
Tisková zpráva: Aktivity města Krnova v rámci procesu MA21 
                             a Zdravého města 2016

Motivovat občany k uvědomění si, kde a jak žijí - to bylo hlavním cílem celoroční kampaně, 
která byla zaměřena na aktivity v oblastech životního prostředí a udržitelné mobility, sociální 
a zdravotní.

Od dubna do října proběhlo 6 měsíčních dílčích kampaní, které se zaměřovaly na jednotlivé 
aktivity s uvedenou tématikou, a které měly úzkou souvislost s tématem udržitelného rozvoje, 
udržitelné mobility a občanské zodpovědnosti. V dubnu proběhl prezentační den udržitelné 
mobility u příležitosti konání tradičího jarmarku ke Dni Země, kde byla odhalena nová 
cykloznačka města Krnova, která vzešla z návrhů od samotných obyvatel. Vítězným se stal 
návrh od autorky Silvie French. Květen patřil cyklistickým závodům, které realizoval místní 
spolek Cyklistika pro všechny – konkrétně se jednalo o 31. ročník závodu „O cenu Krnova“, či 
tradiční, již 51. ročník „Krnovské padesátky“, kterou lze absolvovat pěšky, či na kole, tentokrát 
ve spolupráci s Klubem českých turistů Krnov. Červen byl ve znamení konání etapy „Závodu 
Míru v Krnově“ a ke konci školního roku proběhl „Dětský dopravní den“. Září bylo nabité 
aktivity u příležitosti konání Evropského týdne mobility – vyvrcholením byl přitom Den 
mobility, zdraví a sociálních služeb. V říjnu pak dobíhaly aktivity v rámci kampaně „Dny 
zdraví“.

Hlavní propagační akce k projektu proběhla 22. září 2016 na Hlavním náměstí v Krnově – Den 
mobility, zdraví a sociálních služeb nabídl široké spektrum aktivit – kromě tradiční prezentace 
poskytovatelů sociálních služeb z Krnova a okolí, či měření základních tělesných hodnot 
Sdruženým zdravotnickým zařízením Krnov, mohli návštěvníci vyzkoušet v rámci propagace 
udržitelného rozvoje jízdu na elektrokole, či na koloběžce. Město Krnov se připojilo 
k celorepublikové sbírce KOLA PRO AFRIKU, kde se podařilo nashromáždit 36 kol, které 
poputují dětem do africké Gambie. Vyhlášeny byly také výsledky prázdninové soutěže „Kolem 
Krnovem“ a nechyběla ani ochutnávka zdravé výživy. Součástí celé akce byla opětovně putovní 
výstava Každý svého zdraví strůjcem Ligy proti rakovině Praha. 



„Celkový počet návštěvníků se přiblížil 3 tisícům a napodobil podobnou akci, která byla 
realizovaná v roce 2014, také za podpory Moravskoslezského kraje. Aktivity však byly rozšířeny 
o oblast udržitelného rozvoje, na kterou se chceme výrazněji zaměřit také v budoucnu“, uvedla 
za organizátory akce Jana Chylíková z odboru strategického rozvoje.

Aktivity města Krnova v rámci MA21 a Zdravého města 2016 realizovalo Zdravé město Krnov 
ve spolupráci s komunitním plánováním Krnov, Sdruženým zdravotnickým zařízením Krnov, 
Střední pedagogickou školou a Střední zdravotnickou školou Krnov, s akcí „Každý svého 
zdraví strůjcem“ Ligy proti rakovině Praha a s dalšími místními partnery – především 
Střediskem volného času Méďa Krnov, občanským sdružením Cyklistika pro všechny Krnov, 
Klubem českých turistů OKČT Krnov, s Asociací cykloměst, s mateřskými a základními 
školami, a dalšími. Projekt Aktivity města Krnova v rámci MA21 a Zdravého města 2016 byl 
finančně podpořen z dotačního programu Moravskoslezského kraje Podpora dobrovolných 
aktivit v oblasti udržitelného rozvoje 2016.


