
 

 

 

 

 

 

Regionální workshop projektu „Můžeš to změnit“: 

Znojmo 
 

Datum, čas a místo: 28.2. 2018, 9:00 – 15:00Radnice města Znojmo, zasedací místnost 

zastupitelstva, Obroková 1/12 

 

Účastníci participující na stanoviscích: 

• mladí lidé (studenti SŠ) 

• osoby s rozhodovací pravomocí: Jan Grois, starosta; Jakub Malačka, 

místostarosta; Olga Neulingerová, tajemnice MÚ Znojmo; Iveta Ludvíková, 

městská architektka; Zuzana Pastrňáková, tisková mluvčí; Soňa Bystřická, 

koordinátorka projektu Znojmo – zdravé město  

 

Typ výstupu: společná stanoviska mladých a osob s rozhodovací pravomocí z diskuse o 

problémech, které identifikovali sami účastníci semináře (problémy v obci, ve které 

žijí/studují) 

 

Počet osob:  

• 13-30 let: 21 studentů ze Znojma a okolí 

• Počet osob s rozhodovací pravomocí: 6 

 

Problémy identifikované mladými účastníky na úrovni obce (a společná stanoviska k 

řešení vybraných problémů, která mohou být dále rozpracována jako projekt):  

• Pojďme objevit město pod městem – tímto projektem chtějí studenti zmapovat 

podzemí města Znojma, které je stále z velké části neprobádané a neexistuje tak 

odpovídající mapa jeho rozsahu a s velkou pravděpodobností se tak pod městem 

nachází také velké množství nevyužitých podzemních prostorů a sklepů. Zmapovaní 

by také mohlo pomoci ke zvýšení turistické atraktivity a podzemí by se dalo využít 

k vytvoření únikové hry nebo ke gastronomickým a kulturním akcím. 

• Festival Zdravé stravy – ve Znojmě se koná každoročně několik kulturních akcí, 

ovšem většinou jsou plná nezdravých tučných jídel. Tento festival tak chce přispět 

k osvětě a zlepšení stravovacích návyků a v konečné fází ideálně iniciovat vznik 

restaurace zaměřené na zdravé stravování. 

• Komunitní centrum – jako problém zde studenti identifikovali absenci místa 

určeného pro setkávání, cílem je proto vybudovat komunitní centrum. K tomuto účelu 

chtějí získat od města nevyužitý objekt na ulici Slovenská formou bezplatné výpůjčky. 

Díky dotacím, sponzorským darům i crowdfundingu by zajistili postupnou renovaci 

objektu a následně by mohl být užíván jako multifunkční komunitní centrum 

k workshopům přednáškám, ale i jako místo pro setkávání.    

• Pomocná ruka pro lepší Znojmo – studenti tímto chtějí iniciovat vznik Městského 

studentského parlamentu a zároveň se snažit o mezigenerační spolupráci. Plánují 

organizaci diskuzí, přednášek a setkání v domovech důchodců i na školách.  



 

 

 

 

 

 

• Chytré lavičky ve Znojmě – tento projekt počítá s umístěním chytrých laviček na 2 

až 3 frekventovaných místech. Lavičky by disponovaly nabíječkami na telefon a 

elektrokola, bezplatným, ale časově omezeným wifi připojením, sos tlačítkem pro 

přivolání pomoci a uzamykatelnou skříňkou. Za vše by bylo možné nechat 

dobrovolný příspěvek. Elektřina by byla z větší části získávána prostřednictvím 

solárního panelu.  

• Veřejná síť WiFi na nádraží – studenti tímto projektem chtějí celkově zatraktivnit a 

zpříjemnit cestování hromadnou dopravou. Pracují s faktem, že právě na nádraží 

jsou nejčastěji potřebné aktuální informace o dopravě a stejně tak cestující potřebují 

zjišťovat ve větší míře informace o dalších či navazujících spojích. Cílem je tak 

zajistit zmapování možných poskytovatelů a vytvořit dostupnou wifi síť.  

 

Další problémy identifikované mladými účastníky semináře na úrovni obce: 

• Lepší označení veřejných toalet ve Znojmě, které hledají zejména turisté a potřebují 

tak dobrou navigaci, případně zvážit je vést jako bezplatné 

• Alespoň jedna restaurace či obchod s non-stop provozem  

• Vyřešit nedostatek parkovacích míst ve Znojmě 

• Více podporovat moderní umění v místním Domě umění 

• Využít a zkulturnit místo po bývalých toaletách na náměstí Komenského   

• Řešení znojemské nemocnice a jejího oddělení LDN 

• Přidat lavičky do horního parku ve Znojmě 

• Navrátit klavíry do ulic 

• Zavést hudbu na náměstí (např. z amplionů hudební produkce)  

• Do nového parku přidat svítící fontánu 

• Vyřešit otázku městských lázní (jejich obnova či přesun) a brownfieldu za nimi 

• U zastávek přidat odpadkové koše 

• Na Hradišti udělat venkovní posezení – přidat lavičky, odpadkové koše 

• Přidat více zeleně do městského prostoru 

• Užší spolupráce města se sportovními kluby, podpora zaměřená i na jiné sporty než 

jen fotbal a obecně podpora mladých sportovců 

• Větší podpora města věnovaná ochotnickým divadelním spolkům  

• Navýšit počet restaurací či kaváren 

• Vrátit prostor na Masarykově náměstí jako vyhrazený pro trhovce, podpořit jejich 

návrat 

• Rekonstrukce tenisových kurtů 

• Umístit orloj na náměstí 

• Zavést společenský sál 

• Podporovat víc projektů jako je workshop Můžeš to změnit!  

• Přidat přechody pro chodce u školy Pontessievská  


