Město Nový Jičín
Zápis č. 6/2017
z jednání Komise Zdravého města Nový Jičín a MA 21 Rady města Nový Jičín, konané
dne 30. 10. 2017 v 17:00 hod., zasedací místnost u obřadní síně MěÚ
______________________________________________________________________
Zaevidováno v EED pod č.j.:
Jmenný seznam přítomných a nepřítomných členů komise:
Dobrozemský Václav, Filipíková Radka, Fojtík Daniel, Chmelařová Miroslava, Chobotová
Lenka, Janošek Dalibor, Klein Jiří, Krupička Martin, Perútka Jaroslav, Randusová Marta,
Rosová Zuzana, Rozbroj Pavel, Syrovátka Ondřej
Přítomní členové:
Dobrozemský Václav, Chmelařová Miroslava, Janošek Dalibor, Klein Jiří, Krupička Martin,
Perútka Jaroslav, Randusová Marta, Rosová Zuzana, Rozbroj Pavel, Syrovátka Ondřej
Nepřítomní členové omluveni:
Filipíková Radka, Chobotová Lenka,
Nepřítomní členové neomluveni:
Fojtík Daniel
Tajemník komise:
Imrýšková Kateřina
Hosté:
Žádný
Při zahájení schůze bylo přítomno 10 členů z celkového počtu 13 členů komise.
Komise byla usnášeníschopná.
Zahájení:
Jednání bylo zahájeno předsedou komise Ondřejem Syrovátkou, který přítomné členy na
jednání komise přivítal, poděkoval za účast a seznámil s programem jednání.
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1. Schválení programu jednání komise
Hlasování: Komise schvaluje navržený program jednání.
Zahájení
1. Schválení programu
2. Stav realizace podnětů z Veřejného fóra
3. Naplňování Plánu zlepšování pro rok 2017
4. Návrhy pro Plán zlepšování 2018
5. Komunitní zahrady na bývalém pozemku ZŠ Dlouhá
6. Kategorie C v roce 2017
7. Různé
8. Závěr
Ukončení schůze
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se:0

