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HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 2016 

Projekt Zdravé město Nový Jičín a místní Agenda 21 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A MA21 

 Projekt Zdravé město 

Projekt Zdravé město (dále jen ZM) je mezinárodním projektem, jež iniciovala OSN – Světová zdravotní 

organizace (WHO) v roce 1988. Během patnácti let se do projektu zapojilo přes 1300 Zdravých měst, 

obcí a regionů ve 30 evropských zemí. Po roce 1989 se myšlenky uvedeného projektu začaly realizovat 

i v ČR. V roce 1994 vytvořilo jedenáct aktivních měst asociaci s názvem Národní síť Zdravých měst ČR 

(NSZM) a ta dnes zastřešuje 131 členů, s regionálním vlivem na 2104 měst a obcí, ve kterých žije 5,429 

milionu obyvatel (52% populace ČR). 

Zdravé město, obec, mikroregion, kraj je prestižní označení pro municipalitu, která je aktivně zapojena 

do mezinárodního Projektu Zdravé město. Ačkoliv ZM má organizační zázemí úřadu, není pouhou 

„úřední aktivitou“, jedná se zejména o projekt komunitní – otevírá prostor pro posilování aktivity a 

zájmu obyvatel. ZM podporuje kvalitu veřejné správy, kvalitu strategického plánování a řízení 

s ohledem na udržitelný rozvoj a podporu zdraví, aktivně se ptají svých obyvatel na jejich názory. 

 Místní Agenda 21 

Agenda 21 je program pro 21. století, který přináší všem zemím světa určitý návod, jak zabránit dalšímu 

zhoršování stavu životního prostředí a přitom zlepšovat hospodářské i sociální podmínky života na této 

planetě. Míra využívání přírodního bohatství by přitom neměla přesáhnout schopnost jeho obnovy či 

nalezení adekvátní náhrady. Místní Agenda 21 je proces, který usiluje o aplikaci těchto obecných zásad 

v konkrétních podmínkách měst, obcí a regionů. 

Místní Agenda 21 (MA21) prostřednictvím zkvalitňování správy věcí veřejných, strategického plánování 

a řízení a aktivního zapojování veřejnosti do života města pomáhá zvyšovat kvalitu života obyvatel 

měst, obcí a regionů. Je to proces, který není dán zákonem ani vládním nařízením, a závisí na vůli 

místních úřadů a pomoci dalších klíčových partnerů: neziskových organizací, škol, podnikatelů, sdružení 

a veřejnosti samé. Přesto vychází z oficiálních závazků, ke kterým se Česká republika připojila na tzv. 

Summitu Země v Riu de Janeiro v roce 1992 společně s dalšími desítkami zemí světa. 

PROJEKT ZDRAVÉ MĚSTO NOVÝ JÍČÍN A MA21 

Členství města Nový Jičín v NSZM schválilo Zastupitelstvo města Nový Jičín na svém 2. zasedání dne 

5.3.2015 (usnesení ZM č. 66/2/2015). 

Politické a organizační zázemí: 

 Politik Zdravého města a MA21 

Mgr. Ondřej Syrovátka – místostarosta města Nový Jičín 

Zastupitelstvo města Nový Jičín na svém 2. zasedání, konané dne 5.3.2015 jmenovalo Mgr. Ondřeje 

Syrovátku politikem zodpovědným za Projekt Zdravé město Nový Jičín a MA21. 
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Politik zastřešuje základní procesy v rámci ZM a MA21 navenek. Aktivní spolupráce politika je 

nezbytnou podmínkou úspěšného fungování ZM a MA21. Odpovídá za strategickou část projektu, za 

prosazování zdraví, udržitelného rozvoje a kvality života. 

 Koordinátorka Zdravého města a MA21 

Ing. Eva Balarynová – pracovník úřadu 

Koordinátorkou projektu ZM a MA21 Nový Jičín byla jmenována usnesením ze 7. zasedání 

Zastupitelstva města Nový Jičín, konaného dne 17.12.2015 Ing. Eva Balarynová.  

Koordinátor ZM a MA21 je pracovníkem úřadu, který procesy ZM a MA21 komplexně sleduje, 

vyhodnocuje a přináší potřebné podněty a inovace. Hlavním úkolem koordinátora je aktivní zájem o 

problematiku MA21, pracovní píle, samostatnost a schopnost vyjednávat. 

