hrouzovka. 

U dopravního hřiště u SVČ Krnov byla 

v srpnu slavnostně otevřena 

pumptracková modulární dráha. 

Zájemci se mohou projet po uzavřené 

dráze s vlnami a klopenými zatáčkami 

dlouhé 65 metrů jak na kole, tak i na 

koloběžce, skateboardu nebo il-line 

bruslích. 

Turistické informační centrum nabízí 

k zapůjčení elektrokola nebo koloběžky, novinkou v roce 2018 byla možnost stáhnout si 

http://www.krnov.cz/assets/File.ashx?id_org=7455&id_dokumenty=27590
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aplikaci Krnovem na koloběžce. Aplikace uživatele provede po památkách a zajímavých 

místech v Krnově a okolí, a to ve dvou obtížnostech a třech různě dlouhých trasách. 

 

Od nejmenších po seniory 

 

Město Krnov se zaměřuje ve svých aktivitách na všechny věkové skupiny obyvatel, a to od 

těch nejmenších až po seniory.  

V prostorách bývalé cukrárny ve Středisku volného času bylo nově vybudováno Mateřské 

centrum, kde budou mít maminky s malými dětmi možnost strávit příjemný čas vyplněný 

různorodým programem. 

Na seniory se zaměřilo pracoviště prevence kriminality, když 

pro ně připravilo možnost získat zdarma osobní alarm, pomocí 

ktérého si v případě potřeby mohou přivolat pomoc. V přízemí 

Domova pro seniory v Rooseveltově ulici vzniklo kontaktní 

místo pro seniory – Senior Point – kde se mohou zájemci 

setkávat se svými vrstevníky, používat bezplatně internet nebo 

se informovat o volnočasových aktivitách zaměřených na tuto cílovou skupinu. 

 

Co se dělo v knihovně 

 

Ani Městská knihovna Krnov v roce 2018 ve svých aktivitách nezahálela. Kromě již 

tradičních akcí jako Noc deskových her nebo noc s Andersenem se v tomto roce její 

pracovníci zaměřili na výchovu nejmenších čtenářů. Knihovna se zapojila do projektu 

Bookstart – s knížkou do života, v rámci něhož bylo uspořádáno několik setkání, tzv. 

Počteníčko pro nejmenší. Mimo děti a dospělé čtenářstvo byl prostor věnován i seniorům, 

kteří mohli navštěvovat Virtuální Univerzitu třetího věku.  

 

Strom republiky 

 

Rok 2018 se nesl v duchu oslav 100 let republiky. V Krnově tomu nebylo jinak a hodně akcí 

bylo zaměřeno na tuto tematiku. Jednou z takových byla i výsadba Stromu republiky, 

památeční lípy, u ZŠ Žižkova, která se konala 25. října 2018 a byla doprovázena slavnostním 

programem. 

 

Připravujeme 

 

Pro rok 2019 připravuje Zdravé město Krnov kampaň Krnov – město bez plastů. 

S přípravou této kampaně se započalo již v roce 2018, kdy byly zakoupeny látkové tašky, 

které budou výměnou za igelitové rozdány veřejnosti. 
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5.   SPOLUPRÁCE S PARTNERY 

 

Nezbytnou součástí Zdravého města a místní Agendy 21 je jeho komunitní charakter, který je 

dán dobrou a přátelskou spoluprací mezi městem a organizacemi ve městě – tedy 

s partnerskými organizacemi ZM a MA21 Krnov. Těmi nejčastějšími jsou nevládní 

organizace, školy, podniky, ale i jednotlivci.  

Partnerské organizace se podílí zejména na organizaci a realizaci velkých akcí pro veřejnost, 

tedy komunitních kampaní typu Den Země, Evropský týden mobility či Dny zdraví. 

Výjimkou nejsou ani společné či individuální projekty partnerů. Bez partnerů by tak nešla 

řada akcí a aktivit vůbec realizovat. Tím projekt přispívá k naplňování principů partnerství 

a participace, vyplývajících z vládních závazků i mezinárodních dokumentů Evropské unie. 