2. Stav realizace podnětů z Veřejného fóra
Předseda představil členům Komise Zdravého města stav realizace podnětů, které vzešly
z Veřejného fóra.
Čertovy stezky
Projekt je nyní v přípravné fázi. Budování 1. etapy přírodních cyklostezek má na starost
organizace Čertovy stezky z.s., stezky budou provozovány na pozemcích Lesů ČR a města
Nový Jičín. Město Nový Jičín dalo své pozemky organizaci Čertovy stezky do výpůjčky na
dobu pěti let. V příštím roce je naplánován dendrologický průzkum, který bude proveden na
pozemcích kolem terénních stezek. Nyní probíhá jednání mezi organizací Čertovy stezky z.s.
a soukromým vlastníkem pozemků ohledně provozu stezek, které by byly součástí budování
2. etapy, na jejím pozemku. Soukromý vlastník předložil městu návrh na vykoupení jejich
pozemků, které by byly využívány pro provoz terénních cyklostezek. Rada města k tomuto
záměru vyslovila dne 23.8.2017 negativní stanovisko. Zastupitelstvo města dá konečné
rozhodnutí dne 9.11.2017.
Modernizace zázemí lokality Čerťák
V současné době se zpracovává projektová dokumentace na WC, občerstvení, zástěny a
druhá projektová dokumentace na pláž, kterou provádí Ing. arch. Ivo Domorák. Realizace je
předpokládána na rok 2018, bude se však realizovat pouze revitalizace zázemí, nikoli pláže.
Pláž bude rekonstruována po opravě nádrže, kterou provádí Lesy České republiky.
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Ozelenění náměstí
Odborem životního prostředí byly představeny možné varianty řešení vedení města. Následně
proběhla jednání s Národním památkovým ústavem. NPÚ má výhrady k zasazení stromů
zejména kvůli zakrytí výhledu na historické fasády. Nyní se po dohodě s NPÚ zpracovává
vizualizace ozelenění náměstí. Do konce letošního roku bude provedena nová výsadba stromů
do stávajících květináčů.
Předseda Komise vyzval členy, aby se vyjádřili k možnosti ozelenění náměstí. Dalibor Janošek
preferuje variantu zasazení stromů do květinových boxů, možnost ozelenění náměstí
podporuje. Jiří Klein navrhnul, že by ozelenění mohlo být provedeno formou květinových
stromů, tato varianta je známá především ve Švýcarsku.
Vybudování kruhového objezdu u Čedoku
Místostarosta a člen Komise Pavel Rozbroj představil projekt kruhového objezdu u Čedoku.
Proběhla jednání s majiteli inženýrských sítí. Po schválení smlouvy v RM zpracuje projektant
projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí. Podařilo se dohodnout se společností
SmVaK, že některé technické práce a opravy v dané lokalitě budou v jejich finanční režii.
Původně to mělo provést Město Nový Jičín na své náklady. Kruhový objezd bude řešen jako
levná lepená křižovatka, která se může provádět s jistým omezením i za provozu, její
vybudování není tak technicky náročné. Na realizaci této okružní křižovatky se intenzivně
pracuje.
Koncepce parkování
Proběhla jednání tajemnice MěÚ s OMI, OD, nyní se řeší situace parkování v okolí nemocnice.
Realizuje se vyznačení naváděcího sytému pro návštěvníky nemocnice. TS předána žádost o
úpravu dopravního značení u nemocnice. Koncepční strategický dokument nyní zpracováván
není.
Brigády pro mládež
Město organizuje každoročně brigády pro studenty s názvem Zelené město, na starost má
brigády OŽP. Město Nový Jičín má v plánu navýšit objem prací, čímž dojde k zaměstnání
většího počtu studentů.
Podpora jazykového vzdělávání
Úkolem byl pověřen předseda Komise Ondřej Syrovátka.
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Navýšení kapacity kontejnerů na bioodpad
Technické služby města NJ pořizují nové vozidlo na svoz biologicky rozložitelného odpadu,
díky tomuto se navýší frekvence svozů z 2x týdne (pondělí, čtvrtek) na 3x týdně (pondělí,
středa, pátek). Momentálně biologicky rozložitelný odpad odváží společnost Asompo a.s.,
město Nový Jičín svým vozidlem tyto svozy doplní.
Diskotéky pro mládež
Tímto úkolem byl pověřen předseda Komise Ondřej Syrovátka, který se pokusí s SVČ Fokus
vyjednat obnovení diskoték pro mládež, které zde dříve probíhaly.