 Komise Zdravého města Nový Jičín a MA21 

Usnesením Rady města Nový Jičín byla dne 12. října 2016 jmenována Komise Zdravého města Nový 

Jičín a MA21 (usnesení RM č. 1040/35/2016), která je poradním orgánem rady, který odborně a 

manažersky dohlíží na procesy ZM a MA21. Vyslovuje se ke koncepčním i operativním otázkám, které 

mohou mít vliv na zdraví, udržitelný rozvoj a kvalitu života ve městě. Aktivně spolupracuje na rozvoji 

ZM a MA21 ve městě. 

Členové: 

 Ondřej Syrovátka – místostarosta, politický koordinátor ZM a MA21 

 Daniel Fojtík – podnikatelský sektor, Daniel Fojtík 

 Jiří Klein – veřejná správa, Městská policie 

 Lenka Chobotová – veřejná správa, Státní okresní archiv Nový Jičín 

 Marta Randusová – podnikatelský sektor, Krámek pod věží 

 Michaela Holišová – neziskový sektor, RC Provázek 

 Miroslava Chmelařová – podnikatelský sektor, Sedmikráska 

 Radka Filipíková – neziskový sektor, Kola pro Afriku 

 Václav Dobrozemský – veřejná správa, Zastupitel NJ 

 Jaroslav Perútka – veřejná správa, Osadní výbor Žilina 

 Dalibor Janošek – veřejná správa, Zastupitel NJ 

 Zuzana Rosová – neziskový sektor, RC Mozaika 
 
Tajemník: 

 Eva Balarynová – koordinátorka ZM a MA21 
 
 

ZHODNOCENÍ AKTIVIT ZA ROK 2016 

Ukliďme Česko 

- Jarní očista potoka Rakovec – 16.4.2016  

- Jarní očista Grasmanky – 23.4.2016 

Na oslavu Dne Země uspořádalo Zdravé město Nový Jičín ve spolupráci s Čajovnou Archa, Junáckým 

střediskem Dvojka a Městskou policií Nový Jičín tradiční jarní úklid v rámci celostátní akce Ukliďme 

svět/Ukliďme Česko.  
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Jarní cyklojízda 

V pátek 22. dubna 2016 Zdravé město Nový Jičín uspořádalo jarní cyklojízdu k zahájení 

sezóny na cyklostezce KOLEJE vedoucí z Nového Jičína do Hostašovic.  

Pro všechny účastníky, kteří přijeli v zelené barvě – barvě jara, byla připravena v cíli 

bohatá tombola. Cyklojízdy se zúčastnilo přes sto účastníků. 

 

 

 

 

 

 

 

Férová snídaně 

V sobotu 14. května se ve Smetanových sadech uskutečnil piknikový 

happening na podporu faitradových a lokálních pěstitelů – Férová snídaně 

NaZemi. Nový Jičín se tak přidal k více než stovce míst, kde se ve stejný den i 

čas sešly tisíce lidí, aby vyjádřily svůj zájem o pěstitele, jejichž plodiny se 

dostávají na náš stůl. Akce se konala v Česku již po šesté, a to vždy na Světový 

den pro fair trade, který se slaví každoročně druhou květnovou sobotu. 

V Novém Jičíně proběhla akce již podruhé.  
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Kulatý stůl – projednání záměru výstavby vyhlídky na Svinci  

V úterý dne 21.6.2016 uspořádalo město Nový Jičín v rámci projektu Zdravé 
město kulatý stůl k záměru výstavby vyhlídky na Svinci. 

Poté, co autoři projektu architekti Ondřej Kafka a Darja Štursová představili 
svůj záměr, dostali slovo občané, kteří měli možnost vyjádřit své názory na 
zamýšlenou stavbu a vznést dotazy na vedení města a zástupce odborů MěÚ. 
Všechny náměty byly zaznamenány a na závěr shrnuty. 

Svůj názor zda vyhlídku stavět či ne a pokud ano, tak za jakých podmínek mohli občané vyjádřit v 
anketě. Do veřejného hlasování, které probíhalo od 1. do 31. srpna, se zapojilo 1826 lidí, přibližně 
osm procent obyvatel. 29 procent zúčastněných s projektem vyhlídkové plošiny na vrchu Svinec 
souhlasilo, 71 procent respondentů bylo proti. 

Vedení města se k výsledkům ankety přiklonilo a peníze vyčleněné na stavbu budou použity na 
opravu bytů. 