 

Partneři Zdravého města a místní Agendy 21 Krnov: 

 

 Městská knihovna Krnov 

 Městské informační a kulturní středisko Krnov 

 Mateřská škola Gorkého 

 Mateřská škola Hlubčická 

 Mateřská škola Žižkova 

 Mateřská škola Jiráskova 

 Mateřská škola Mikulášská 

 Mateřská škola náměstí Míru 

 Mateřská škola Svatováclavská 

 Mateřská škola Karla Čapka 

 Mateřská škola Slunečnice 

 Základní škola Dvořákův okruh 

 Základní škola Smetanův okruh 

 Základní škola Žižkova 

 Základní škola Janáčkovo náměstí 

 Mateřská škola a základní škola Slezské diakonie 

 Gymnázium Krnov 

 Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu Krnov 

 Střední odborná umělecká škola varhanářská, o.p.s. 

 Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Krnov 

 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání Krnov 

 Střední škola průmyslová, Krnov, p. o. 

 Střední škola zemědělství a služeb Krnov 

 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 
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 Základní umělecká škola, s.r.o., Dvořákův okruh 

 Středisko volného času Krnov 

 Sdružené zdravotnické zařízení Krnov 

 Klub českých turistů OKČT Krnov 

 Občanské sdružení Cyklistika pro všechny Krnov 

 Junák – středisko Krnov 

 Skautský oddíl Krnovská Trojka 

 PROWORK, s. r. o. 

 

Spolupráce partnerů na různých akcích je jedna věc, další stranou mince jsou ovšem společná 

setkávání a vzájemné poznávání, především nově zaangažovaných. Takovéto společné 

setkání aktérů místní Agendy 21 proběhlo na konci listopadu 2018. Zájemci z řad zástupců 

města Krnova, škol, neziskových organizací, ogranizací města i veřejnosti se sešli a společně 

debatovali nad správným nastavením a fungováním vzájemné spolupráce a plánovali jednotný 

koncept na nadcházející rok. V roce 2019 budou tato setkání pokračovat a připravuje se 

několik společných projektů. 

 

6.   MEDIALIZACE A PROPAGACE ZDRAVÉHO MĚSTA KRNOVA 

 

Propagace aktivit v rámci Zdravého města a místní Agendy 21 Krnov probíhá na místní 

úrovni, na mezinárodní úrovni je propagace úkolem Národní sítě Zdravých měst ČR (NSZM 

ČR). NSZM ČR na národní úrovni prezentuje činnost Zdravých měst pomocí pravidelných 

tiskových zpráv vydávaných v průběhu celého roku, vydává Zpravodaj NSZM ČR, publikuje 

v odborných časopisech, spravuje webové stránky, přispívá do rozhlasových vysílání. 

  

Ke všem aktivitám Zdravého města a místní Agendy 21 Krnov byly pravidelně vydávány 

tiskové zprávy ve čtrnáctideníku „Krnovské listy“, který je zdarma distribuován do všech 

domácností v Krnově a v jeho místních částech. Zprávy se průběžně objevovaly i v jiném 

regionálním tisku (např. Bruntálský a krnovský deník, Krnovský info měsíčník). 

Podrobné informace o výstupech ZM a MA21 Krnov, pozvánky na konané akce, tiskové 

zprávy a fotografie z akcí byly průběžně zveřejňovány na webových stránkách města Krnova 

(http://www.krnov.cz/zdrave-mesto-a-ma21-krnov/ms-20846/p1=20846). Velice úspěšně 

funguje pro potřeby propagace také Facebook Zdravého města Krnova (https://cs-

cz.facebook.com/zdravemestokrnov). 

O plánovaných akcích a kampaních byly občané informováni prostřednictvím letáků a 

plakátů, které byly vylepovány na plakátovacích plochách Technických služeb Krnov a 

kulturních zařízení města Krnova.  