3. Naplňování Plánu zlepšování pro rok 2017
Předseda komise připomenul veškeré aktivity, které byly uvedeny v Plánu zlepšování na rok
2017 a zhodnotil jejich naplnění.
3.1. Kampaně
Zapojení do ankety Strom roku
Předseda komise poděkoval všem členům Komise za pomoc a spolupráci při organizaci
soutěže Strom roku a připomenul účast našeho města v této soutěži. V minulém roce se
Zdravé město Nový Jičín zapojilo do celostátní soutěže Strom roku, kterou pořádá Nadace
partnerství. Kvůli výběru vhodného stromu do této soutěže byl uspořádán Kulatý stůl, kde byly
z celkového počtu dvanácti stromů vybrány tři stromy: Tisíciletý tis v Žilině u NJ, Památná lípa
na Kojetíně a Dub nad žulovou deskou ve Smetanových Sadech. Z těchto třech stromů vzešla
v lednové anketě jako vítězná Památná lípa na Kojetíně. Jako vítězný strom z ankety byla
následné lípa přihlášena do celostátní soutěže Strom roku 2017. Hlasování probíhalo formou
zasílání DMS a také pomocí podpisových archů. V soutěži se náš strom sice v celkovém
hodnocení vysoko neumístil, skončil celkově na 10. místě, získal však cenu za největší počet
zaslaných DMS. Získané finanční prostředky (2499 Kč) budou využity k ošetření stromů
v našem městě. Předseda Komise ukázal členům obdržený šek od Nadace Partnerství na
ošetření stromů.
Kampaň „Ukliďme Česko“
Jarní úklid tzv. „Tropického údolí“ mezi VOP Bludovice a Čerťákem proběhl v sobotu 8. dubna
v rámci kampaně Ukliďme svět, ukliďme Česko. Úklidu tzv. Tropického údolí se zúčastnilo
dvacet lidí, posbíralo se přes 35 pytlů odpadků, které byly následně odvezeny Technickými
službami. V neděli se k akci připojili také věřící Církve adventistů sedmého dne, uklidili
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odpadky na březích řeky Jičínky. Naplánován byl také podzimní úklid, ten však nakonec nebyl
uspořádán.
Kampaň „Do práce na kole“
Tajemnice Komise Kateřina Imrýšková připomenula náplň kampaně Do práce na kole, do níž
se Nový Jičín zapojil již potřetí. Akce probíhala celý květnový měsíc, zúčastnilo se jí 75 týmů,
celkem ujeli 66 138 km a nachodili 4 604 km. Organizaci měl na starosti asistent koordinátora
ZM a cyklokoordinátor Bohumil Pobořil z MěÚ. Celkové výsledky byly vyhlášeny 10. června na
Masarykově náměstí v rámci Sportfestu. V rámci kampaně probíhaly tzv. Akce na triko, při
nichž si lidé v soutěžních tričkách mohli dát zdarma kávu, zmrzlinu, chlebíček s minerálkou
nebo si zajít zdarma na bazén.
Férová snídaně
V sobotu 13. května se v parku pod Gymnáziem uskutečnil piknikový happening na podporu
fairtradových a lokálních pěstitelů – Férová snídaně NaZemi. Součástí akce bylo slavnostní
otevření workoutového hřiště. Akce se konala v Česku již po sedmé, a to vždy na Světový den
pro fair trade, který se slaví každoročně druhou květnovou sobotu. V Novém Jičíně proběhla
akce již potřetí.
Den sociálních služeb
Nový Jičín se každoročně zapojuje do Dne sociálních služeb. Den sociálních služeb letos
proběhl 12. a 13. září, byl spojen s výstavou Ligy proti rakovině. Součástí bylo také vyhlášení
Dobrovolníka roku. Akci doprovodily aktivity pro širokou veřejnost i děti se zaměřením na
zdravý životní styl a prevenci rakoviny. Lidé měli možnost si změřit tlak, BMI, cholesterol, nebo
si nechat vyšetřit znamínka a pihy. Zajištění akce měl na starost Odbor sociálních věcí. Zdravé
město se akce zúčastnilo formou podpory „Recyklojízdy“ na propagaci sběru použitých baterií.
Evropský týden mobility
Zdravé město Nový Jičín se i letos zapojilo do Evropského týdne mobility, který podporuje
čistou sdílenou a inteligentní dopravu. Pro občany bylo připraveno mnoho zábavných,
vzdělávacích a sportovních aktivit. Nejvíce aktivit se uskutečnilo ve středu v Den mobility na
