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ÚVODNÍ SLOVO 
 

Vážení a milí spoluobčané, 

téměř rok mám tu čest být nejen místostarostou města Znojma, ale i 

politikem zodpovědným za projekt Znojmo Zdravé město a místní 

Agenda 21. Hlavním cílem tohoto projektu je zvýšení kvality života 

obyvatel, spolupráce s veřejností a zavádění zásad udržitelného 

rozvoje. 

Město Znojmo je do tohoto osvětového projektu zapojeno více než 

5 let a mám radost, že se nám daří neustále posouvat dál. V rámci 

Zdravého města Znojma jsme v uplynulém roce například zavedli 

novou osvětovou kampaň Den bez úrazu a podpořili jsme akci 

Ukliďme Česko. Úspěšně jsme také spustili pilotní ročník 

participativního rozpočtování, úžasný projekt Tvoříme Znojmo, na který jsem velice pyšný. 

Pro zdravější město a kvalitnější prostředí se nám podařilo zrealizovat i jiné projekty. Ve 

spolupráci se společností FCC Znojmo s.r.o. se ve Znojmě začal likvidovat plevel bez chemie, 

a to za pomoci páry. Obyvatelé městských částí obdrželi popelnice na tříděný odpad 

k domům. Ve městě jsme rozmístili 11 kontejnerů určených ke sběru použitého oleje 

z domácností. Zapojili jsme se do projektu s názvem Bezbariérová komunikace pro neslyšící, 

která má za cíl pomáhat neslyšícím v komunikaci při vyřizování úředních záležitostí 

prostřednictvím aplikace Tichá linka. Město také zakoupilo automatizovaný externí 

defibrilátor (AED), který je schopen analyzovat křivku EKG, navést hlasovými pokyny k 

provedení resuscitace a v případě nutnosti provede i bezpečnou defibrilaci.  

Aktivně se zapojujeme do osvětových kampaní, jejichž hlavním cílem je podpora zdraví 

a kvality života obyvatel. Důležitý je pro nás také váš názor, ať už společně diskutujeme na 

veřejném projednání, Fóru Zdravého města Znojma nebo nám zasíláte své podněty za pomoci 

participativního rozpočtu, pocitové mapy či anket. Každý podnět totiž může přispět k 

vylepšení života v našem městě a jeho okolí.  

I v příštím roce budeme společně zlepšovat naše město. Jako osobní cíl si dávám jít vstříc 

vám, občanům. Krásné historické město jako Znojmo si zaslouží od politiků veškerou 

pozornost a já věřím, že nás budete v našich snahách i nadále podporovat.  

Společně tak můžeme vykročit k ještě zdravějšímu a kvalitnějšímu životu ve Znojmě.  

 

Ing. Jakub Malačka, MBA 

Místostarosta města Znojma 
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1 PROJEKT ZNOJMO – ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ 

AGENDA 21 

Projekt Zdravé město (též Zdravá municipalita) byl iniciován OSN ve spolupráci se Světovou 

zdravotnickou organizací (WHO) v roce 1988. "Zdravé" mohou být obce, města, 

mikroregiony i kraje. K plnění cílů projektu Zdravé město napomáhá program OSN nazvaný 

místní Agenda 21 (MA21).  

Projekt je postaven na třech základních principech: 

- podpora zdraví a kvality života; 

- udržitelný rozvoj – propojení oblastí: sociální - ekonomická - životní prostředí 

- participace veřejnosti – partnerství v komunitě. 

V souladu s principy projektu, pak Zdravá municipalita: 

- komplexně a systematicky vytváří podmínky pro kvalitnější a zdravější život svých 

obyvatel a 

- ve spolupráci s nimi a s dalšími zainteresovanými stranami (např. NNO, podnikateli 

apod.) se rozvíjí jako příjemné a kvalitní místo pro život, čímž 

- buduje mimo jiné „zdravý patriotismus“, kdy lidé svou komunitu a krajinu považují za 

svůj domov a v tomto smyslu o něj pečují. 

V jednotlivých státech vznikají tzv. sítě Zdravých měst, které poskytují politickou, 

strategickou a technickou podporu svým členům (municipalitám), představují zdroj 

zkušeností a odborných znalostí. Každá národní síť je unikátní, každá se vyvíjí v jiných 

podmínkách a vychází z jiných potřeb svých členských municipalit. Jejich přehled je 

dostupný na stránkách WHO. Do současnosti se k tomuto projektu připojilo více než 1400 

měst, obcí a regionů z celé Evropy. 

 

 NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR 

V ČR zastřešuje Zdravé municipality tzv. Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR), která 

byla založena 11 aktivními městy v roce 1994. NSZM ČR je akreditovanou asociací 

Ministerstva životního prostředí ČR. 

Posláním asociace NSZM ČR je podporovat kvalitu veřejné správy na místní a regionální 

úrovni, zejména zaváděním mezinárodně uznávaných postupů (Projekt Zdravé město, místní 

Agenda 21 aj.). Za tímto účelem asociace zajišťuje přenos informací, vzdělávání, poradenství, 

medializaci a propagaci, spolupráci se svými odbornými partnery, přenos dobré praxe, 

konzultace a metodickou pomoc v oblasti plánování a strategického řízení. Dále pak 

vytvořila: 

- Databázi Dobrá praxe - pro efektivní propagaci a přenos ukázkových postupů, 

databáze je určena široké veřejnosti; 

- DataPlán - pro podporu strategického plánování a řízení, který umožňuje přehlednou 

správu důležitých informací týkajících se cílů, ukazatelů rozvoje, projektů, rozpočtů; 
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- Databáze strategií - jakožto celostátní funkční systém strategických a koncepčních 

dokumentů; slouží jak pro vyhodnocování a aktualizaci strategických dokumentů, tak 

pro tvorbu dokumentů nových. 

V současné době je členem asociace NSZM ČR 130 municipalit s regionálním vlivem na více 

než 2 152 měst a obcí, ve kterých žije 5,423 milionu obyvatel (52 % populace ČR). 

 

 MÍSTNÍ AGENDA 21 

Místní Agenda 21 (MA 21) je program pro zavádění zásad udržitelného rozvoje na regionální 

(místní) úrovni. Cílem je rozvoj procesů, které příznivě ovlivní kvalitu života nejen 

současných obyvatel měst, ale také život generací jejich dětí, to vše ve spolupráci s veřejností. 

Postup a zlepšování lze měřit prostřednictvím kritérií, která rozdělují zapojené municipality 

do pěti kategorií - kat. „zájemci“, kat. D, kat. C, kat. B a kat. A. Kategorie A je nejvyšší. 

Kategorii C může být přidělen tzv. stupeň pokročilosti. Stupeň pokročilosti pro kat. C je 

vyjádřen počtem jedné až tří hvězdiček, které jsou součástí označení dosažené kategorie. 

Hvězdičky vyjadřují počet zpracovaných témat Auditu UR podle Metodiky hodnocení 

udržitelného rozvoje v rámci MA21.  Kvalita auditů je následně posouzena pracovní skupinou 

MA21 a dle počtu kvalitně zpracovaných témat Auditu UR je možné přidělit symboly: 

- C*  min. 3 témata, 

- C**  min. 7 témat, 

- C***  10 témat. 

Místní agenda 21 má vytvořeno vlastní webové prostředí pro plnění a aktualizaci Kritérií 

MA21 (tzv. Databáze MA 21). Cílem Databáze MA21 je poskytnout municipalitám 

jednoduchý nástroj pro prezentaci jimi naplňované úrovně procesu MA21 dle oficiálně 

stanovených podmínek. CENIA, česká informační agentura životního prostředí, jako správce 

databáze zajišťuje odbornou kontrolu informací, které jsou do Databáze MA21 plněny a 

zároveň poskytuje municipalitám při plnění asistenční pomoc. 

Za rok 2014 došlo k naplnění všech potřebných kritérií a město Znojmo postoupilo 

z kategorie „zájemci“ rovnou do „kategorie C“ a dlouhodobým cílem bylo tuto kategorii si 

udržet. V roce 2019 chce město Znojmo získat kategorii C*, což znamená vypracovat min. 3 

témata Auditů UR. 

Všechny aktivity a informace k projektu jsou dostupné na webových stránkách 

www.znojmocity.cz, www.znojmo-zdravemesto.cz. 

  

http://www.znojmocity.cz/
http://www.znojmo-zdravemesto.cz/
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2 AKTIVITY PROJEKTU 

Jednotlivé aktivity projektu Znojmo Zdravé město jsou realizovány v souladu s naplňováním 

kritérií stanovených dle metodiky MA 21. 

