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KADAŇ – MĚSTO PRO RODINU 

Přehled aktivit a opatření města pro rodiny s dětmi a návrhy na zlepšení (2022) 

 

Priorita: Komunikace s rodinou 

Město Kadaň chce zapojit rodiny do dialogu o službách města pro rodiny s dětmi, předávat informace o 

prorodinných aktivitách srozumitelnou formou a usnadnit rodinám komunikaci s úřadem a se školami.  

 

Stávající opatření: 

 Setkávání na sídlištích 

Opatření zahrnuje vytváření podmínek pro zapojení rodin do rozhodování o úpravách a vzhledu blízkého 

prostředí v místě bydliště. 

 dvakrát ročně setkání  na sídlištích A, B, C, D, E (i pro ostatní části Kadaně dle spádovosti) 

 

 Juniorská komise 

Opatření zahrnuje vytváření podmínek pro zapojení studentů VŠ z Kadaně do rozvoje města. 

 poradní orgán rady města reflektující podněty a nápady mladé generace 

 

Nově navržená opatření naplňující prioritu: 

 Podpora informovanosti  

Opatření zahrnuje vytvoření vhodného prostředí pro zjednodušení vyhledávání informací 

o prorodinných aktivitách, koordinaci a zviditelnění těchto aktivit v Kadani. 

Příklady aktivit, které naplní opatření: 

 vytvoření interaktivního internetového prostředí s informacemi pro rodiny, využití městských medií 

k lepší informovanosti o rodinné politice (Kadaňské noviny, TV Focus, Česká obec) 

 

 Poradní orgán starosty města pro rodiny s dětmi 

Opatření zahrnuje vytvoření podmínek pro přímou komunikaci města se zástupci občanů  

Příklady aktivit, které naplňují opatření: 

 pravidelná setkání zástupců veřejnosti z řad rodičů z různých lokalit města s vedením města – témata 

z oblasti rozvoje města, zlepšování životních podmínek, bydlení, problémů v lokalitě a soužití atd. 
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Priorita: Podpora bydlení mladých rodin a pomoc v nouzi 

Město Kadaň podporuje osamostatnění mladých lidí od rodičů, návrat absolventů středních, vyšších 

odborných a vysokých škol, pomáhá mladým rodinám s ekonomickým zajištěním budoucnosti a nabízí 

pomoc při svízelných životních situacích.  

 

Stávající opatření: 

 Startovací byty 

Opatření zahrnuje vytváření podmínek pro osamostatňování mladých lidí od rodičů, přiblížení bydliště 

zaměstnání, návrat absolventů středních a vysokých škol ad. 

 nabídka startovacích bytů s maximální dobou nájmu 10 let, nejvýše do dovršení věku 36 let (aktuálně cca 

120 bytů, počet se stále zvyšuje) 

 

 Krizový byt pro rodiny s dětmi 

Opatření zahrnuje vytváření podmínek pro pomoc rodinám s dětmi, které se ocitnou v bytové nouzi 

 krizový byt na hradě s placením nájmu po týdnu na přechodnou dobu do nalezení řešení životní situace 

(využijí v průměru 3-4 rodiny za rok) 

 

 Sociální prostupné bydlení 

Opatření zahrnuje vytváření podmínek pro pomoc s řešením bytové nouze mladých rodin i jednotlivců.  

 systém sociálního prostupného bydlení nabízí bydlení v Prunéřově s postupným prostupem do sociálních 

bytů v Kadani. 

 

 Konzultační hodiny pro občany ohrožené ztrátou bydlení 

Opatření zahrnuje předcházení ztrátě bydlení a konzultace postupu v konkrétních situacích.  

 1 x týdně přítomnost místostarosty na Správě městských bytů pro objednané klienty (Po nebo St 12.30 – 

13.30) 

 

Nově navržená opatření naplňující prioritu: 

 Výstavba nových bytových a rodinných domů 

Opatření zahrnuje vytváření podmínek pro celoživotní bydlení hmotně zajištěných rodin.  

Příklady aktivit, které naplní opatření: 

 zasíťování a prodej parcel v rozvojových oblastech města a jeho aglomerace, výstavba a podpora 

výstavby bytových a rodinných domů (v současné době JV Předpolí a Slovan) 
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 Sociální byty pro samoživitele v nouzi 

Opatření zahrnuje vytváření podmínek pro pomoc s řešením bytové nouze rodičům-samoživitelům, 

zejména po rozvodu manželství přidělením bytu na dobu určitou po dobu školního studia dětí; proti zneužití 

nastavit přísná kritéria sociálního šetření.  