Masarykově náměstí, program si připravilo pro děti Středisko volného času Fokus, Městská
policie představila elektro skútr, elektromobil a všichni si mohli také vyzkoušet opilecké brýle.
V aule Radnice proběhla přednáška pro motoristy o novinkách v dopravě, pravidlech
parkování a o pohybu v cyklopruzích. Lidé mohli odevzdat v rámci projektu Kola pro Afriku svá
stará a nepotřebná kola, aby mohla putovat studentům do Gambie, celkem se podařilo vysbírat
13 kol. Po celý den se občané mohli svézt v elektrobusu, který bude od prosince provozovat
MHD v našem městě. V pátek 22.9. pak občané mohli využít po celý den MHD zdarma.
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V sobotu 23.9. byl uspořádán první Novojičínský půlmaraton, kterého se i přes nepřízeň počasí
zúčastnilo přes 300 běžců.
3.2. Osvětové akce
Osvětová akce pro úřad
Tajemnice Komise představila členům Komise osvětovou akci, která byla uspořádána pro
zaměstnance MěÚ. Školení pro zaměstnance úřadu na téma Principy udržitelného rozvoje
v návaznosti na strategické plánování a kvalitu života proběhlo v úterý 17.10. ve školící
místnosti MěÚ Nový Jičín. Tento akreditovaný vzdělávací program přednesl ředitel Národní
sítě Zdravých měst České republiky Ing. Petr Švec, účastníci se dozvěděli základní fakta o
udržitelném rozvoji, základy Místní agendy 21 nebo také co obnáší zapojení do projektu
Zdravé město. Školení se zúčastnili zástupci z vedení města, tajemnice úřadu, vedoucí odborů
a další zaměstnanci úřadu. Partnerem akce bylo Návštěvnické centrum Nový Jičín, které
zajistilo ochutnávku lokálních produktů z partnerského města Novellara.
Osvětová akce pro veřejnost
Osvětová akce byla uspořádána také pro veřejnost, konkrétně pro studenty. Studenti čtvrtých
ročníků novojičínského gymnázia se v úterý 19.9.2017 seznámili s pojmem udržitelný rozvoj
v rámci přednášky, kterou uspořádalo Zdravé město Nový Jičín během Evropského týdne
mobility. Přednáška s tématem „Udržitelný rozvoj a udržitelný rozvoj v dopravě“ byla určena
pro studenty Gymnázia a SOŠ Nový Jičín. Přednášku si pro studenty připravil pedagog a
ekolog Doc. RNDr. Pavel Nováček CSc., vedoucí katedry rozvojových studií z Univerzity
Palackého v Olomouci. Studentům byl představen pojem udržitelný rozvoj, jeho vývoj, za
kterým stála zejména OSN, vztah člověka k přírodě, výzvy udržitelného rozvoje a nové
možnosti v dopravě, které podporují její udržitelnost.
3.3. Plánování s veřejností
Veřejné fórum
Na Veřejném fóru Zdravého města konaném 16. května měli občané poprvé možnost
navrhnout příležitosti pro rozvoj Nového Jičína. Každý občan si vybral jeden ze sedmi
tematických stolů, u něhož mohl navrhnout vize, které by se měly realizovat. Z každého stolu
byly hlasováním vybrány dvě vize, které postoupily do finále mezi čtrnáct příležitostí pro Nový
Jičín.
Těchto 14 příležitostí následně prošlo hlasováním na fóru i ve veřejné anketě, která ukázala,
o jaké návrhy mají občané města největší zájem. Rada města 23.8. a Zastupitelstvo města
7.9. 2017 pak schválilo, aby se město Nový Jičín zabývalo těmito příležitostmi:
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Vybudovat síť přírodních cyklostezek „Čertovy stezky“ a zřídit „single trail centrum
Čerťák“
Rozšířit a modernizovat zázemí v lokalitě Čerťák (WC, převlékací zástěny,
občerstvení, sportovní hřiště apod.)
Ozelenit náměstí, především stromy
Vybudovat kruhový objezd u Čedoku včetně přechodů v okolních ulicích
Vytvořit koncepci parkování ve městě
Zajistit brigády pro mládež
Podpořit jazykové vzdělávání a výjezdy studentů do partnerských měst
Navýšit kapacitu kontejnerů na bioodpad
Pořádat diskotéky pro mládež