 

 VEŘEJNÁ PREZENTACE: PAMÁTKOVÁ OBNOVA 

JUBILEJNÍHO PARKU VE ZNOJMĚ 

V letošní roce proběhla první etapa revitalizace Jubilejního parku. Před zahájením samotné 

revitalizace proběhly dvě veřejné prezentace, kterých se mohla zúčastnit široká veřejnost a 

měla zde možnost prodiskutovat danou problematiku se samotnými autory projektu Pavlem 

Šimkem a Martinem Kovářem. Tento projekt vznikl na základě dochované dokumentace 

původního návrhu architekta Josefa Kumpána. 

První prezentace se uskutečnila 30. ledna, kde projektanti veřejnost seznámili s principy 

obnovy i náplní její první etapy, která odstartovala na jaře. Prezentace se zúčastnilo na 50 

občanů. Po samotné prezentaci následovala více než hodinu dlouhá diskuze, kdy padaly 

dotazy na téma provozu parku a zazněly i návrhy na změny.  

Druhá prezentace proběhla 14. března v samotném Jubilejním parku. Setkání se zúčastnilo na 

tři desítky znojemských občanů, kteří se detailněji seznámili s tím, co se v rámci první etapy 

památkové obnovy parku chystalo. Vše objasnil jeden z projektantů Martin Kovář. 

V rámci první etapy revitalizace byl obnoven západní segment parku ze strany od základní 

školy. Jedná se o část s okrasným bazénem se žabičkami, rozáriem a botanickou zahradou. 

V rámci památkové obnovy byli ošetřeny stávající dřeviny, doplněny stromy, keře a další 

rostliny s maximálním využitím původního projektu Josefa Kumpána. Byl doplněn parkový 

mobiliář a povrchy cest jsou mlatové.  

První etapa revitalizace byla dokončena na podzim. Slavnostní tečkou projektu bylo odhalení 

busty T. G. Masaryka, a to v neděli 28. října při příležitosti 100. výročí vzniku 

Československé republiky.  

 

Obr. č. 1: Veřejná prezentace 
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 DO PRÁCE NA KOLE 

Cílem kampaně je hravou formou přivést obyvatele měst k využívání šetrných způsobů 

dopravy a ulevit životnímu prostředí. Letošní heslo kampaně znělo „Zachraňme město“. 

Akce probíhala v květnu ve spolupráci se spolkem Cyklo Klub Kučera Znojmo. Soutěž 

odstartovala 1. května symbolickou Májovou vyjížďkou.  

Účastníci kampaně obdrželi trika z biobavlny a také se mohli zúčastnit akce „Káva na triko“, 

která se uskutečnila 28. května. Soutěžící byli pozváni na znojemskou radnici na kávu a 

občerstvení a měli možnost si popovídat s místostarostou Jakubem Malačkou, a to nejen o 

cyklistické situaci ve městě.  

V letošním roce se navýšil počet účastníků soutěže Do práce na kole téměř o polovinu – na 

krásných 67 účastníků. Vyhodnocení soutěže proběhlo 12. června na Horním náměstí. 

Výherci obdrželi hodnotné ceny například ve formě poukázek, permanentek, zdravé výživy, 

kosmetiky, sportovní výbavy atd. 

Nejvíce kilometrů v soutěži najezdil Lukáš Pavluš (742 km) a Klára Valdová (342 km), 

nejvíce ušel či naběhal Libor Žák (142 km) a v pravidelnosti zvítězil tým Spr. I za Město 

Znojmo a v jednotlivcích František Skřivánek. 

 

  

Obr. č. 2: Do práce na kole 
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 ADOPCE STROMŮ V KOLONCE 

V roce 2016 byla zahájena obnova parku známého jako Kolonka, a to otevřením nového street 

workoutového hřiště.  Následně tu v roce 2017 bylo rozšířeno a doplněno stávající dětské 

hřiště. V roce 2018 na řadu přišla revitalizace parku. Před jejím zahájením byl vypracován 

odborný posudek, který stanovil stav každého stromu tak, aby byly pokáceny pouze ty 

stromy, které jsou nebezpečné nebo trpí nějakou vadou. Celkem jich bylo vykáceno 44.  

V rámci této obnovy byl obměněn mobiliář, stávající lavičky a odpadkové koše nahradily 

nové. Nově bylo vysazeno 52 stromů různých druhů (ořešáky, javory, duby, lípy, katalpy, 

sakury), z nichž bylo možné 42 stromů adoptovat. Adopce se mohli zúčastnit obyvatelé 

města, spolky, školy, instituce i firmy. Adopce byla spuštěna 9. dubna a během jednoho týdne 

byly adoptovány všechny stromy. Cena jednoho stromu byla 1.000,- Kč. Peníze z adopce 

putovaly na pořízení nových stromů, popřípadě na péči o ně. 

Samotná výsadba stromů proběhla v sobotu 12. května a každý zúčastněný se na výsadbě 

svého stromu mohl podílet. Všichni dárci obdrželi certifikát o adopci stromu a přímo u stromu 

je upevněna pamětní tabulka se jménem dárce.  

Tím ale práce v Kolonce nekončí, další se tu plánují v roce 2019, kdy budou opraveny cestní 

sítě, opěrné zídky, přidán vodní prvek a zavedena automatická závlaha středního parteru.  

 

  Obr. č. 3: Adopce stromů Kolonka 
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 ZDRAVOTNÍ GRAMOTNOST POPULACE JAKO PODMÍNKA 

PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ 

Dne 3. května proběhl odborný seminář zaměřený na problematiku udržitelného rozvoje a 

jeho aplikace v oblasti zdraví populace. Seminář byl určen pro studenty Střední zdravotnické 

školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Znojmo a zúčastnilo se ho 93 studentů. 

V první části přednášky byli studenti seznámeni s pojmem udržitelný rozvoj, jeho základními 

principy a jejich uplatňování. Dále byl udržitelný rozvoj blíže vztažen k problematice zdraví 

obyvatel, aby se následně přešlo k odborné části semináře. 

Odborná část byla zaměřena na zdraví obyvatelstva a tomu, jak předcházet nemocem, i těm 

civilizačním, a jak si uchovávat zdraví. Zdravotní gramotnost je totiž zásadní nejen pro 

udržení a posilování zdraví každého člověka, ale také pro udržitelný rozvoj obcí a celé 

společnosti.  

 

 

 

 DIAMANTBRANÍ 

Středisko volného času Znojmo (dále SVČ) s podporou projektu Znojmo – zdravé město 

zorganizovalo další ročník Diamantbraní. Uskutečnilo se v sobotu 19. května od 10:00 do 

17:00 hodin v areálu SVČ na Sokolské ulici ve Znojmě, v přilehlých venkovních bazénech, 

Husových sadech a na městském stadionu v Horním parku.  

Program byl připraven pro všechny věkové kategorie. Představily se zde jednotlivé zájmové 

kroužky a činnosti SVČ a velké množství dalších aktivit: výstavy výtvarníků a modelářů, 

workshopy, skákací hrad, trampolína, šlapací autíčka, robotické lego, ukázky z práce policie, 

hasičů a záchranářů, lukostřelba a mnoho dalšího. Hostem Diamantbraní byl také herec 

Miroslav Hrabě a raper Neny. Pro všechny návštěvníky bylo zajištěno občerstvení. 

 

Obr. č. 4: Zdravotní gramotnost populace jako podmínka pro udržitelný rozvoj 
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 VÝSTAVA SPOKOJENÍ DÁNOVÉ 

Výstava se uskutečnila od 6. do 20. srpna na Horním náměstí ve Znojmě. Jednalo se o 

osvětovou výstavu, jejímž cílem je pomoci nastartovat veřejnou diskusi o kvalitě života 

v našich městech, především v souvislosti s mobilitou. Autorem této výstavy je Institut pro 

výzkum štěstí v Kodani a pořadatelem je Velvyslanectví Dánského království ve spolupráci 

s Asociací měst pro cyklisty a Nakladatelstvím JOTA. 

Dánsko se pravidelně umísťuje v čele žebříčku nejšťastnějších zemí světa. Tato výstava 

ukazuje recept na spokojený život, který mnohé inspiruje. Ke spokojenosti Dánů přispívá 

především silná občanská společnost a demokracie, vysoká míra důvěry, svobody a 

rovnováhy mezi osobním a pracovním životem. Jízda na kole není pro Dány nutnost, ale 

volba, kterou pravidelně využívá 48 % obyvatel. Rozsáhlá síť cyklostezek k tomu Dány přímo 

vybízí, zároveň si Dánsko udržuje jedno z nejkvalitnějších životních prostředí v Evropě, a to i 

v hlavním městě Kodani. Udržitelný rozvoj totiž přispívá ke zvyšování kvality života, a tudíž 

ke spokojenosti.  

