Město Nový Jičín
Zápis č. 5/2017
z jednání Komise Zdravého města Nový Jičín a MA 21 Rady města Nový Jičín, konané
dne 26. 06. 2017 v 17:00 hod., malá zasedací místnost MěÚ
______________________________________________________________________
Zaevidováno v EED pod č.j.:
Jmenný seznam přítomných a nepřítomných členů komise:
Dobrozemský Václav, Filipíková Radka, Fojtík Daniel, Holišová Michaela, Chmelařová
Miroslava, Chobotová Lenka, Janošek Dalibor, Klein Jiří, Perútka Jaroslav, Randusová
Marta, Rosová Zuzana, Rozbroj Pavel, Syrovátka Ondřej
Přítomni členové:
Chmelařová Miroslava, Chobotová Lenka, Janošek Dalibor, Klein Jiří, Perútka Jaroslav,
Rosová Zuzana, Syrovátka Ondřej
Nepřítomni členové omluveni:
Dobrozemský Václav, Filipíková Radka, Holišová Michaela, Randusová Marta, Rozbroj
Pavel
Nepřítomni členové neomluveni:
Fojtík Daniel
Tajemník komise:
Imrýšková Kateřina
Hosté:
Krupička Martin
Při zahájení schůze bylo přítomno 7 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. Kontrola plnění úkolů
3. Představení nové koordinátorky Zdm a MA21 Kateřiny Imrýškové
4. Vyhodnocení veřejného fóra – zhodnocení samotné akce, výsledky ankety
5. Pocitové mapy – ukázka výsledků, propagace
6. Shrnutí uplynulého půlroku
7. Strom roku – propagace Památné lípy na Kojetíně
8. Městské včely
9. Piano v ulicích – možnost instalace v NJ
10. Informace z Letní školy Zdravých měst v Moravské Třebové
11. Plán na další půlrok 2017
12. Různé
Ukončení schůze
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se:0
2. Kontrola plnění úkolů

Úkol

Zodpovědná osoba

Splnění

Vytvořit webový odkaz
s informacemi o akci, událost na FB.

Ondřej Syrovátka
Eva Balarynová

Splněno

Pozvat a informovat VM, RM a ZM.

Ondřej Syrovátka

Splněno

Zadat grafické zpracování plakátů Eva Balarynová
FZM.
Radka Filipíková

Splněno

Zajistit
medializaci
FZM
spolupráci s tiskovou mluvčí.

ve Eva Balarynová
Ondřej Syrovátka
Marie Machková

Splněno

Připravit prezentaci a investiční Ondřej Syrovátka
záměry.
Eva Balarynová

Splněno

Pokračovat ve spolupráci na semináři k UR – koordinátorka, paní Filipíková, pan Klein.
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3. Přivítání a představení nové koordinátorky
Předseda komise vyzval novou koordinátorku Kateřinu Imrýškovou ke krátkému představení,
následně vyzval ke krátkému představení ostatní členy komise Zdravého města.
4. Vyhodnocení Veřejného fóra
Veřejné fórum se uskutečnilo 16.5.2017 ve Fokusu Nový Jičín. Byly zde představeny největší
investiční akce pro tento rok a také akce Zdravého města, které se konaly za uplynulý rok. Ing.
Dana Diváková následně přiblížila občanům, co je Národní síť zdravých měst (NSZM) a jaké
výhody z členství v ní vyplývají. U sedmi tematických stolů měli občané navrhovat možné
náměty. Dva návrhy od každého tematického stolu, které měly nejvíce hlasů, byly zapsány do
hlavního archu a tvořily tzv. 14 příležitostí.
Pomocí ankety bylo z těchto 14ti příležitostí vybráno 10, které budou předloženy v zářijovém
zastupitelstvu. Na příštím veřejném fóru budou tyto příležitosti opětovně prezentovány a bude
popsáno, zda se je podařilo zrealizovat.
Předseda komise poděkoval za pomoc a spolupráci všem členům komise, shrnul závěry
veřejného fóra a vyzval ostatní členy komise k návrhům na další vylepšení fóra v příštím roce.
Návrh hosta Martina Krupičky rozdělit tematický stůl Veřejná správa, ekonomika a podnikání
na dva oddělené bloky: Veřejná správa a Ekonomika a podnikání. Dále bylo navrženo, aby
se konkrétní příklady, které byly prosazeny, ihned propagovaly. U stolu by mohlo být o jednoho
zapisovatele navíc kvůli lepší organizaci. Garanti stolů by neměli čekat na oficiální zahájení,
ale již po příchodu návštěvníků zhruba objasnit průběh celé akce. Pro lepší propagaci by bylo
možné použít konkrétní otázku: „Chcete ve městě …? Přijďte diskutovat.“ Po ukončení fóra by
měly být zveřejněny všechny návrhy občanů a kolik měly hlasů, aby lidé byli motivováni se
zúčastnit příště.
4.1. Vyhodnocení dotazníků
Hodnocení programu