Příklady aktivit, které naplní opatření: 

 zřízení nové kategorie bytů v Zásadách pro hospodaření s byty a nebytovými prostory a zavedení do 

praxe 

 

Priorita: Bezpečné prostředí pro rozvoj rodinného a komunitního života 

Kadaň je městem pro spokojený život všech generací v bezpečném prostředí. 

Smyslem této priority je podpořit pocit bezpečí na veřejných místech a v místě bydliště. 

 

Stávající opatření: 

 Bezpečná hřiště  

Opatření zahrnuje aktivity podporující bezpečnost na vybraných centrálních hřištích.  

 dozor na klíčových hřištích dle potřeby (zejména Novak, Lanáček, Skatepark, Chytré hřiště), zamykání na 

noc, pravidelné kontroly MP, řád sportoviště 

 

 Schůzky s výbory Společenství vlastníků 

Opatření zahrnuje jednání vedoucí k řešení problémů v budovách SVJ a jejich bezprostředním okolí. 

 pravidelné schůzky místostarosty, ředitele MP a vedoucího OSVZ s výbory vybraných SVJ 

 

 Podpora mezigeneračního soužití 

Opatření zahrnuje propojení aktivit pro seniory a aktivitami pro mladou generaci.  

Příklady aktivit, které naplňují opatření: 

 mezigenerační setkávání žáků a studentů škol, školek a DDM s klienty MěSSS, zapojení škol do projektů 

s pamětníky, zapojení občanské iniciativy Kadaň pomáhá do pomoci seniorům 

 

Nově navržená opatření naplňující prioritu: 

 Patronát nad dětskými hřišti 

Opatření zahrnuje zapojení veřejnosti do správy veřejných hřišť.  

Příklady aktivit, které naplňují opatření: 

 nabídka spolupráce na správě hřišť u bytových domů 
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 Podpora ekologických aktivit ve prospěch rodin 

Opatření zahrnuje zapojení veřejnosti do ekologických aktivit města.  

Příklady aktivit, které naplňují opatření: 

 optimalizace podmínek pro třídění odpadu v rodině, zapojení společenství vlastníků do ekologických 

projektů vedoucích ke zlepšení životního prostředí a úspoře spotřeby energií 

 

Priorita: Podpora žáků, studentů, absolventů a začínajících podnikatelů 

Kadaň  chce vytvořit podmínky pro celoživotní rozvoj svých občanů ve městě, a to i po návratu ze škol všech 

stupňů a oborů. 

 

Stávající opatření: 

 Podpora čerstvých absolventů tzv. éčkových oborů 

Opatření zahrnuje vytváření podmínek pro získání praxe v oboru a tím i lepší uplatnění na trhu práce. 

 podmínka zastoupení absolventů při plnění městských zakázek (10%); podpora pobočky SŠTGA v Kadani 

 

 Podpora podnikatelů v centru města 

Opatření zahrnuje vytváření podmínek pro oživení nákupního a cestovního ruchu v centru města a je 

určeno pro začínající podnikatele v prostorách uvnitř městské památkové rezervace a pro inovaci a 

zkvalitnění stávajících služeb. 

 dotační titul na podporu podnikání 

 

Nově navržená opatření naplňující prioritu: 

 Stipendium pro žáky a studentů oborů s uplatněním v organizacích města, příp. dalších služeb pro 

občany města 

Opatření zahrnuje vytváření podmínek pro návrat žáků a studentů v nedostatečně personálně 

zastoupených oborech (např. zdravotnictví, školství, složky IZS) a řemeslech v soukromé sféře. 

Příklady aktivit, které naplňují opatření: 

 nabídka stipendia odstupňovaného dle pracovního závazku v organizacích města či dalších potřebných 

službách s přihlédnutím k prospěchu 

 

 Podpora začínajících živnostníků a dalších osob samostatně výdělečně činných 

Opatření zahrnuje vytváření podmínek pro rozvoj živností ve prospěch občanů města. 

Příklady aktivit, které naplňují opatření: 

 vypsání nového dotačního titulu 
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Priorita: Dostupná a kvalitní péče o děti od narození po školní věk 

Město Kadaň podporuje zdravotní péči o matky a novorozence. Počet porodů v kadaňské nemocnici patří 

mezi nejvyšší v Ústeckém kraji s rostoucí tendencí a nemocnice je držitelem titulu „Baby Friendly Hospital“ 

uděleným organizací UNICEF. Město cítí podporu svojí nemocnice jako svou hlavní prioritu. 

 

Město vnímá jako ideální předškolní péči v domácím prostředí s matkou, příp. otcem. Od dovršení druhého 

roku lze využít stávající síť mateřských škol.  