Schválené podněty z Veřejného fóra, které byly schváleny Zastupitelstvem města, byly
podrobně rozepsány v předchozím bodu č. 2.
Veřejné projednání – Inspirační návrhy využití areálu Hückelových vil
Veřejné projednání k využití areálu Hückelových vil proběhlo v aule novojičínské radnice 21.4.
Občanům byly představeny návrhy studentů Fakulty architektury VUT v Brně, svůj názor
vyjádřili nejen památkáři a architekti, ale také občané města. Komunikace s veřejností a návrhy
studentů napomohly k nalezení záměrů využití těchto objektů. Konečné rozhodnutí o využití
Hückelových vil bylo nalezeno v červnu na jednání odborného poradního sboru. Ve vile
Augusta Hückela, kterou bude spravovat město, bude městská galerie, centrum prezentace
partnerských měst a případně tzv. Akademie třetího věku. Druhá vila by pak měla být pronajata
k využití soukromému subjektu. Nyní proběhne soutěž na zpracování architektonické studie,
jejíž výsledky budeme znát na jaře příštího roku.
Kulatý stůl - Revitalizace areálu Letního kina
Kulatý stůl na téma Revitalizace areálu Letního kina se prozatím neuskutečnil. Jako další
možné téma však v průběhu roku vyvstalo téma nevyužitého pozemku, bývalých zahrad ZŠ
Dlouhá. Nakonec proběhlo veřejné projednání právě na toto téma 11.10.2017, náplň
projednání byla projednána zvlášť v bodu č. 5 jako samostatné téma.
3.4. Vzdělávání
Tajemnice členům Komise řekla, jakou formou vzdělávání koordinátora probíhá. Vzdělávání
koordinátora ZM je zajišťováno zejména skrze účast na tzv. Školách Zdravých měst. Tento rok
koordinátorka Kateřina Imrýšková absolvovala dvě školy Zdravých měst, předchozí
koordinátorka Eva Balarynová jednu. Zúčastnili jsme se tak všech škol. Vzdělávání probíhá
také díky účasti na příležitostných školeních, např. školení pro zaměstnance úřadu.
3.5. Spolupráce
Předseda Komise zmínil, že v Plánu zlepšování si Komise předsevzala navázání dlouhodobé
spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi a příspěvkovými organizacemi města.
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Jednorázové spolupráce probíhají, partnerskou smlouvu se nám však podepsat nepodařilo.
Tento bod může být navrhnut opětovně do dalšího Plánu zlepšování na rok 2018.
3.6. Webové stránky
Aktualizace webových stránek je zajišťována jak koordinátorem, tak politikem ZM. Tato
aktualizace je dělána průběžně v návaznosti na konané akce.
3.7. Média
Zajišťování zpráv v médiích má na starost koordinátor ZM a MA21. Spolupracuje na ní
s politikem, Komisí ZM a MA21 a tiskovou mluvčí města Nový Jičín.
3.8. Vize
Vizí Plánu zlepšování na rok 2018 bylo získání kategorie „C“ dle kritérií Místní agendy 21.
Databáze se uzavírá 31.10.2017, do této doby sem musí být vloženy všechny podklady.
Všechny potřebné podklady již byly do databáze vloženy a během následujících týdnů budeme
informování o přidělení dané kategorie.