Průměr

Modus

Obsah a rozsah programu

1,42

1

Srozumitelnost

1,60

1

Moderace/facilitace

1,60

1

Příležitost pro aktivní účast

1,50

1

Užitečnost

1,58

1

Zajímavost

1,46

1
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Atmosféra akce

1,52

1

S čím jsem byl/a spokojen/a?










Že fórum v NJ existuje, množství nápadů
Skvělá atmosféra, příležitost k zapojení občanů
Prezentace investic města, záměr propagace nápadů
Možnost hovořit o různých tématech s běžnými občany
Občerstvení
Tematické zaměření
Zajištění hlídání dětí
Organizace
Tombola

Co bych doporučil/a vylepšit?













Kratší úvodní prezentace, více prostoru pro diskuzi a hlasování
Jen tak dál, může se tak vyřešit spousta věcí
Zlepšení organizace zápisů podnětů a jejich bodování
Přidat výběr témat, případně okruhy rozdělit
Zkrátit úvod, byl příliš dlouhý
Zapojení všech a ne jen těch průbojných
Více zástupců běžných občanů
Lépe proškolit vedoucí stolu, zaměření na brainstorming a ne na okamžité vyřešení
Lepší komunikace při navrhování témat u stolu
Více času při hlasování u stolu
Více propisek
Lepší organizace

Jaký způsob pozvání byl u Vás rozhodující?

Pozvání na akci
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
plakát

leták

noviny

rádio

televize

internet

osobní
pozvání

ostatní
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4.2. Výsledky ankety
V anketě se hlasovalo o 14ti návrzích, které získaly na Veřejném fóru v rámci hlasování nejvíce
hlasů. Aby návrh prošel k dalšímu projednání, musel se umístit do 10. místa. Každý občan
města mohl hlasovat pouze jednou a mohl vybrat dvě příležitosti města. Zmíněné návrhy
budou předloženy Radě města, která je může doporučit k projednání zastupitelstvu

Opatření

Hlasů Pořadí
na fóru na fóru

Hlasů

Pořadí

Volnočasové aktivity a
cestovní ruch

266

1

37

1

Volnočasové aktivity a
cestovní ruch

232

2

0

14

Ozelenit náměstí, především stromy

Životní prostředí

104

3

12

7

Vybudovat kruhový objezd u Čedoku včetně
přechodů v okolních ulicích

Doprava, bezpečnost a
veřejný pořádek
Veřejná správa,
ekonomika a podnikání
Doprava, bezpečnost a
veřejný pořádek

102

4

29

2

84

5

17

3

83

6

5

10

Veřejná správa,
ekonomika a podnikání

52

7

7

8

Zajistit brigády pro mládež

Stůl mladých

35

8

13

6

Zřídit krizovou pomoc se zaměřením na lidi s
duševním onemocněním
Podpořit jazykové vzdělávání a výjezdy
studentů do partnerských měst

Sociální oblast, zdravý
životní styl a bydlení
Školství, výchova a
vzdělání
Sociální oblast, zdravý
životní styl a bydlení

30

9

14

5

27

10

15

4

24

11

5

10

Vybudovat síť přírodních terénních
cyklostezek "Čertovy stezky" a zřídit „single
trail centrum Čerťák“
Rozšířit a modernizovat zázemí v lokalitě
Čerťák (WC, převlékací zástěny, občerstvení,
sportovní hřiště apod.)