 

Stávající opatření: 

 Podpora porodnického a dětského oddělení nemocnice 

Kadaňská porodnice si drží jedno z čelních míst v moderních trendech porodnictví s respektem 

k individuálním představám rodičů ohledně způsobu a okolností porodu. 

 centrum aktivního porodu, přítomnost otce/duly u porodu, těhotenské kurzy, porodní plán, společný 

pobyt maminky s dítětem 24h/d, zrekonstruované oddělení šestinedělí, stříbrná pamětní medaile 

 

 Dostupné mateřské školství vč. garance míst v mateřské škole pro dvouleté děti 

V Kadani funguje síť šesti mateřských škol s kapacitou, která je připravena pokrýt potřeby v rámci 

demografického vývoje. 

 MŠ mají připravené podmínky pro přijetí dvouletých dětí 

 

 Umístění přebalovacích pultů ve veřejných budovách 

Opatření slouží pro komfort matek novorozenců a batolat. 

 přebalovací pulty fungují v prostorách TIC, budově OSVZ a ve správní budově v Rooseveltových sadech; 

zvýšit povědomí veřejnosti o této službě 

 

Nově navržená opatření naplňující prioritu: 

 Zvýhodněné vstupné pro rodiny 

Opatření zahrnuje předcházení vyšším nákladům rodin s dětmi na kulturní a sportovní akce. 

Příklady aktivit, které naplňují opatření: 

 kromě platnosti rodinných pasů zavedení rodinného vstupného a dalších slev v příspěvkových a 

obchodních organizacích města 
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 Zajištění služby dětského psychologa  

Opatření zahrnuje z dlouhodobého hlediska zaměření úsilí na zajištění služeb psychologa pro město Kadaň 

v režimu pravidelných ordinačních hodin, např. ve spolupráci s okolními městy. 

Příklady aktivit, které naplňují opatření: 

 zprovoznění ordinace dětského psychologa v pravidelných hodinách 

 

Priorita: Podpora volnočasových aktivit 

Město podporuje volnočasové aktivity mládeže, které rozvíjejí jejich schopnosti a zároveň eliminují 

okolnosti ohrožující jejich výchovu a zdraví. Město podporuje práci sportovních klubů s mládeží a chce 

rozšířit možnosti trávení volného času na prostranstvích, které mají vhodné vybavení. Samozřejmostí je 

podpora institucí zabývajících se prací s mládeží. 

 

Stávající opatření: 

 Udržování sítě dětských hřišť a sportovišť 

Opatření zahrnuje vytváření podmínek pro trávení volného času bez pedagogického vedení. 

 hustá síť dětských hřišť s certifikovanými prvky (celkem 65 hřišť) 

 

 Nabídky kroužků a volnočasových aktivit v DDM, ZUŠ, ZŠ, SŠ a NNO 

Opatření zahrnuje vytváření podmínek pro trávení volného času zájmovou činností s pedagogickým 

vedením; akce pro děti, mládež a rodiny s dětmi. 

 podpora z pozice zřizovatele; podpora a spolupráce se SŠ a NNO na aktivitách pro děti, mládež a rodiny s 

dětmi 

 

Nově navržená opatření naplňující prioritu: 

 Optimalizace sítě veřejných hřišť pro kolektivní týmové hry 

Opatření zahrnuje vytváření podmínek pro dostupnost hřišť pro kolektivní týmové hry ve všech lokalitách 

města na místech dále od zástavby. 

Příklady aktivit, které naplňují opatření: 

 vytipování (zapojení veřejnosti), úprava a dovybavení hřišť  

 

 Zanesení hřišť do mapových portálů 

Opatření zahrnuje vytváření podmínek pro informovanost rodiny s dětmi o umístnění hřišť. 

Příklady aktivit, které naplňují opatření: 

 lokalizace a vizualizace hřišť na portále Google Mapy a Mapy.cz   
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 Zpřístupnění prostranství s vhodným vybavením pro volnočasové aktivity a sport 

Opatření zahrnuje rozšíření prostor pro volnočasové vyžití dětí a mládeže. 

Příklady aktivit, které naplňují opatření: 

 po dohodě na konkrétních podmínkách postupné zpřístupňování hřišť v areálech škol  

 

 Dětské koutky na akcích města 

Opatření zahrnuje vytváření podmínek pro rozšíření možností trávení volného času na akcích určených 

primárně pro dospělou populaci. 

Příklady aktivit, které naplňují opatření: 

 plánování dětských koutků na akcích pořádaných městem a městskými organizacemi 

 

 Nová veřejná místa k trávení společného času 

Opatření zahrnuje vytvoření nových příležitostí k trávení společného času s rodinou a přáteli. 

Příklady aktivit, které naplňují opatření: 

 podpora komunitní zahrady, vytváření nových grill pointů na vhodných místech po projednání 

s veřejností (ke stávajícímu poloveřejnému v Šuplíku a veřejnému u cyklostezky za Kadaňským stupněm) 