 

 

 

Evropský týden mobility  

Zdravé město Nový Jičín se i letos zapojilo do Evropského týdne mobility. Kampaň každoročně probíhá 

v termínu od 16. do 22. září, letos na téma „Chytrá a udržitelná mobilita – investice pro Evropu“ 

s heslem „Chytrá a čistá mobilita. Silná ekonomika“.  

Zdravé město Nový Jičín ve spolupráci s Městkou policií a střediskem volného 

času FOKUS pro své občany připravilo řadu aktivit. Po celou dobu kampaně 

probíhal sběr starých jízdních kol v rámci projektu „Kola pro Afriku“. Posláním 

tohoto projektu bylo prostřednictvím dobrovolné iniciativy české společnosti 

umožnit dětem v Africe cestu ke vzdělání. Tuto cestu dětem umožní kola, 

která darují lidé po celé ČR.  Darovaná kola tak podpoří rozvoj celkové 

gramotnosti dětí, následně lepší možnost jejich pracovního uplatnění a 

zvýšení jejich občanského statusu.  

Při příležitosti zahájení Evropského týdne mobility se uskutečnila v pátek 

16.09. „Klobouková cyklojízda“. Ve středu 21.09 proběhl na Masarykově 

náměstí bohatý program, k dispozici byl stánek Městské policie, kde bylo možno vidět správně 

vybavené jízdní kolo, ukázku elektro skútru a představení projektu „Na kole jen s přilbou“. Dále stánek 

BESIP a ukázka propagačního autobusu od společnosti KODIS. Ve čtvrtek 22.09.2016 u příležitosti 

mezinárodního Dne bez aut byla Městská hromadná doprava po celý den zcela zdarma. 
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Výstava na stromech 

Smetanovy sady v Novém Jičíně se v prvním říjnovém týdnu připojily k desítkám 

parků, které hostily Výstavu na stromech s podtitulem „Poznej své boty“. Na 15 

plakátech s fotografiemi od mezinárodně oceňovaného bangladéšského 

fotografa GMB Akeshe se občané mohli dozvědět, co vše se skrývá pod 

zpracováním kůže pro náš trh či výrobu bot. Akce se konala od 1. do 8. října 

během Týdnu důstojné práce. 

Loňský ročník se věnoval podmínkám pěstitelů kávy v Guatemale a Mexiku. Příští 

rok mají pořadatelé z NaZemi v plánu zaměřit výstavu na pracovní podmínky 

pěstitelů banánů z Panamy a Kostariky. 

Kulatý stůl - Strom roku 2017  

V pondělí 24.10.2016 uspořádalo Zdravé město Nový Jičín kulatý stůl k výběru 

vhodných kandidátů do soutěže “Strom roku 2017” za Nový Jičín a okolí. Po 

krátkém úvodu vystoupila projektová manažerka Nadace Partnerství a 

novojičínská rodačka Andrea Krúpová, která představila soutěž, její historii, 

finalisty minulých ročníků a v rámci diskuze odpověděla i na dotazy z řad 

veřejnosti. Poté dostaly slovo pracovnice odboru životního prostředí, které 

informovaly občany o památných stromech, o druzích stromů, které se 

vyskytuji v našem městě a jeho blízkém okolí. Velice zajímavá byla především 

statistika zastoupení jednotlivých druhů stromů v našem městě. Po krátké 

prezentaci nominovaných stromů došlo k samotnému hlasování. Z celkového 

počtu 12 stromů byly vybrány tři stromy. K těmto třem stromům nyní dohledáme další doplňující 

informace, fotografie a během ledna či února bude spuštěna anketa, ze které vzejde jeden vítěz. Vítěze 

následně přihlásíme do celostátní soutěže Strom roku 2017. 

Nominované stromy: 

1.Tisíciletý tis – Žilina u NJ 

2.Památná lípa na Kojetíně 

3.Dub nad žulovou deskou “Smetanovy sady” 
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VZDĚLÁVÁNÍ KOORDINÁTORA 

Jarní škola NSZM Litoměřice – certifikát „Komunikace s veřejností“ (16. – 17.3.2016) 

Letní škola NSZM Chrudim – certifikát „Medializace a PR“ (15. – 16.6.2016) 

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU ZLEPŠOVÁNÍ 2016 

Cíl: Získat kategorii „D“ dle kritérií MA21 

Pro měření kvality MA21 existuje oficiální sada Kritérií MA21, schválená Radou vlády pro udržitelný 

rozvoj.  Čtyři kategorie (A-D) mají vlastní kritéria a měřitelné ukazatele, kterými lze hodnotit kvalitu 

procesu i výstupů. K postupu do vyšší kategorie je vždy nutné naplnit všechna kritéria kategorií 

předcházejících. 