 

 

 

 

  

Obr. č. 5: Výstava spokojení Dánové 
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 OSVĚTOVÉ KAMPANĚ 

Pojem „Osvětová kampaň“ se snaží vyvolat určitou změnu hodnot, názorů, postojů nebo 

chování cílené skupiny veřejnosti tak, aby z toho měl užitek jak jedinec, tak společnost jako 

celek. 

2.7.1 DEN ZEMĚ 

Den věnovaný Zemi a životnímu prostředí každoročně připadá na 22. dubna. Jedná se o 

ekologicky motivovaný svátek upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí. Letos 

se akce konala 20. dubna v prostorách Beach clubu u Louckého kláštera. 

Kampaně se stejně jako v loňském roce ujala příspěvková organizace Městské lesy Znojmo 

společně s partnery a Zdravým městem Znojmem. Dopolední program byl připraven pro děti 

z místních mateřských a základních škol, odpoledne se pak otevřel pro širokou veřejnost. Děti 

mohly navštívit hned několik stanovišť a dozvědět se zajímavé informace o lese, ochraně 

přírody, dravých ptácích, koních, včelách, vodním hospodaření a rybníkářství. Mohly se 

podívat na práci stromolezců, fyzikální pokusy či si pohladit nejrůznější zvířátka, například i 

hady. Celým programem provázel moderátor Milan Jonáš. 

 

   

    

 

 

 

  

Obr. č. 6: Den Země  
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2.7.2 DNY ZDRAVÍ 

Dny zdraví patří mezi jednu ze základních celostátních komunitních kampaní, kterou pořádají 

členská města v rámci Národní sítě Zdravých měst. Hlavním cílem je zajímavou formou 

informovat občany o tom, jak správně pečovat o své zdraví, jak je možné předcházet 

zdravotním potížím a zároveň jim také nabídnout aktivity, které mohou dlouhodobě přispívat 

k jejich fyzické i duševní pohodě. 

 

2.7.2.1 JARNÍ DNY ZDRAVÍ 

Jarní dny zdraví proběhly v termínu od 12. – 23. března a byly plné novinek.  

Pro náročné sportovce byl připravený tříhodinový FIT MARATON, který se uskutečnil v 

sobotu 17. března. Nabídl kruhový trénink, tabatu a Deep Work pod vedením zkušených 

trenérů (Jakub Šigut, Sylva Hermanová a Klára Poláková). Každé lekce bylo možné se 

zúčastnit i zvlášť.  

Nově také program nabízel hodiny jógy pro začátečníky, power jógy či plavecký trénink 

s Květoslavem Svobodou. Nechyběla ani taneční lekce Dance fit, bruslení, cyklistická 

vyjížďka, ukázka otužování a procházka s lesníkem Gránickým údolím. 

Ke Dnům zdraví neodmyslitelně patří i odborné přednášky, tentokrát na téma problematika 

dětské výživy a význam otužování pro zdraví člověka. Své brány dětem opět otevřelo i 

Středisko volného času Znojmo, vybrané kroužky si mohli zdarma vyzkoušet děti, mládež, 

anebo i dospělí. 

 
  

Obr. č. 7: Jarní dny zdraví  
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2.7.2.2 PODZIMNÍ DNY ZDRAVÍ 

Podzimní dny zdraví proběhly v termínu od 8. do 19. října. Ve Sportovní hale Dvořákova se 

konala většina sportovních lekcí. Deep Work pod vedením Jakuba Šiguta, taneční lekce Let´s 

Dance se Sandrou Novou a podruhé zde proběhl i FIT MARATON, tentokrát s lekcí pilates, 

power tabaty a jógy pod vedením Marka Voldřicha, Kláry Kořenské a Lenky Brabcové. 

Součástí maratonu bylo i zdravé mlsání od Green COCO Baru. 

Pro veřejnost, která radši tráví čas venku, byla připravena cyklovyjížďka, běžecký atletický 

trénink, procházka Gránicemi s lesníkem a podvečerní výběh Gránickým údolím pro děti i 

dospělé. 

Novinkou podzimu byla také soutěž Buď v pohybu. Každý sportovec, který dorazil na 

vybrané sportovní aktivity, mohl sbírat razítka a zúčastnit se slosování o ceny na Fit 

Maratonu. Za nasbíraná razítka soutěžící obdrželi hodnotné ceny od partnerů Zdravého města 

Znojma. 

V rámci programu proběhly i tři odborné přednášky, a to přednáška o moderní výživě a 

pohybu, praktické rady o první pomoci a užívání automatizovaného externího defibrilátoru a 

workshop s tématem trénování paměti pro všechny generace. 

V pátek 12. října byla na Horním náměstí k vidění roadshow Zdravé plíce, která poukázala na 

možnosti léčby a prevenci rakoviny plic. Návštěvníci měli možnost si prohlédnout nafukovací 

maketu plic, včetně reálného modelu nádoru plic. 

Své brány již tradičně otevřelo i Středisko volného času, které nabídlo možnost vyzkoušet si 

vybrané kroužky zdarma. 

 

 

  

Obr. č. 8: Podzimní dny zdraví  
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2.7.3 DEN BEZ ÚRAZU 

V úterý 12. června proběhl první ročník znojemského Dne bez úrazu. Jedná se o kampaň, 

která je zaměřená na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže má zvýšit informovanost o 

rizicích úrazů a snížit jejich počet a závažnost. 

Celý den se nesl v duchu hesla Hlavně bez úrazu! Složky integrovaného záchranného systému 

(IZS) na Horním náměstí předvedly svou činnost a vzájemnou spolupráci při simulované 

dopravní nehodě. Při zásahu aktéři názorně ukázali, jak postupovat, pokud budeme součástí 

nehody či jejími svědky.  

Návštěvníci se také mohli seznámit s výbavou záchranného hasičského a sanitního vozu nebo 

s vybavením a technikou PČR. Studenti Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy 

zdravotnické Znojmo (SZŠ a VOŠZ) předvedli, jak správně poskytnout první pomoc. BESIP 

nabídl preventivní program pro děti i dospělé a každý měl možnost si na simulátoru nárazu na 

vlastní kůži vyzkoušet dopravní nehodu nanečisto a připomenout si důležitost zádržných 

systémů ve voze. Pestrý program doplnila Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (VOZP) s 

nabídkou měření tlaku, dále Cyklo Klub Kučera, u jehož stánku byly k zapůjčení například 

koloběžky ,či zástupci z Cyklo Kučera, s. r. o. Znojmo, kteří návštěvníkům rozdávali drobné 

dárky. 

 
  

Obr. č. 9: Den bez úrazu  
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2.7.4 EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY (DEN BEZ AUT) 

Středisko volného času Znojmo ve spolupráci s městem Znojmem uspořádalo osvětovou 

ekologickou akci Den bez aut, která se koná každoročně v rámci celorepublikové kampaně 

Evropský týden mobility. Ve Znojmě se uskutečnila v pátek 21. září na Horním náměstí od 

9:00 do 18:00 hodin. Cílem akce je upozornit na dopady výfukových plynů na životní 

prostředí, prezentovat zdravý životní styl i aktivní trávení volného času.  

V dopoledních hodinách byl program určený pro děti z místních škol. V odpoledních 

hodinách se k nim připojila i široká veřejnost. Návštěvníci vyzkoušeli různé alternativy 

dopravních prostředků, sportovní aktivity a soutěže. Součástí programu byla také biketrialová 

exhibice, zumba, nordic walking či setkání s cestovatelem Ladislavem Ziburou.  

Novinkou letošního ročníku bylo také hudební vystoupení. Od 10:00 hodin vystoupil 

Emil&Jakub s jejich Street Drummer´s Show a od 16:00 hodin jazzová kapela Jazzy Talking.  

Návštěvníci také mohli sestavit čtyřčlenné týmy a zaběhnout si na čas soutěžní překážkovou 

štafetu. Ta byla rozdělena do 5 kategorií – děti 1. stupně ZŠ, děti 2. stupně ZŠ, studenti 

středních škol, rodiny a dospělí. Na závěr byly vyhlášeny nejlepší týmy z každé kategorie, 

které byly oceněny výherním balíčkem. 

Na akci spolupracovala Městská policie Znojmo, Městské lesy Znojmo, Střední zdravotnická 

škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Znojmo a mnoho dalších. Akci také podpořili hráči 

„A“ týmu Orli Znojmo a HC Orli Znojmo-mládež, TJ Znojmo oddíl Florbalu, 1. SC Znojmo 

FK, BBK fitness a Cykloklub Kučera Znojmo.  