 

http://www.krnov.cz/zdrave-mesto-a-ma21-krnov/ms-20846/p1=20846
http://www.krnov.cz/zdrave-mesto-a-ma21-krnov/ms-20846/p1=20846
https://cs-cz.facebook.com/zdravemestokrnov
https://cs-cz.facebook.com/zdravemestokrnov
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Tisk – Krnovské listy, Bruntálský a krnovský deník, 5+2 dny, Krnovský info měsíčník 

Webové portály – Město Krnov (www.krnov.cz), Národní síť Zdravých měst ČR 

(www.nszm.cz) 

Facebook – Zdravé město Krnov (https://cs-cz.facebook.com/zdravemestokrnov) 

Televize – Česká televize, studio Ostrava, Televize Polar – Krnovský miniexpress 

 

7.iiiVYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU ZLEPŠOVÁNÍ ZDRAVÉHO MĚSTA 

KRNOVA ZA ROK 2017 

 

Cíl: Znovudosažení kategorie C kritérií místní Agendy 21 

Naplňování kvalitativních a kvantitativních ukazatelů při implementaci projektu Zdravé město 

Krnov, s cílem znovu dosáhnout kategorie C místní Agendy 21 v roce 2018. 

SPLNĚNO 

 

1. Příprava, uspořádání a vyhodnocení Fóra Zdravého města Krnov 

Organizace VII. ročníku Fóra Zdravého města Krnova, včetně následné veřejné ověřovací 

ankety a formulace „10P“ pro další období.  

SPLNĚNO 

 

2. Příprava a realizace participativního rozpočtu 

Organizace II. ročníku participativního rozpočtu. Pro rok 2018 je v rozpočtu města Krnova 

vyhrazena částka 1 mil. Kč. 

SPLNĚNO 

 

Komentář: Participativní rozpočet jako jedna z forem zapojování veřejnosti do rozvoje města 

byl v roce 2018 uskutečněn. Přihlášeny byly celkem 4 projekty, přičemž jejich celkové 

náklady nepřesáhly alokovanou částku 1 mil. Kč, proto byla vynechána fáze hlasování 

veřejnosti a přistoupilo se přímo k realizaci projektů. V roce 2018 byl zrealizován projekt 

z předchozího ročníku a tři ze čtyř projektů ročníku 2018. Poslední projekt, Revitalizace 

prostoru u divadla, bude realizován v rámci celkové rekonstrukce Mikulášské ulice. 

Podrobnější informace viz str. 8-9.  

 

3. Aktualizace komunitního „Plánu zdraví a kvality života 2018“ a jeho průběžné 

naplňování 

Na základě výsledků Fóra Zdravého města Krnova z roku 2018 bude upraven tzv. „Plán 

zdraví a kvality života“, jež formuluje problémy z pohledu veřejnosti v návaznosti na 

strategické dokumenty města. Tento plán bude následně průběžně naplňován. Prezentace 

výstupů proběhne v rámci dalšího ročníku Fóra Zdravého města Krnova. 

SPLNĚNO 

http://www.krnov.cz/
http://www.nszm.cz/
https://cs-cz.facebook.com/zdravemestokrnov
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4. Setkávání s veřejností – kulaté stoly a veřejná projednávání 

Příprava, uspořádání a vyhodnocení veřejných projednávání za účasti zástupců městského 

úřadu, odborné i laické veřejnosti. Témata budou vybrána během roku, v návaznosti na 

ověřené problémy z Fóra Zdravého města. Podmínkou je uspořádání minimálně 1 kulatého 

stolu ročně. 

SPLNĚNO 

 

5. Realizace osvětových kampaní 

V průběhu roku 2018 se Krnov zapojí do organizace celostátních kampaní: Den Země, 

Evropský týden mobility, Dny zdraví ad. - dle dohody a zájmu partnerů projektu. 

SPLNĚNO 

 

6. Tvorba Zdravotního plánu města Krnova 

V průběhu roku 2016 byla zpracována analýza zdravotního stavu města Krnova, která je 

základním a nezbytným podkladem pro tvorbu Zdravotního plánu města. Další postup nyní 

bude spočívat v ustavení pracovní skupiny a přípravě samotného plánu. Cílem a záměrem 

plánu je nastavit základní rámec a priority v oblasti podpory zdraví a zdravého životního stylu 

občanů Krnova. 

