Město Nový Jičín
Zápis č. 10/2018
z jednání Komise Zdravého města Nový Jičín a MA 21 Rady města Nový Jičín, konané
dne 11. 4. 2018 v 17:00 hod., malá zasedací místnost MěÚ
______________________________________________________________________
Zaevidováno v EED pod č.j.:
Jmenný seznam přítomných a nepřítomných členů komise:
Dobrozemský Václav, Fojtík Daniel, Hrdličková Lucie, Chmelařová Miroslava, Chobotová
Lenka, Janošek Dalibor, Klein Jiří, Krupička Martin, Perútka Jaroslav, Randusová Marta,
Rosová Zuzana, Rozbroj Pavel, Syrovátka Ondřej, Vindišová Monika
Přítomní členové:
Fojtík Daniel, Hrdličková Lucie, Chmelařová Miroslava, Chobotová Lenka, Janošek Dalibor,
Krupička Martin, Randusová Marta, Rosová Zuzana, Rozbroj Pavel, Syrovátka Ondřej,
Vindišová Monika
Nepřítomní členové omluveni:
Dobrozemský Václav, Klein Jiří, Perútka Jaroslav,
Nepřítomní členové neomluveni:
Žádný
Tajemník komise:
Imrýšková Kateřina
Hosté:
Žádný
Při zahájení schůze bylo přítomno 11 členů z celkového počtu 14 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. Veřejné fórum
4. Mládež kraji
5. Férová snídaně
6. Sázení stromků
7. Různé
Ukončení schůze
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se:0

2. Kontrola plnění úkolů
Úkol

Zodpovědná osoba

Konzultace Restaurant Day

Lucie Hrdličková

Plnění
Úkol trvá

3. Veřejné fórum
Předseda Komise představil členům Komise leták a náplň budoucího Veřejného fóra. Bude
zapotřebí konzultovat zejména rozdělení tematických stolů. K největší změně oproti minulému
roku došlo právě zde, namísto sedmi tematických stolů, bude nově osm, jeden stůl navíc vznikl
rozdělením jednoho stolu na dva. Stůl Veřejná správa a ekonomika se rozdělí na dva
samostatné stoly – Veřejná správa a územní rozvoj, Ekonomika a podnikání. Předseda
Komise ukázal členům Komise možný harmonogram Veřejného fóra.
Harmonogram Veřejného fóra:


Uvítání



Co se podařilo realizovat z VF 2017



Investiční akce 2018



Aktivity Zdravého města



Organizační pokyny + představení garantů



Práce u stolů
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Hlasování o 10P – hlasování a sčítání hlasů, během sčítání představení
participativního rozpočtu a vyhlášení tomboly



Představení 10P



Popis dalšího postupu – anketa, zastupitelstvo



Poděkování a rozloučení

Na letáku by měla být umístěna informace o hlasování o projektech podaných v rámci
participativního rozpočtu. Členka Komise Zuzana Rosová navrhla, aby hlasy na veřejném fóru
měly hodnotu dvou hlasů kvůli větší motivaci občanů se akce zúčastnit. Z celkem osmi
tematických stolů vzejde 16 příležitostí města, z toho vyberou občané na veřejném fóru 10
prioritních příležitostí, dále budou tyto náměty ověřeny i ve veřejné anketě. Na místě bude
k dispozici Strategický plán rozvoje města. Komise Zdravého města je pro uskutečnění
Veřejného fóra i v roce 2019.
Na veřejném fóru bude možnost hlasovat o projektech podaných v rámci participativního
rozpočtu.
Pomoc s organizací akce nabídli: L. Hrdličková, M. Randusová, L. Chobotová, Z. Rosová, D.
Fojtík, M. Chmelařová,

4. Mládež kraji
Předseda Komise informoval členy o zapojení Komise do programu Mládež kraji, který
organizuje společně s Radou dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy a SVČ Fokus. S náplní tohoto programu byli členové Komise již minule
seznámeni. Členové Komise neměli žádné námitky proti sepsané výzvě. Tato výzva bude tedy
12.4.2018 vyhlášena a projekty mohou být mládeží podány až do 28.5.2018. Propagace
proběhne jak na školách, tak na facebooku, webu města a na školních fórech.