4. Návrhy pro Plán zlepšování 2018
Předseda komise navrhnul, že by se v následujícím Plánu zlepšování mohlo uvést zavedení
participativního rozpočtu, které podporuje také vedení města, s touto aktivitou by se muselo
počítat také v sestavování rozpočtu na příští rok. Další možnou aktivitou by mohlo být zapojení
do projektu Mládež kraji. Iniciativa mládeže je projekt, v němž se mladí lidé aktivně a přímo
účastní činností, které si sami navrhnou a které jim umožňují rozvíjet jejich iniciativu
a tvořivost. Projekt iniciují, vytvoří a realizují sami mladí lidé. Projekty iniciativ mládeže
pomáhají rozvíjet osobnost mladých lidí a přináší změnu a prospěch veřejnosti. Do tohoto
projektu je zapojen také Moravskoslezský kraj.
Dále předseda Komise vyzval členy, aby navrhli další možné náměty do Plánu zlepšování na
rok 2018. Jelikož nezazněly další náměty, přesouvá se projednání Plánu zlepšování na další
schůzi Komise.

5. Komunitní zahrady na bývalém pozemku ZŠ Dlouhá
Ve středu 11.10.2017 se na Základní škole Dlouhé 56 konalo veřejné projednání, které se
týkalo budoucnosti bývalých zahrad ZŠ Dlouhá. Občané se měli rozhodnout, jak bude dále
parcela 457/1 Nový Jičín – Dolní předměstí využívána. Občanům bylo navrhnuto, že se zde
může vytvořit veřejné prostranství s lavičkami a zelení nebo komunitní zahrady, kde by si lidé
z okolních domů mohli pěstovat své vlastní plodiny. Měli také možnost navrhnout jiné řešení,
které by se zde dalo realizovat. Nyní město rozešle lidem žijícím v přilehlých ulicích nabídku
k pronájmu pěstebního pozemku.
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Mezi dalšími návrhy o využití se objevilo vybudování menšího veřejného prostranství, kde by
bylo několik laviček, výsadba květin a popřípadě menších stromů k odpočinku místních lidí.
Tento návrh ale většina lidí neviděla jako vhodnou variantu kvůli obavám z hlučných a
neslušných návštěvníků. Posledním návrhem od občanů bylo vybudování parkoviště. Otázka
parkování je totiž na sídlištích v centru města značný problém. Tento návrh by byl však
nejdražší variantou, zejména kvůli inženýrským sítím, které přes pozemek zahrady vedou.
V současné době budou občanům bydlícím v této lokalitě rozeslány dotazníky, zda by měli
zájem o pronájem výsadbové plochy na tomto pozemku.
Předseda Komise vyzval členy, aby se vyjádřili k tomuto projednání, zda zachytili nějaké
postřehy, jelikož se projednání zúčastnilo velmi málo lidí. Jaroslav Perútka řekl, že se pojem
komunitních zahrad měl lépe vysvětlit na letáku k dané akci, lidé tomu špatně porozuměli.
Projednání mohlo být také uveřejněno na televizi Polar, kterou sledující zejména starší
obyvatelé. Předseda argumentoval, že na letáku byl pojem do jisté míry vysvětlen a reportáž
na televizi Polar proběhla jak před veřejným projednáním, tak i po něm. Zuzana Rosová s
aktivitou budování komunitních zahrad souhlasila a zdůraznila její další význam v podobě
budování sousedských vztahů, což je důležité pro všechny obyvatele, ale zejména pro matky
s dětmi a seniory, kteří tráví mnoho časů doma. Mohly by se zde konat také malé společenské
akce pro dané cílové skupiny. Mohly by se zde budovat také mezigenerační vazby.

6. Dosažení kategorie „C“
V minulém roce město Nový Jičín dle kritérií MA21 a vložených údajů do databáze Cenia
zprostředkovávané Ministerstvem životního prostředí získalo kategorii „D“ – start. V tomto roce
se město pokouší získat kategorii „C“ – stabilizace. Vkládání údajů má na starost Koordinátor
ZM a MA21. V současné době se uzavírá 31.10.2017 databáze pro vkládání dokumentů
dokládajících konání akcí. V nejbližších týdnech bychom se měli dozvědět rozhodnutí o
udělení dané kategorie.

7. Volba místopředsedy Komise ZM a MA21
Bod

č.
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Volba místopředsedy nakonec

nebyl

uskutečněn,

jelikož

současná

místopředsedkyně Komise Radka Filipíková prozatím na členství v komisi nerezignovala.
Volba nového místopředsedy proto proběhne na následující schůzi Komise.

8. Různé
V rámci různého navrhnul člen Komise Jiří Klein, že by se mohla realizovat sportovní stezka,
která je vybudována na Skalkách, také v parku Smetanovy sady. V rámci prevence kriminality
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by se měly navrhnout další sportovní aktivity, jako bylo např. workoutové hřiště. Stezka by
mohla být podobná hybaj stezce. Na takové stezce jsou návštěvníci naváděni pomocí značek
a popisů k různým pohybovým aktivitám. Zuzana Rosová se vyjádřila, že stezka svou
konstrukcí do Smetanových sadů nezapadá.

9. Závěr
Předseda Komise poděkoval všem členům za účast na této schůzi a po společné dohodě byl
navržen termín příští schůze mezi 11. a 13.12.2017.
Úkoly plynoucí ze zasedání komise:
Úkol

Zodpovědná osoba

Termín plnění

Návrhy pro Plán zlepšování na rok
2018

Celá komise

Prosinec

Návrhy na nového místopředsedu
komise

Celá komise

Prosinec

Další jednání komise se uskuteční mezi 11. a 13.12.2017 v prostorách zasedací místnosti u
obřadní síně na radnici MěÚ.
Novém Jičíně dne: 7.11.2017
Zapsala: Kateřina Imrýšková

Ondřej Syrovátka

Podpis: ………………………..

Podpis: ………………………….

Příloha č. 1: Prezenční listina
Příloha č. 2: Informace k plnění úkolů ze schůze Komise ZM a MA21 ze dne 26.6.2017
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