     

     

 Obr. č. 10: Den bez aut  
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 FÓRUM ZDRAVÉHO MĚSTA ZNOJMA 

Fórum Zdravého města (dále jen Fórum) je každoročně se opakující veřejné projednání, jehož 

cílem je získat co nejširší zpětnou vazbu od občanů. Účastníci se mohou vyjádřit k 

jakémukoli tématu, problému či oblasti, které je z jejich pohledu problematické a zaslouží si 

pozornost.  

Tematické stoly, ke kterým mohou občané přijít diskutovat v rámci Fóra, jsou:  

• občan a úřad, veřejná prostranství a budovy,  

• doprava a infrastruktura,  

• životní prostředí a odpadové hospodářství,  

• místní ekonomika a podnikání,  

• kultura a místní tradice, cestovní ruch,  

• sociální oblast a zdravotnictví,  

• vzdělávání, výchova a sport.  

• děti a mládež (tzv. stůl mladých), kde žáci a studenti mohou formulovat problémy 

napříč všemi výše uvedenými oblastmi. 

Historicky první Fórum proběhlo ve Znojmě 20. května 2014. V letošním roce proběhl již  

5. ročník, který se konal 5. dubna 2018 od 16 hodin ve velkém sále budovy MěÚ Znojmo na 

náměstí Armády. Zúčastnilo se rekordních 115 občanů, kteří diskutovali u výše popsaných 

osmi tematických stolů. Jednotlivá témata vycházela z deseti oblastí udržitelného rozvoje, ale 

byla přizpůsobena potřebám města. U každého stolu byl přítomen odborný garant z městského 

úřadu nebo jiné organizace, který účastníkům pomáhal problémy formulovat. Nad průběhem 

celého Fóra dohlížela facilitátorka z NSZM ČR Ing. Dana Diváková. 

 

Obr. č. 11: Fórum Zdravého města Znojma 
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Po zapsání všech námětů a připomínek proběhlo hlasování zúčastněných u jednotlivých stolů. 

Za každý tematický stůl byly stanoveny dva prioritní náměty. Celkem bylo na Fóru 

definováno 16 nejpalčivějších problémů města z pohledu jeho obyvatel: 

• Odkoupit objekt "Domeček" a zřídit zde kulturní centrum 

• Navrátit kapli Panny Marie Pomocné na Mariánské náměstí 

• Platit za odpady dle produkovaného množství odpadů 

• Regulovat množství dočasných objektů k podnikání 

• Řešit prostor bývalého autobusového nádraží 

• Řídit dopravu policií ČR v době špiček (křižovatka Palackého a Rooseveltova) 

• Sociální bydlení 

• Vybudovat novou sportovní halu (využít státní dotace) 

• Vybudovat sdílený prostor pro malé podnikatele 

• Vystavit nové LDN 

• Vytvořit studentský městský parlament, který by jednal s radnicí  

• Zlepšit údržbu Gránického údolí - údržba cest, objektů a zřídit WC 

• Zlepšit údržbu komunikací 

• Zřídit jesle (např. Maceška) 

• Zřídit kontejnery na plasty a bioodpad na centrálním hřbitově 

• Zřídit turistické informační centrum na nádraží ČD 

Poté se o vybraných 16 problémech ještě hlasovalo, aby vznikl žebříček 10 nejdůležitějších 

problémů města Znojma.  

 

VEŘEJNÁ ANKETA 

Všech 16 nejpalčivější problémů, které byly formulovány v rámci veřejného projednání, bylo 

následně ověřeno pomocí veřejné ankety. Cílem této ankety je ověřit, zda je jako problémové 

vnímají i ostatní občané, kteří se veřejné diskuse osobně neúčastnili. Anketa byla v letošním 

roce poprvé vytvořena pomocí aplikace Mobilního rozhlasu a probíhala ve městě Znojmě od 

9. 4. - 4. 5. 2018.  

Anketa se šířila především prostřednictvím zmíněné aplikace. Dále pak za pomoci webových 

a facebookových stránek města a Znojemských listů. Ankety se zúčastnilo 637 respondentů. 

Vyhodnocením ověřovací ankety je srovnání 10 nejpalčivějších problémů, které byly určené v 

rámci veřejného projednání a 10 nejpalčivějších problémů určených pomocí ankety. 

Výstupem jsou tzv. „ověřené problémy“ – tj. průnik problémů formulovaných v rámci 

veřejného projednání i v rámci ankety. 
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Ověřené problémy města Znojma v roce 2018 jsou následující (problémy nejsou řazeny 

dle významnosti, ale dle abecedy): 

• Navrátit kapli Panny Marie Pomocné na Mariánské náměstí 

• Odkoupit objekt "Domeček" a zřídit zde kulturní centrum 

• Platit za odpady dle produkovaného množství odpadů 

• Řešit prostor bývalého autobusového nádraží 

• Sociální bydlení 

• Vybudovat novou sportovní halu (využít státní dotace) 

• Vystavit nové LDN 

• Zlepšit údržbu Gránického údolí - údržba cest, objektů a zřídit WC 

Výstupy (tzv. ověřené problémy) z uskutečněného Fóra byly předloženy Komisi pro 

Znojmo – zdravé město a uplatňování místní Agendy 21, která k těmto jednotlivým 

problémům připravila návrhy jejich řešení a odpovědnost za jejich plnění. Tento návrh byl 

předložen Radě města jako Důvodová zpráva k ověřeným problémům 2018.  Bližší informace 

jsou uvedeny právě v tomto dokumentu. 

 

POCITOVÁ MAPA MĚSTA ZNOJMA 

Po dvou letech bylo také součástí Fóra i vytváření pocitové mapy města Znojma, kde mohli 

lidé různě barevnými špendlíky znázornit, jak se v dané lokalitě cítí. Do tvorby pocitové 

mapy se mohli občané zapojit do pátku 4. května i prostřednictvím online verze. 

Do mapy se zaznačovaly následující pocity: 

• Zde rád trávím volný čas 

• Zde je zanedbané prostředí 

• Zde je příjemné prostředí 

• Zde se necítím bezpečně ve dne 

• Zde se necítím bezpečně v noci 

• Zde hrozí dopravní nebezpečí 

• Zde se nedostanu pomocí MHD 

 

Obr. č. 12: Fórum Zdravého města Znojma 
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VÝZVA PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Novinkou letošního ročníku Fóra bylo vypsání výzvy pro znojemské mateřské školy (MŠ) 

s názvem „Rozhýbejme děti mateřských škol“. Pedagogičtí pracovníci MŠ měli za úkol 

vypracovat PowerPointovou prezentaci na téma, které souvisí s pohybem dětí. Takto 

vypracované projekty odprezentovali zástupci školek právě na Fóru. O nejlepším projektu 

rozhodli přítomní občané svým hlasováním. Každá ze zúčastněných MŠ získala pro svou 

školku dárkový šek. Za první místo byla odměna 3 000,- Kč, každá další MŠ získala šek 

v hodnotě 1 000,- Kč. Tyto peníze byly využity na sportovní aktivity dětí zúčastněných MŠ. 

Tohoto projektu se zúčastnilo 5 znojemských mateřských škol, a to MŠ náměstí Republiky, 

MŠ Rudoleckého, MŠ Pražská 80, MŠ Dělnická a MŠ Holandská. První místo za svůj projekt 

si odnesla MŠ Dělnická. 

 

 

 

  

Obr. č. 13: Fórum Zdravého města Znojma 
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 TVOŘÍME ZNOJMO 

Projekt Tvoříme Znojmo byl spuštěn 11. července 

2018. Jedná se o pilotní ročník participativního 

rozpočtování ve Znojmě. Participativní rozpočet 

funguje po celém světě a čím dál častěji jej používají i 

města v České republice. Jedná se o skvělou možnost, 

jak zapojit občany do rozhodování o dalším rozvoji 

města.  

Město Znojmo uvolní v roce 2019 ze svého rozpočtu 

3 mil. korun na projekty ve městě Znojmě a 3 mil. 

korun na projekty v jeho městských částech. Zapojit 

se se svým návrhem mohl každý občan starší 15 let s 

trvalým pobytem ve Znojmě nebo jeho městských částech, a to až do 21. srpna, kdy končila 

lhůta pro podání návrhů přes online Google formulář. 