5. Férová snídaně
Členové Komise byli předsedou Komise pozvání na akci Férová snídaně, která letos proběhne
již počtvrté, uskuteční se v sobotu 12. května od 9:30 hodin na palouku vedle Chaty Svinec.
Účastníci si přinesou vlastní dobroty z fairtradových nebo lokálních surovin. Společným
piknikem na veřejném místě vyjádří podporu nejen místním pěstitelům, ale i producentům z
Afriky, Asie a Latinské Ameriky zapojených do systému fair trade.
Během férové snídaně proběhne společné cvičení power jógy, kdo bude mít zájem, bude si
moci zahrát disc-golf, a to vše za doprovodu hudební kulisy, kterou zajistí africké bubny. Vlastní
hudební nástroje jsou vítány. Pro děti budou připraveny omalovánky a další hry, dospělí si
budou moci vyměnit recepty v Bazárku zdravých receptů. Akci lze spojit s kampaní Do práce
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na kole, jelikož po celý měsíc květen mohou jezdci na kole využít bonus v podobě akce na
triko v Chatě Svinec.

6. Sázení stromků
V sobotu 21. dubna 2018 v 11:00 proběhne na Skalkách akce Sázení stromků. Kvůli
kůrovcové kalamitě byl na Skalkách vykácen velký počet stromů, proto bylo navrženo, aby se
zde provedla nová výsadba. Organizace proběhne společně s Městskou policií, která již
podobnou akci pořádala. Komisí bylo navrženo, aby si každý mohl strom označit svým
jménem. Účastnící si budou moci opéct na ohni špekáčky. Odpoledne pořádá Mozaika na
Skalkách Pohádkový les, účastníky tak budeme moci pozvat i na tuto akci.

7. Různé
V rámci bodu Různé shrnul předseda Komise další akce Zdravého města, jako je Do práce na
kole a Jarní cyklojízda. Jarní cyklojízda ponese logo kampaně Zachraň město, účastnící by
měli přijet v hrdinském obleku, každý dostane malý dárek.
V pondělí 23.4.2018 bude v 16:30 na Kojetíně vysazena slavnostně lípa. Lípa byla zakoupena
z finančních prostředků, které získala za hlasy památná lípa na Kojetíně v celostátní soutěži
Strom roku. Program obohatí vystoupení mládeže z Kojetína. Všichni jsou na akce srdečně
zváni.
Předseda Komise poděkoval všem členům Komise za jejich účast. Další jednání Komise se
uskuteční pravděpodobně začátkem května, termín bude se členy komise opět konzultován
předem.

8. Závěr
Úkol

Zodpovědná osoba

Plnění

Oslovení paní Magdy Jedličkové
kvůli občerstvení na VF

Marta Randusová

4/2018

Oslovení Via Naturae kvůli
občerstvení na VF
Oslovení slavných osobností, které
by se zúčastnily VF

4/2018

Ondřej Syrovátka

4/2018
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Zamyšlení se nad spoluprací při
realizaci VF

Miroslava Chmelařová

4/2018

Oslovení Martin Café kvůli
servírování kávy na VF

Kateřina Imrýšková

4/2018

Vymyšlení dárku do tomboly

Všichni

5/2018

Doplnit leták

Kateřina Imrýšková

4/2018

Zjistit důvod a řešení přemnoženého
jmelí

Ondřej Syrovátka

6/2018

V Novém Jičíně dne: 16.4.2018
Zapsala: Kateřina Imrýšková

Ondřej Syrovátka

Podpis: ………………………..

Podpis: ………………………….

Příloha č. 1: Prezenční listina
Příloha č.2: Výzva Mládež kraji
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