Vytvořit koncepci parkování ve městě
Vybudovat cyklopruh podél silnice l/57 na
průtahu městem
Instalovat mobilní WC a grilovací zařízení v
turisticky vytížených oblastech (Skalky a
Slunný háj)

Vybudovat bezbariérové veřejné WC

Stůl

Navýšit kapacitu kontejnerů na bioodpad

Životní prostředí

22

12

5

10

Podpořit navýšení kapacity ZUŠ

Školství, výchova a
vzdělání

14

13

5

10

Pořádat diskotéky pro mládež

Stůl mladých

11

14

6

9

Hlasů celkem

824

Platných hlasů

543

Neplatných hlasů

281
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Usnesení: Komise Zdravého města doporučuje 9 ověřených příležitostí a jednu
neověřenou: Rozšíření a modernizace zázemí v lokalitě Čerťák.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se:0
5. Pocitové mapy
Občané města mohli na Veřejném fóru, ale také na internetu do 30.6.2017 tvořit pocitovou
mapu města. Do mapy mohli občané zaznačit místa, kam by vzali návštěvu, chtěli bydlet,
kde to mají rádi nebo se necítí bezpečně. Dále do mapy mohli zaznačit nebezpečné místo
v dopravě, místo trávení volného času, nebo které místo by potřebovalo změnu. Ke každému
místu bylo možné zadat komentář se zdůvodněním.
Předseda komise požádal o další propagaci pocitových map.

6. Shrnutí uplynulého půlroku
 Zapojení do ankety Strom roku - 21.3.-30.4.2017
 Zapojení do kampaně „Ukliďme Česko – Ukliďme Nový Jičín“
Jarní úklid 8.4.2017
 Zapojení do akce Do práce na kole – měsíc květen
 Uspořádání Férové snídaně 13.5.2017
 Uspořádání Veřejného fóra 16.5.2017
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Strom roku
K akci Stromu roku byl minulý rok na podzim uspořádán Kulatý stůl. Zde byly vybrány tři
stromy, které postoupily do ankety, ve které hlasovala široká veřejnost. Anketa proběhla letos
na jaře, hlasovalo se mezi Tisíciletým tisem v Žilině, Památnou lípou na Kojetíně a Dubem nad
žulovou deskou ve Smetanových sadech. Památná lípa na Kojetíně vyhrála anketu a následně
byla přihlášena do celostátní soutěže. Památné lípě se podařilo postoupit do celostátního
finále soutěže Nadace Partnerství. Výstava stromů probíhala minulý týden 20.6. – 23.6.2017
ve vestibulu Radnice.
„Ukliďme Česko – ukliďme Nový Jičín“
V rámci kampaně Ukliďme svět – Ukliďme Česko se zapojilo město Nový Jičín do očisty
přírody. Dobrovolníci uklidili tzv. Tropické údolí a břehy Jičínky, nasbírali celkem 35 pytlů
odpadků, celkem to činilo přes 400 kg. Posbíraný odpad byl převezen Technickými službami
na skládku a třídicí linku.
Do práce na kole
Akce do práce na kole probíhala v měsíci květnu, do akce se mohli zapojit všichni, kteří se
registrovali a dopravovali se pravidelně do práce na kole, pěšky, na koloběžce a
zaznamenávali svou trasu. V rámci kampaně mohli využít akce místních podnikatelů s názvem
„Na triko“, účastníci Do práce na kole tak mohli dostat zdarma chlebíček, zmrzlinu, vodu nebo
kávu. Do akce byli zapojeni i cyklisté z dalších měst: Kopřivnice, Valašského Meziříčí a
Frenštátu pod Radhoštěm. Vyhodnocení akce proběhlo na Masarykově náměstí 10. června
v rámci Sportfestu.
Férová snídaně
Proběhl již třetí ročník piknikového happeningu Férová snídaně v sobotu 13. května
v zahradách pod novojičínským gymnáziem, této akce se zúčastnilo více než sto českých
měst. Touto akcí se vyjadřuje zájem lidí o pěstitele a výrobce potravin. Účastníci si s sebou
přinesli vlastní jídlo z fairtraidových nebo lokálních surovin, tímto vyjádřili účastníci podporu
místním, ale i světovým pěstitelům zapojených do systému fair trade. Během snídaně proběhla
také ukázka cvičení na novém workoutovém hřišti.
Veřejné fórum
První Veřejné fórum v Novém Jičíně proběhlo 16. května v SVČ Fokus. Cílem akce bylo
formulovat 10 příležitostí pro rozvoj města, zkráceně 10P. Každý účastník si vybral jeden stůl
z šesti tematických oblastí a u něj pak mohl navrhnout nápad, který by se ve městě mohl
realizovat. Sedmý stůl byl určen mládeží, která se mohla vyjadřovat ke všem tématům.
Z každého okruhu vybrali účastníci 2 vize, které postoupily do finálového kola. O vybraných
14 příležitostech měli možnost občané hlasovat v anketě. V průběhu fóra bylo také možné
vytvářet pocitovou mapu města, ve které lidé zaznačovali, kde se dobře cítí, tráví svůj volný
čas nebo se necítí bezpečně.
V rámci osvětových akcí mělo být v červnu realizováno školení pro úřad k udržitelnému
rozvoji a MA21. Plánuje se jeho pozdější uskutečnění.