Celkem bylo odevzdáno 55 návrhů, z čehož se 21 návrhů týkalo městských částí a 34 

směřovalo do Znojma. Všechny tyto návrhy byly posouzeny příslušnými odbory z pohledu 

jejich realizovatelnosti, majetkoprávních vztahů a očekávaných nákladů. Návrhy, které 

splňovaly stanovená pravidla, sami navrhovatelé představili na veřejné prezentaci, která se 

uskutečnila 4. září ve velkém sále budovy městského úřadu na náměstí Armády. Prezentováno 

bylo 27 návrhů. Zde také proběhla první vlna hlasování. Druhá vlna hlasování (online) 

probíhala za pomocí systému Mobilního rozhlasu od 10. září do 7. října. Každý, kdo chtěl 

návrhy podpořit, mohl udělit 5 kladných a 2 záporné hlasy. Výsledné hlasy byly sečteny a 

bylo stanoveno pořadí projektů. Všichni úspěšní navrhovatelé byli navíc odměněni.  

V současné době byly projekty předány na příslušné odbory, které budou mít na starosti 

samotnou realizaci projektů. Vše bude probíhat ve spolupráci s navrhovateli. 

Smyslem projektu je vtáhnout veřejnost do dialogu o místě, kde žijí, ukázat jaké jsou 

možnosti obce a jak se mohou na tvoření města podílet. Na druhou stranu má participativní 

rozpočtování naučit město, jak správně komunikovat a naslouchat občanům. 

 

 Obr. č. 14: Veřejná prezentace Tvoříme Znojmo 
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3 KOMUNITNÍ PLÁN ZDRAVÍ A KVALITY ŽIVOTA 

Komunitní plánování rozvoje města je základní a průběžnou aktivitou probíhající v rámci 

iniciativy Národní sítě zdravých města a místní Agendy 21. Ta stanovuje metody zvyšování 

kvality ve veřejné správě. 

Komunitní plán – tzv. Plán zdraví a kvality života představuje komunitní dohodu – formulaci 

problémů z pohledu veřejnosti. V plánu jsou sledovány všechny oblasti s vlivem na kvalitu 

života a zdraví obyvatel města (např. doprava, životní prostředí, vzdělávání, podnikání …). 

Komunitní plán je dále nástrojem pro motivaci veřejnosti k zapojování se do rozhodování 

o dalším vývoji města, v němž žije.  

Posláním komunitního plánování je zajistit, aby se město rozvíjelo podle potřeb těch, kdo 

v něm žijí, a názory obyvatel byly při plánování rozvoje města zohledňovány. Proces 

komunitního plánování je procesem dlouhodobým. Není možné z důvodů finančních, 

organizačních, technických a dalších veškeré problémy obratem vyřešit.  

Komunitní plán je každoročně aktualizován o ověřené problémy, které byli definované na 

Fóru Zdravého města Znojma. Aktuální komunitní plán je k nahlédnutí na webové stránce 

http://komunitniplan.dataplan.info.  

 

4 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ZNOJMA NA 

LÉTA 2016-2022 

Strategický plán města Znojma na období 2016 – 2022 byl schválen v červnu 2015 a následně 

byl zpracován první Akční plán na období 2016 – 2017. Akční plán je dynamický nástroj 

strategického plánování, který obsahuje strukturovaný komplexní přehled všech projektů 

směřujících k naplnění strategických cílů. Každý projekt zařazený do akčního plánu je krytý 

rozpočtem.  

Součástí Akčního plánu je i tzv. zásobník projektů. Tento dokument obsahuje přehled 

projektů, které směřují k naplnění Strategického plánu, ale prozatím nejsou kryty rozpočtem 

města. Jedná se o takové projekty, které se připravují k realizaci nebo jsou výhledově 

plánované. Všechny tyto projekty jsou rozpracovány do podoby projektové fiše, tzv. Souboru 

projektových záměrů pro naplňování Strategického plánu rozvoje, který je podkladovým a 

informačním materiálem. Akční plán je zcela transparentní, každý si tak může jednoduše 

najít, jaké projekty jsou pro město Znojmo prioritní, v jaké fázi se nacházejí a jak nákladné 

pro město budou. Akční plán je veřejně přístupný na webu www.znojmo-zdravemesto.cz 

V květnu 2018 byl vyhodnocen Akční plán na období 2016 – 2017 za rok 2017 pomocí 

indikátorů pro sledování pokroku realizace a Zpráva k vyhodnocení Akčního plánu a 

hodnotících indikátorů byla schválena v odborných pracovních skupinách a následně v 

Zastupitelstvu města Znojma dne 4. 6. 2018. Dne 3. 9. 2018 schválilo Zastupitelstvo města 

Znojma změnu tvorby Akčních plánů a od roku 2019 budou připravovány Akční plány na 

čtyřleté období. 

  

http://komunitniplan.dataplan.info/
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5 MEDIALIZACE PROJEKTU 

Propagaci a medializaci projektu zajišťují jednak webové stránky 

www.znojmo-zdravemesto.cz, kde jsou průběžně zveřejňovány pozvánky na připravované 

akce, kontakty, aktuální informace o důležitých projektech a další. Informace o plánovaných 

akcích jsou uveřejňovány také v aktualitách na oficiálních webových stránkách města Znojma 

www.znojmocity.cz.  

Dále je přístupný web v rámci projektu Znojmo – Zdravé město – Rodina Okurkova 

www.rodinaokurkova.cz, což je portál o odpadech, čistotě a zeleni ve městě. 

K propagaci akcí je využívána i facebooková a instagramová stránka města Znojma, přes tyto 

sociální sítě cílíme hlavně na mladší generace. Facebooková stránka má více než 26 000 

„fanoušků“.  

Dalším důležitým médiem pro propagaci jsou radniční Znojemské LISTY, které dostává 

každá domácnost ve městě Znojmě a jeho městských částech zdarma do svých schránek.  

O chystaných akcích jsou podávány informace také do regionálních i celostátních novin, rádií 

(Rádio Blaník, Rádio Čas, Hitrádio Magic Brno, Český rozhlas Brno) a televize (Česká 

televize Brno). 

Díky vynikající spolupráci se základními školami se zejména aktivity, které jsou určené 

dětem, dostávají do širokého povědomí dětí i rodičů. 

Ve spolupráci se Znojemskou Besedou, p. o. jsou aktivity propagovány prostřednictvím 

letáků a plakátů. Plakáty jsou umisťovány na výlepové plochy po městě a na nástěnky na 

různých veřejných místech, např. v informačním centru, v budovách úřadu, v kině a dále dle 

charakteru akce (knihovna apod.).  

  

http://www.znojmozdravemesto.cz/
http://www.znojmocity.cz/
http://www.rodinaokurkova.cz/
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Témata publikovaná v jednotlivých vydáních Znojemských Listů v roce 2018 

Termín vydání Název článku 

LEDEN 25. ledna 2018 
Buďte u revitalizace Jubilejního parku; Priority města najdete 

v Akčním plánu; Zdravá školní jídelna je také na Pražské 

BŘEZEN 
1. března 2018 

29. března 2018 

K obnově Jubilejního parku padaly dotazy i návrhy na 

vylepšení; Dny zdraví ve Znojmě; Přijďte oslavit Den Země; 

Fórum Zdravého města; V Kolonce obnoví zeleň a obmění 

mobiliář; Znojmáci třídí odpad a šetří 

DUBEN 26. dubna 2018 

Obyvatelé městských částí budou třídit plast a papír do 

vlastních nádob; Zapojte se do ankety. Ověří problémy 

definované na Fóru Zdravého města; Vyznačit své názory 

můžete na pocitové mapě; Do práce na kole startuje Májovou 

vyjížďkou, … 

KVĚTEN 24. května 2018 

Kontejnery na použitý olej; Domeček: Chtějí z něj 

společenské centrum; Zdravé město Znojmo uspořádalo pro 

studenty odborný seminář; Káva na triko s vedením města 

Znojma; Přijďte si s námi poprvé užít akci Znojemský den bez 

úrazu; Do práce na kole jde do finále 

ČERVEN 28. června 2018 
Do práce na kole má své vítěze; Revitalizace Jubilejního 

parku; Strážníci budou radarem káznit řidiče 

ČERVENEC 26. července 2018 
Tvoříme Znojmo! Pojďte do toho s námi; V Jubilejním parku 

začíná část jeho obnovy; Dánská výstava ve Znojmě 

SRPEN 23. srpna 2018 

Znojmo likviduje plevel bez chemie; Tvoříme Znojmo: 

Přijďte podpořit vylepšení města; Radnice plní přání občanů; 