Město Nový Jičín se letos uchází o vstup do kategorie „D“ – START.  

1. Zapojení do kampaně Týden mobility 

- Zdravé město Nový Jičín, se i letos zapojilo do celostátní kampaně Evropský týden mobility, 

který probíhal ve dnech 16. -  22. září 2016. 

SPLNĚNO  

2. Zapojení do kampaně Den sociálních služeb 

- Ve spolupráci s odborem sociálních služeb proběhl dne 07. září 2016 na Masarykově 

náměstí Den sociálních služeb. 

SPLNĚNO  

3. Zapojení do kampaně „Ukliďme Česko“ 

- Zdravé město Nový Jičín se zapojilo do celorepublikové kampaně „Ukliďme svět/Ukliďme 

Česko. Proběhly dva úklidy a to potoka Rakovce a říčky Grasmanky. 

SPLNĚNO  

4. Vzdělávání koordinátora v NSZM 

- Účast koordinátora a politika na školách organizovaných Národní sítí Zdravých měst ČR a 

dalších akcích, dle harmonogramu. 

SPLNĚNO  

5. Zřízení poradního orgánu ZM a MA21 

- Usnesením Rady města Nový Jičín byla dne 12. října 2016 jmenována Komise Zdravého 

města Nový Jičína a MA21. 

SPLNĚNO  

6. Kulaté stoly 

- Zdravé město Nový Jičín uspořádalo během roku dva kulaté stoly. První se týkal 

problematiky výstavby vyhlídky na Svinci a druhý k nominaci stromů do ankety Strom roku 

2017. 

SPLNĚNO  

7. Tří sektorová spolupráce 

- Politikem Zdravého města Nový Jičín a MA21 byli osloveni místní podnikatelé s žádosti o 

spolupráci na základě smluvní domluvy. 

8. SPLNĚNO Aktualizace webové stránky Zdravého města Nový Jičín 

- Dochází k tvorbě webové stránky Zdravého města Nový Jičín. Na web jsou vkládány 

nejnovější informace týkající se Zdravého města, pozvánky na akce Zdravého města i 

závěrečné zprávy z akcí a kulatých stolů. 

SPLNĚNO  
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9. Uveřejňování zpráv o MA21 v médiích 

- Po celý rok probíhá medializace a propagace akcí Zdravého města a to nejen na webu 

města (https://www.novyjicin.cz/zdravemesto/), ale i na FB 

(https://www.facebook.com/zdravemestonovyjicin/?ref=aymt_homepage_panel), 

v Novojičínském zpravodaji, v Novojičínském deníku, prostřednictvím tiskových zpráv, 

plakátů nebo prostřednictvím lokální televize Polar. 

SPLNĚNO  

 

Zdravé město Nový Jičín v roce 2016 postoupilo z nulté kategorie „Zájemci“ do kategorie „D“. 

(http://ma21.cenia.cz/Datab%C3%A1zeMA21prohl%C3%AD%C5%BEen%C3%AD/Podlespln%C4%9Bn

%C3%BDchkategori%C3%AD/KategorieD/tabid/751/language/cs-CZ/Default.aspx) 

 

 

V Novém Jičíně, dne 28.02.2017 

 

 

 

…………………………………………………….    ……………………………………………………….. 

Ing. Eva Balarynová      Mgr. Ondřej Syrovátka 

Koordinátorka ZM a MA21     Politik pro ZM a MA21 

https://www.novyjicin.cz/zdravemesto/
https://www.facebook.com/zdravemestonovyjicin/?ref=aymt_homepage_panel
http://ma21.cenia.cz/Datab%C3%A1zeMA21prohl%C3%AD%C5%BEen%C3%AD/Podlespln%C4%9Bn%C3%BDchkategori%C3%AD/KategorieD/tabid/751/language/cs-CZ/Default.aspx
http://ma21.cenia.cz/Datab%C3%A1zeMA21prohl%C3%AD%C5%BEen%C3%AD/Podlespln%C4%9Bn%C3%BDchkategori%C3%AD/KategorieD/tabid/751/language/cs-CZ/Default.aspx