7. Strom roku
V týdnu 19.6. – 23.6.2017 proběhla ve foyeru Radnice města výstava strom roku, kterou
pořádá organizace Nadace partnerství. Bylo zde vystaveno 12 soutěžních stromů, které se
dostaly do finále včetně novojičínské památné lípy na Kojetíně. Předseda komise požádal
členy komise o podporu a propagaci lípy. Výtěžek ze soutěže půjde na ošetření stromů.
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8. Městské včely
Předseda komise informoval ostatní členy komise o aktivitě města ohledně nového chovu včel.
Nový Jičín má nově své vlastní městské včely, do včelníku v lesoparku na Skalkách byly
v červnu umístěny tři úly s přibližně 150 tisíci včel. O ty se bude starat pracovník odboru
životního prostředí, který také bude stáčet med. Sladká pochoutka z Nového Jičína by měla
být ke koupi v návštěvnickém centru a bude také sloužit jako dárek k propagaci města.
Členy komise bylo navrhnuto, aby u úlů se včelami byly instalovány informační tabule a kolem
vedla naučná stezka, kterou by mohly využívat jak rodiny s dětmi, tak místní školy k výuce.
9. Piano v ulicích
Předseda komise informoval o tom, že město Nový Jičín dostalo nabídku instalace veřejného
piana. Požádal členy komise o možné návrhy místa, kde by mohlo být instalováno.
Bezpečnost by mohla zajistit Městská policie, která by jej večer zamykala.
Členové komise se mají zamyslet nad místem jeho možné instalace, bylo navrženo místo
pod podloubím u Staré pošty nebo na Laudonově nádvoří.
10. Informace z letní školy
Koordinátorka shrnula informace z poslední konané Školy Zdravých měst, která se konala
v Moravské Třebové 7.6. – 9.6.2017. V rámci školení koordinátorka absolvovala kurz
metodiky, medializace a PR. V rámci školy probíhala prezentace Sdílení dobré praxe, která
zahrnovala zkušenosti z úspěšně realizovaných projektů. Předseda komise pozval členy
komise na další Podzimní školu Zdravých měst, která se bude konat ve Vsetíně 1.11. –
3.11.2017.
11. Plán na další půlrok
V další polovině roku 2017 by se měly konat následující akce: Evropský týden mobility, Den
sociálních služeb, Výstava na stromech, Podzimní úklid a týden kávy. Na podzim by se měly
také uskutečnit dva semináře, a to: Seminář k poskytování dotací z rozpočtu města NJ;
Osvětová akce k UR, MA21 a souvisejícím tématům pro úřad.
Členové komise se mají zamyslet, kdo by se ujal vedení a organizace podzimního úklidu.
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12. Různé
V rámci různého představil předseda komise možnost čerpání dotací od místní akční skupiny
MAS Lašsko na projekty, které podporují kulturní a tradiční život v obcích, lokální producenty
a produkty, ochranu přírody, spolupráci a rozvoj území (tzv. „minigranty“). Podrobnější
informace jsou uveřejněny na webových stránkách města a MAS Lašsko.

Úkoly plynoucí ze zasedání komise:
Úkol

Zodpovědná osoba

Termín plnění

Navržení místa instalace veřejného
piana

Celá komise

Srpen

Zamyslet se, kdo by mohl nově
zastávat post místopředsedy komise
po Radce Filipíkové
Zorganizovat seminář k UR.

Celá komise

Září

Kateřina Imrýšková
Jiří Klein

Září

Najít organizátora Podzimního
úklidu

Celá komise

Zaslání podrobné informace z Letní

Kateřina Imrýšková

Srpen

Červenec

školy ZdM členům komise

Další jednání komise se uskuteční na přelomu srpna a září v prostorách malé zasedací
místnosti MěÚ.
Novém Jičíně dne: 4.7.2017
Zapsala: Kateřina Imrýšková Podpis: ………………………..

………………………………….……………
Předseda komise Ondřej Syrovátka
Příloha č. 1 Prezenční listina
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