Vyrazte ven bez aut; Den sociálních služeb, … 

ZÁŘÍ 27. září 2018 

Slavný Domeček bude patřit Znojmu; Lidé předložili nápady, 

jak zlepšit Znojmo. Vyberte ty nejlepší; Buďte v pohybu se 

Dny zdraví; Den seniorů zpestří kozí rodinka; Týden 

sociálních služeb dorazí i do Znojma, … 

ŘÍJEN 25. října 2018 100 let republiky otevře Jubilejní park; Rozhodli jste, co se 

nejen ve městě zlepší; Nahlédněte do pocitové mapy Znojma 

LISTOPAD 29. listopadu 2018 

Kašnu na Masarykově náměstí mají v péči restaurátoři; Město 

zkvalitňuje život seniorům; Smlouva urychlí dostavbu 

obchvatu, Památka má 116 nových oken i s kovovým 

unikátem, Zapojte se do projektu Ježíškova vnoučata 

PROSINEC 20. prosince 2018 

Nejtěžší je rozhodovat v zájmu města, ne jednotlivců; Znojmo 

páté v třídění odpadu; Jaký byl rok 2018 se Zdravým 

městem?; Soutěž: vodní prvek na Horním náměstí; Zajděte si 

zdarma zasportovat 
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Obr. č. 16: Týden sociálních služeb 

6 KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

ZNOJEMSKA 
 

6.1.1 DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  

Ve středu 5. září se na Horním náměstí uskutečnil již devátý ročník Dne sociálních služeb 

v rámci Komunitního plánování sociálních služeb Znojemska (dále KPZN). Sešli se zde 

zástupci poskytovatelů sociálních služeb, jejich podporovatelé i samotní klienti. Po celý den 

probíhal na pódiu program poskládaný samotnými organizacemi a každý, kdo prošel náměstí, 

tak měl možnost poznat sociální služby Znojemska. 

Po celý den byla k vidění mnohá vystoupení ať hudební, taneční či se zvířaty, která si 

návštěvníci mohli prohlédnout i v připravené ohrádce. Celou akci uzavíralo vystoupení 

Znojemských grácií a dětí z RC Maceška.  

  

6.1.2 TÝDEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  

Týden sociálních služeb České republiky připadl na týden od 8. do 12. října 2018. I město 

Znojmo se do této kampaně zapojilo a připravilo si bohatý program, ve kterém byly veřejnosti 

představeny sociální služby působící na Znojemsku. 

Oblastní charita Znojmo si připravila několik zajímavých akcí jako například přednášku o 

Charitní pečovatelské službě, Tvoření pro děti a rodiče, s Ateliérem Samuel nabídl workshop 

bubnování atd. V rámci programu také proběhlo Taneční odpoledne pro osoby se zdravotním 

postižením nebo Dýňová stezka. Centrum sociálních služeb Znojmo pozvalo na Den 

otevřených dveří v Domově pro seniory, U Lesíka 11 i v Azylovém domě na Přímětické ulici. 

Společnost Podané ruce uspořádala exkurzi do nízkoprahových služeb, které pracují 

s uživateli drog. Dobrovolnické centrum ADRA pak představila canisterapii. 

Odbor sociální na náměstí Armády 8 nabídl 9. října od 14:00 hodin konzultační hodiny pro ty, 

kteří se chtěli dozvědět informace o poskytování dotací, a to z dotačního programu Podpora 

sociálních služeb v roce 2019 a Podpora rodinných aktivit. Do programu se zapojili i 

organizace mimo Znojmo. Bylo možné navštívit Zámek Břežany, Chráněné bydlení v Šanově 

nebo Domovy pro seniory Hostim, Jevišovice, Plaveč a Bořice. 

 

Obr. č. 15: Den sociálních služeb 
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Obr. č. 17: Národní týden manželství 

7 RODINNÁ POLITIKA MĚSTA ZNOJMA 

Odbor sociální Městského úřadu Znojmo ve spolupráci s dalšími partnery realizuje projekt 

„Rodinná politika města Znojma“, který je svojí povahou v souladu se základními principy, 

na kterých je založen i projekt Znojmo – Zdravé město. 

Podstatou rodinné politiky je především harmonizace vztahů v rodině, sladění profesního a 

rodinného života a vytváření celoživotních hodnot. Pomocí komplexního systému podpory 

rodin by město Znojmo rádo pomohlo vytvářet prostředí, které je k naplnění poslání rodin 

přívětivé. Podporovat vznik funkčních rodin, kvalitu rodinného života či sladění rodičovské i 

profesní životní dráhy. Pro rozvoj podpory rodin ve městě Znojmě byl vytvořen důležitý 

dokument, a to Koncepce rodinné politiky města Znojma na období 2016 – 2019. Do její 

tvorby se vedle pracovní a řídící skupiny zapojila také veřejnost prostřednictvím výběru 

priorit rodinné politiky formou ankety a prostřednictvím diskuse u kulatého stolu. 

Hlavním cílem Rodinné politiky města Znojma je vytvořit komplexní systém podpory rodin 

tak, aby zde bylo prostředí přívětivé k naplnění poslání rodin. Podporovat vznik funkčních 

rodin, kvalitu rodinného života a vhodných podmínek pro rodiny tak, aby jejich členům bylo 

umožněno naplňovat rodičovské i profesní životní plány. Nejvýznamnější akce, které si 

v letošním roce připravila Rodinná politika města Znojma, jsou popsány níže. 

 

 NÁRODNÍ TÝDEN MANŽELSTVÍ 

Město Znojmo ve spolupráci s odborem 

sociálním se zapojilo do akce Národní 

týden manželství, který v letošním roce 

připadl na týden od 12. do 18. února 2018. 

V rámci tohoto národního týdne se 

uskutečnila dne 15. února od 16:30 hodin 

v Městské knihovně ve Znojmě přednáška 

na téma „Jak překonat manželskou krizi. 

Přednášku vedla psycholožka PhDr. Ivana 

Biravská. Cílem této akce je povzbudit ty, 

kdo se do manželství chystají nebo už jsou 

svoji, aby v tomto týdnu zvláštním 

způsobem investovali do svého vztahu, 

který si to určitě zaslouží. 
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 TÝDEN PRO RODINU 

V letošním roce se uskutečnil již čtvrtý ročník znojemského týdne pro rodinu, tentokrát ve 

dnech 12. – 19. května. V průběhu celého týdne probíhaly na různých místech ve Znojmě 

aktivity a besedy zaměřené na rodinu a vícegenerační vztahy. 

Cílem této akce je podpořit rodinu jako instituci, o které se říká, že je základem společnosti a 

dát rodinám příležitost, aby jim bylo při různých společných aktivitách dobře. Celým tímto 

týdnem se neslo heslo „Čas být spolu“. 

Celý týden odstartovalo sportovně-kulturní odpoledne „Baví se celá rodina“, kterou již 

tradičně uspořádali pracovníci sociálního odboru Městského úřadu Znojmo. Akce se 

uskutečnila v Centru volnočasových aktivit Stará vodárna v lokalitě U Obří hlavy. 

Návštěvníci všech věkových kategorií si mohli vyzkoušet různé sportovní i tvořivé činnosti. 

Procvičit své znalosti a dovednosti v dětském dopravním koutku či si užít legraci s kejklířem 

Jonášem a mnoho dalšího.  

Oficiální zakončení Týdne pro rodinu bylo „Diamantbraní“, o kterém je zmínka výše. 

 

   

 

  
Obr. č. 18: Týden pro rodinu 
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 DEN SENIORŮ VE ZNOJMĚ 

Město Znojmo, znojemské školy, Centrum sociálních služeb Znojmo a jiné organizace spojily 

své síly a vytvořily bohatý program v rámci Dne seniorů, který se uskutečnil v pondělí 1. října 

2018. Den seniorů město Znojmo pořádá v rámci Rodinné politiky města Znojma. 

ZŠ JUDr. Josefa Mareše si děti pozvaly své prarodiče do vyučování, děti z MŠ Holandská 

zahrály seniorům divadlo a společně si zazpívali. Podobný program si připravila také ZŠ 

Prokopa Diviše a Mateřské centrum Miniklub Znojmo. Svůj taneční program si také připravili 

sami senioři v domě s byty zvláštního určení na Vančurově ulici. 

U zvláštní příležitosti se také setkali v Domově pro seniory U Lesíka, kde mimo podzimního 

tvoření se žáky ZŠ náměstí Republiky proběhl i křest tříčlenné kozí rodinky, která v areálu 

našla nový domov. Kdokoli má zájem, může se na kozí rodinu přijít podívat. Cílem je 

zatraktivnit návštěvy a možná i motivovat děti k tomu, aby více navštěvovaly své prarodiče a 

také zpestřit život místním seniorům. 

V rámci doprovodného programu Dne seniorů zazpívala v úterý 25. září seniorům Krojovaná 

skupina z Tasovic a Znojemské Grácie v klubu seniorů na Vančurově ulici a stejně jako 

v loňském roce pro zájemce proběhl kurz práce s počítačem na Gymnáziu v ulici 

Pontassievská a to 3. října. 