NESPLNĚNO 

 

Komentář: V roce 2018 se realizátoři projektu Zdravé město a místní Agenda 21 Krnov 

soustředili především na znovudosažení kategorie C v hodnocení místní Agendy 21, tvorba 

Zdravotního plánu města nakonec nebyla prioritou. 

 

7. Získávání externích zdrojů na realizaci MA21  

Pokusit se získat podporu pro aktivity ZM a MA21 z dotace Moravskoslezského kraje – 

Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21 pro rok 

2018, případně z jiných dotačních titulů. V případě získání prostředků projekt realizovat a 

vyúčtovat.  

SPLNĚNO 

 

Komentář: V roce 2018 se podařilo získat dotaci z MSK na realizaci projektu Evropský týden 

mobility Krnov 2018. Celkové náklady projektu činily 170 746 Kč, z toho dotace byla ve výši 

119 515 Kč (tzn. 70 %). 

 

8. Posilování spolupráce s partnery projektu Zdravé město Krnov 

V průběhu roku 2018 bude i nadále posilována spolupráce, především s neziskovými a 

soukromými subjekty, které působí na území města Krnova. 

SPLNĚNO 
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Komentář: Na konci roku 2018 bylo uskutečněno neformální setkání s partnery a aktéry 

místní Agendy 21 v Krnově. Byla obnovena předchozí spolupráce i navázána nová 

partnerství. 

 

9. Kontinuální vzdělávání koordinátora a politika ZM a MA21 Krnov 

Účast koordinátora a politika na školách organizovaných Národní sítí Zdravých měst ČR a 

dalších akcích, dle harmonogramu NSZM. 

SPLNĚNO 

 

Komentář: Nová koordinátorka ZM a MA21 Krnov absolvovala povinná školení v rámci 

Národní sítě Zdravých měst ČR a Podzimní školu Zdravých měst v Břeclavi zakončila získání 

zlatého certifikátu (certifikace pro koordinátory ZM a MA21). 

 

10. Kontinuální medializace aktivit ZM a MA21 Krnov 

Propagaci akcí a aktivit bude zajišťovat tisková mluvčí MěÚ, společně s koordinátorem a 

politikem ZM a MA21 Krnov a dalšími partnery projektu (regionální televize Polar, webové 

stránky, Facebook, Krnovské listy, lokální tisk, plakáty). 

SPLNĚNO 

 

Komentář: Informace o činnosti Zdravého města a MA21 Krnov byly pravidelně 

zveřejňovány v médiích: v tisku - Krnovské listy, Krnovský a bruntálský deník, v televizi - 

Česká televize, studio Ostrava, dále v rámci Krnovského miniexpresu televize Polar, 

v rozhlase, na webových stránkách - www.krnov.cz, www.nszm.cz a další. Úspěšně funguje 

Facebook Zdravého města Krnova - https://www.facebook.com/zdravemestokrnov. Informace 

o akcích v rámci Zdravého města byly vyvěšeny na plakátovacích plochách po celém městě. 

 

11. Zpracování hodnotící zprávy ZM a MA21 za rok 2018 a plánu zlepšování na rok 

2019 

Hodnotící zpráva podává informace o aktivitách a činnostech v rámci ZM a MA21 

v uplynulém roce. Zároveň s hodnotící zprávou bude představen nový plán zlepšování na rok 

2019. 

SPLNĚNO 

 

Komentář: Hodnotící zprávu ra rok 2018 a plán zlepšování na rok 2019 projednala Komise 

Zdravého města a místní Agendy 21 Krnov na svém jednání dne 4. 2. 2019 a oba tyto 

dokumenty byly předloženy Radě a Zastupitelstvu města Krnova. 

 

 

Schváleno zastupitelstvem města Krnova na XX. zasedání dne XX.XX.2019. 

http://www.krnov.cz/
http://www.nszm.cz/
https://www.facebook.com/zdravemestokrnov