 

 

  

Obr. č. 19: Den seniorů 
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8 PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ ZDRAVÉHO MĚSTA ZNOJMA 

PRO ROK 2019 

Plán zlepšování je nástroj, kterým Město Znojmo formuluje svoje cíle v oblasti rozvoje města, 

jichž chce v rámci projektu Znojmo – zdravé město v roce 2019 dosáhnout. Součástí 

formulace jednotlivých cílů je stanovení termínů jejich plnění a odpovědnosti za úspěšnou 

realizaci.  

 

1 POSTOUPIT DO KATEGORIE „C*“ V DATABÁZI MA21 

Naplňování kvalitativních ukazatelů při implementaci MA21 pro dosažení kategorie „C“, 

zadání požadovaných ukazatelů kritérií kategorie „C“ do databáze MA21. Odevzdání tří témat 

auditu udržitelného rozvoje do databáze MA21 pro získání stupně pokročilosti pro kategorii 

„C*“. 

Termín: 30. října 2019 

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA21 

Spolupráce: politik ZM a MA21, Komise pro ZM a MA21, dotčené odbory, partneři ZM  

 

2 ODEVZDÁNÍ AUDITU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE PODLE METODIKY HODNOCENÍ 

UDRŽITELNÉHO ROZVOJE V RÁMCI MA21 

Příprava zpracování a odevzdání tří témat Auditů udržitelného rozvoje (UR) do databáze 

MA21, pro následné získání stupně pokročilosti pro kategorii C. Tento stupeň pokročilosti je 

vyjádřen počtem 1 až 3 hvězdiček, které jsou součástí označení dosažené kategorie. 

Hvězdičky vyjadřují počet zpracovaných témat Auditu UR. Jejich kvalita je posouzena 

pracovní skupinou MA21. Cílem je v roce 2019 dosáhnout stupně pokročilost C*. 

C* zpracování min. 3 témat auditu;  

C** zpracování min. 7 témat auditu 

C*** zpracování 10 témat auditu 

Termín: 30. října 2019  

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA21, oddělení strategického rozvoje 

Spolupráce: dotčené odbory, tajemnice MěÚ, politik ZM a MA21, Komise pro ZM a MA21  
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3 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ZNOJMA NA OBDOBÍ 2016 – 2022: PŘÍPRAVA 

NOVÉHO AKČNÍHO PLÁNU NA OBDOBÍ 2019 - 2022 

Nový čtyřletý akční plán bude obsahovat jak konkrétní strategické projekty na nadcházející 

rok kryté rozpočtem, tak ideové záměry a výhled akcí plánovaných k realizaci Strategického 

plánu v následujících obdobích. Takovýto model, který bude navíc respektovat volební 

období do rozhodujících orgánů města, bude dávat více prostoru pro stanovení vize vedení 

města. Spolu s nově nastavenými kritérii pro hodnocení projektů v tzv. Zásobníku bude lépe 

plnit svoji funkci, a to být nástrojem při rozhodování, kam investovat finanční prostředky. 

Termín: 1. čtvrtletí 2019 

Odpovědnost: oddělení strategického rozvoje, garanti tematických pracovních skupin, 

dotčené odbory 

Spolupráce: politik ZM a MA21, tajemnice úřadu, vedoucí odborů, tematické pracovní 

skupiny, ŘPS 

 

4 AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ KOORDINÁTORA  

Účast koordinátora na školách NSZM (jarní, letní, podzimní) a dalších akcích dle 

harmonogramu NSZM.  

Termín: v průběhu roku 2019 

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA21, oddělení strategického rozvoje, politik ZM a 

MA21, tajemnice úřadu 

 

5 REALIZACE AKTIVIT V RÁMCI PROJEKTU ZNOJMO ZDRAVÉ MĚSTO – RODINA 

OKURKOVA 

Pravidelná aktualizace webových stránek www.rodinaokurkova.cz, naplánování a realizace 

jednotlivých aktivit – kampaně na podporu třídění odpadu, zvýšení informovanosti občanů o 

službách v oblasti nakládání s odpady a péče o zeleň, výsadby stromů a zeleně na veřejných 

prostranstvích s aktivní účastí obyvatel města apod.  

Termín: průběžně  

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA21, tiskové oddělení, oddělení strategického rozvoje, 

odpadový hospodář, odbor investic a technických služeb, Městská zeleň, p. o.,  

Spolupráce: vedoucí OŠKPP, městská architektka, politik ZM a MA21, tajemnice úřadu, 

Komise pro ZM a MA21  

  

http://www.rodinaokurkova.cz/
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6 PODPORA ROZVOJE CYKLODOPRAVY VE MĚSTĚ: PŘÍPRAVA STRATEGICKÉHO PLÁNU 

ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY VE MĚSTĚ ZNOJMĚ 

Nově vzniklý strategický dokument bude představovat ucelený podklad pro návrh 

konkrétních opatření. Dokument bude členěn na Analytickou část, Návrhovou část a Akční 

plán realizace. Analytická část bude zpracována ve spolupráci s širokou veřejností v rámci 

veřejného projednání. 

Termín: červenec 2019  

Odpovědnost: oddělení strategického rozvoje, vybraný dodavatel 

Spolupráce: odbor investic a technických služeb, oddělení územního plánování, Znojemská 

Beseda, p. o., místní sdružení a odborníci  

 

7 PRAVIDELNÉ HODNOCENÍ AKTUÁLNOSTI SEZNAMU STRATEGICKÝCH A KONCEPČNÍCH 

DOKUMENTŮ MĚSTA  

Seznam dokumentů je zveřejněn na Intranetu MěÚ a je přístupný všem zaměstnancům. 

Ucelený a přístupný seznam všech strategických dokumentů usnadní úředníkům práci. 

Všichni budou mít přehled, které dokumenty již existují a budou s nimi moci pracovat.  

Termín: průběžně  

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA21, oddělení strategického rozvoje, IT oddělení  

Spolupráce: vedoucí odboru ÚPSR, tajemnice úřadu, dotčené odbory  

 

8 MEDIALIZACE PROJEKTU ZM A MA21  

Pravidelné uveřejňování informací o aktivitách projektu ZM v měsíčníku Znojemské Listy, 

případně v jiných regionálních médiích (týdeníky, rozhlas). Informování médií 

prostřednictvím tiskových zpráv.  

Termín: průběžně (minimálně 4 zprávy v médiích za rok)  

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA21, tisková mluvčí, tiskové oddělení  

Spolupráce: politik ZM a MA21, oddělení strategického rozvoje 

 

9 WEBOVÉ STRÁNKY ZM A MA21 (WWW.ZNOJMO-ZDRAVEMESTO.CZ)  

Průběžná aktualizace, vkládání informací a tiskových zpráv k realizaci jednotlivých aktivit 

ZM a MA21.  

Termín: průběžně  

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA21, oddělení strategického rozvoje 

Spolupráce: tisková mluvčí, tiskové oddělení, politik ZM a MA21 
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10 ŠKOLENÍ – UDRŽITELNÝ ROZVOJ  

Proškolení zaměstnanců městského úřadu na téma udržitelný rozvoj a zvolený problém. 

Termín: v průběhu roku 2019 

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA21, vzdělávací firma  

Spolupráce: oddělení strategického rozvoje, vedoucí odboru ÚPSR, politik ZM a MA21, 

vedení úřadu  

 

11 VEŘEJNÁ PROJEDNÁNÍ K PROJEKTU „ZELENÉ CESTY MĚSTA ZNOJMA“  

Městu Znojmu se podařilo získat dotaci. V rámci tohoto projektu proběhne příprava, 

uspořádání a vyhodnocení tří veřejných projednání k jednotlivým částem projektu. Za účasti 

zástupců městského úřadu, zodpovědného politika, odborníků a široké veřejnosti. Oprávněné 

připomínky, které nebudou v rozporu s platnou legislativou a nebudou bránit realizaci všech 

podstatných částí projektu, budou zapracovány.  

Termín: v průběhu roku 2019  

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA21, oddělení strategického rozvoje, vedoucí ÚPSR, 

projektant  

Spolupráce: dotčené odbory, tiskové oddělení, politik ZM a MA21 

 

12 VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY VE 

MĚSTĚ ZNOJMĚ 

Městu Znojmu se podařilo získat dotaci. V rámci tohoto projektu proběhne příprava, 

uspořádání a vyhodnocení veřejného projednání. Za účasti zástupců městského úřadu, 

zodpovědného politika, odborníků a široké veřejnosti. Oprávněné připomínky, které nebudou 

v rozporu s platnou legislativou a nebudou bránit realizaci všech podstatných částí projektu, 

budou zapracovány.  

Termín: 1. pol. r. 2019 

Odpovědnost: oddělení strategického rozvoje, vybraný dodavatel 

Spolupráce: politik ZM a MA21, tiskové oddělení, dotčené odbory 

 

13 VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ K PROJEKTU TZV. DOMEČKU 

Městu Znojmu se podařilo odkoupit budovu České spořitelny ve Znojmě, tzv. Domeček. 

V jeho prostorech má vzniknout společensko-kulturní centrum. V rámci tohoto projektu 

proběhne příprava, uspořádání a vyhodnocení veřejného projednání. Za účasti zástupců 

městského úřadu, zodpovědného politika, odborníků a široké veřejnosti. Oprávněné 

připomínky, které nebudou v rozporu s platnou legislativou a nebudou bránit realizaci všech 

podstatných částí projektu, budou zapracovány.  

Termín: v průběhu roku 2019 

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA21, tisková kancelář 

Spolupráce: politik ZM a MA21, dotčené odbory, projektant, městská architektka 
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14 PŘÍPRAVA, USPOŘÁDÁNÍ A VYHODNOCENÍ FÓRA ZDRAVÉHO MĚSTA ZNOJMA 

Fórum Zdravého města je veřejné projednání k celkovému rozvoji města pro širokou 

veřejnost. Výstupem je formulace deseti nejzávažnějších problémů města, tzv. „10P“, které 

jsou následně ještě ověřeny anketou a poté zpracovány do komunitního plánu města.  

Termín: 11. dubna 2019 

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA21  

Spolupráce: oddělení strategického rozvoje, politik ZM a MA21, Komise rady pro ZM a 

MA21, partneři projektu ZM, tisková mluvčí, tiskové oddělení  

 

15 PŘÍPRAVA, USPOŘÁDÁNÍ A VYHODNOCENÍ MLADÉHO FÓRA ZDRAVÉHO MĚSTA ZNOJMA 

Mladé Fórum Zdravého města je společné setkání žáků a studentů, kteří diskutují nad 

problémy města, hledají nová řešení a projekty v jednotlivých oblastech života ve městě. 

Výstupem je formulace deseti nejzávažnějších problémů města, tzv. „10P“, které jsou 

následně ověřeny anketou. 

Termín: v průběhu roku 2019 

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA21  

Spolupráce: oddělení strategického rozvoje, politik ZM a MA21, Komise rady pro ZM a 

MA21, partneři projektu ZM, tisková mluvčí, tiskové oddělení, ZŠ a MŠ 

 

16 USPOŘÁDÁNÍ OSVĚTOVÉ KAMPANĚ DNY ZDRAVÍ 

Příprava a realizace kampaně, která má za cíl informovat o tom, jak správně pečovat o své 

zdraví, jak předcházet zdravotním potížím a zároveň nabídnout různé sportovní aktivity 

zdarma. 

Jarní dny zdraví termín: 22. – 24. března/29. – 31. března 

Podzimní dny zdraví termín: říjen/listopad 2019 

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA21 

Spolupráce: tisková mluvčí, tiskové oddělení, politik ZM a MA21, Komise rady pro ZM a 

MA21, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Znojmo, odbor 

sociální, partneři projektu ZM, občanská sdružení podporovaná městem, ZŠ a MŠ, Státní 

zdravotní ústav, p.o., Středisko volného času Znojmo 

 

17 USPOŘÁDÁNÍ OSVĚTOVÉ KAMPANĚ DEN ZEMĚ  

Příprava a realizace celodenní kampaně zaměřené na ochranu životního prostředí a 

environmentální vzdělávání.  

Termín: 26. duben 2019 

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA21  

Spolupráce: Městské lesy Znojmo, p. o., Městská zeleň Znojmo, p.o., ZŠ a MŠ, tisková 

mluvčí, tiskové oddělení, politik ZM a MA21, Městská policie Znojmo, Komise rady pro ZM 

a MA21, partneři projektu ZM, občanská sdružení podporovaná městem  
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18 USPOŘÁDÁNÍ OSVĚTOVÉ KAMPANĚ DEN BEZ ÚRAZU 

Příprava a realizace celodenní kampaně, jejímž cílem je upozornit veřejnost na možnosti 

prevence úrazů. Včetně toho, jak se zachovat, pokud již k úrazu dojde.  

Termín: 30. května 2019 

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA21 

Spolupráce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Znojmo, odbor 

sociální, tisková mluvčí, tiskové oddělení, politik ZM a MA21, Komise rady pro ZM a 

MA21, ZŠ a MŠ, Městská policie, Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Zdravotnická 

záchranná služba, BESIP 

 

19 USPOŘÁDÁNÍ OSVĚTOVÉ KAMPANĚ EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY/DEN BEZ AUT  

Příprava a realizace kampaně, která má za cíl upozornit na neudržitelný nárůst individuální 

automobilové dopravy ve městech a na různé způsoby jeho řešení - podpora veřejné dopravy 

silniční i železniční, budováni cyklostezek, zkvalitňování prostranství pro pěší atp.  

Termín: 20. září 2019 

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA21  

Spolupráce: tisková mluvčí, tiskové oddělení, politik ZM a MA21, Komise rady pro ZM a 

MA21, Středisko volného času Znojmo, Městské lesy Znojmo, Městská policie Znojmo, 

partneři projektu ZM, občanská sdružení podporovaná městem, ZŠ a MŠ  

 

20 ZAPOJENÍ DO SOUTĚŽE DO PRÁCE NA KOLE 

Zapojení města do soutěže, která probíhá každoročně v květnu. Kampaň má za cíl hravou 

formou přivést obyvatele měst k využívání šetrných způsobů dopravy a ulevit tak životnímu 

prostředí. Se zapojením do soutěže souvisí uhrazení členského poplatku, propagace, zajištění 

doprovodného programu a cen pro vítěze jednotlivých kategorií. 

Termín: březen až červen 2019 

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA21  

Spolupráce: oddělení strategického rozvoje, tisková mluvčí, tiskové oddělení, politik ZM a 

MA21, Komise rady pro ZM a MA21, partneři projektu ZM 

 

21 PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET – TVOŘÍME ZNOJMO  

Participativní rozpočet je skvělou možností, jak zapojit občany do rozhodování o dalším 

rozvoji města. Cílem projektu je vtáhnout veřejnost do dialogu o místě, kde žijí, ukázat jaké 

jsou možnosti obce a jak se mohou na tvoření města podílet. Město uvolní ze svého rozpočtu 

část peněz a obyvatelé vypracují a odevzdají projekty s návrhy, jak finanční obnos využít 

k vylepšení města. Návrhy jsou následně prezentovány veřejnosti, která o nich hlasuje. 

Termín: v průběhu roku 2019 

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA21, politik ZM a MA21 

Spolupráce: tisková mluvčí, tiskové oddělení, tajemník MěÚ, pracovníci příslušných odborů 

a příspěvkových organizací MěÚ, partneři projektu ZM 
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22 PARTNERSKÁ SPOLUPRÁCE  

Průběžné mapování možností partnerské spolupráce s neziskovými organizacemi, 

organizacemi zřizovanými městem a podnikatelskými subjekty.  

Termín: průběžně  

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA21  

Spolupráce: politik ZM a MA21, Komise rady pro ZM a MA21, partneři projektu ZM  

 

23 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA ZM A MA21 ZA ROK 2019 A ZPRACOVÁNÍ PLÁNU ZLEPŠOVÁNÍ 

MA21 NA ROK 2020 

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

uplynulém roce. Hodnotící zpráva se předkládá vedení města, radním, zastupitelům a 

partnerům projektu ZM. Zároveň s hodnotící zprávou bude představen nový Plán zlepšování 

na rok 2020  

Termín: do konce roku 2019 

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA21  

Spolupráce: politik ZM a MA21, Komise rady pro ZM a MA21, partneři projektu ZM  

 

24 REALIZACE RODINNÉ POLITIKY MĚSTA ZNOJMA  

Na základě připravovaného Akčního plánu Rodinné politiky města Znojma na rok 2019 jako 

prováděcího dokumentu ke Koncepci rodinné politiky města Znojma na období 2016-2019 

budou realizovány akce v rámci Národního týdne manželství (únor 2019), Týdne pro rodinu 

(květen 2019) a Svátku/Dne seniorů (září/říjen 2019). Výstupem bude monitorovací zpráva 

předložená orgánům města a příprava Koncepce rodinné politiky města Znojma na další 

čtyřleté období a akčního plánu na rok 2020.  

Termín: průběžně  

Odpovědnost: vedoucí sociálního odboru - koordinátor RPMZ, 

Spolupráce: vedení města, členové řídící a pracovní skupiny, Komise sociální, zdravotní a 

seniorů 
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