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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.


Národní síť zdravých měst České republiky

Národní síť Zdravých měst České republiky (NSZM) je asociací municipalit v České republice, která má
podporovat praktickou realizaci udržitelného rozvoje, zdraví a kvalitu života v podmínkách obcí, měst
a krajů. NSZM byla založena roku 1994) za cílem podporovat kvalitu veřejné správy na místní a
regionální úrovni pomocí zavádění mezinárodně uznávaných postupů (Projekt Zdravé město, Ma21,
atd.) NSZM je certifikována ze strany Světové zdravotní organizace (WHO) a poskytuje svým členům
odbornou platformu pro zajištění spolupráce, poskytování informací a služeb.
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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.
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

Bc. Kateřina Imrýšková – referentka veřejné správy
Koordinátorkou projektu ZM a MA21 Nový Jičín se stala 1.6.2017 podpisem pracovní smlouvy Bc.
Kateřina Imrýšková, vystřídala tak dosavadní koordinátorku ZM a MA21 Ing. Evu Balarynovou, která
funkci vykonávala od 17.12.2015 do 31.5.2017. Bc. Kateřina Imrýšková byla do funkce jmenována
usnesením ze 17. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín, konaného dne 7.9.2017 s číslem usnesení
434/Z17/2017.
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), je poradním orgánem rady, který odborně a manažersky
dohlíží na procesy ZM a MA21. Vyslovuje se ke koncepčním i operativním otázkám, jež 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, Politik ZM a MA2, předseda komise
Václav Dobrozemský – veřejná správa, zastupitel NJ
Radka Filipíková – neziskový sektor, Kola pro Afriku
Daniel Fojtík – podnikatelský sektor, OSVČ
Miroslava Chmelařová – podnikatelský sektor, Sedmikráska
Lenka Chobotová – veřejná správa, Státní okresní archiv Nový Jičín
Dalibor Janošek – veřejná správa, Zastupitel NJ
Jiří Klein – veřejná správa, Městská policie NJ
Martin Krupička – podnikatelský sektor, Systémy pro Vás
Jaroslav Perútka – veřejná správa, Osadní výbor Žilina
Marta Randusová – podnikatelský sektor, Krámek pod věží
Zuzana Rosová – neziskový sektor, RC Mozaika
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Pavel Rozbroj – veřejná správa, místostarosta

Tajemník:


Kateřina Imrýšková – koordinátorka ZM a MA21

ZHODNOCENÍ AKTIVIT ZA ROK 2016
Ukliďme Česko
-

Jarní úklid tzv. „tropického údolí“ mezi VOP Bludovice a Čerťákem

V sobotu 8. dubna proběhl jarní úklid 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 odpadky na březích řeky Jičínky.

Velikonoční cyklojízda
Ve čtvrtek 13. dubna 2017 Zdravé město Nový Jičín uspořádalo jarní Velikonoční cyklojízdu k zahájení
sezóny na cyklostezce KOLEJE vedoucí z Nového Jičína do Hostašovic.
Pro všechny účastníky byla v cíli přichystána malá odměna, účastníci akce měli vyjet na kole s motivem
Velikonoc. I přes nepřízeň počasí se cyklojízdy zúčastnilo okolo dvaceti účastníků.
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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 druhé vile Augusta Hückela bude městská galerie,
centrum prezentace partnerských měst a případně tzv. Akademie třetího věku. Nyní proběhne soutěž
na zpracování architektonické studie, jejíž výsledky budeme vědět na jaře příštího roku.

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.

Do práce na kole
Nový Jičín se již potřetí zapojil do kampaně Do práce na kole. Akce probíhala celý květnový měsíc,
zúčastnilo se jí 75 týmů, celkem ujeli 66 138km a nachodili 4 604km. 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.
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Veřejné fórum – Rozmluvíme Nový Jičín
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:










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

Evropský týden mobility
Zdravé město Nový Jičín se i letos zapojilo do Evropského týdne mobility, který podporuje čistou
sdílenou a inteligentní dopravu. Pro občany připravil mnoho zábavných, vzdělávacích a sportovních
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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 elektro autobusu, který bude
od prosince provozován v našem městě. V pátek 22.9. pak občané mohli využít po celý den MHD
zdarma. V sobotu 23.9. byl uspořádán první Novojičínský půlmaraton, kterého se i přes nepřízeň počasí
zúčastnilo přes 300 běžců.

Přednáška pro gymnazisty
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 udržitelnou dopravu.
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Veřejné projednání – Budoucnost zahrad 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.
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.

Strom roku 2017
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. Zde se strom sice v celkovém hodnocení vysoko neumístil,
skončil celkově na 10. místě, získal však cenu za největší počet zaslaných DMS. Získané finanční
prostředky budou využity k ošetření stromů v našem městě. Výstava soutěžních stromů probíhala
v červnu 20. – 23.6.2017 ve vestibulu Radnice.
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Školení pro úřad
V úterý 17.10. proběhlo ve školící místnosti MěÚ Nový Jičín školení pro zaměstnance úřadu na téma
Principy udržitelného rozvoje v návaznosti na strategické plánování a kvalitu života. Tento
akreditovaný vzdělávací program přednesl ředitel Národní sítě Zdravých měst České republiky Ing. Petr
Švec, účastníci se dozvěděli základní fakta o udržitelném rozvoji, základy 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.

VZDĚLÁVÁNÍ KOORDINÁTORA
Jarní škola NSZM Třebíč – (22.-23.3.2017) – Eva Balarynová
Letní škola NSZM Moravská Třebová – certifikát „Metodika ZM a MA21, Medializace a PR, Sdílení
dobré praxe “ (7. – 8.6.2017) Kateřina Imrýšková
Školení „Principy udržitelného rozvoje v návaznosti na strategické plánování a kvalitu života“
(17.10.2017) Kateřina Imrýšková
Podzimní škola NSZM Vsetín – certifikát „Metodika – ZM a MA21, Tvorba a řízení projektů, Sdílení
dobré praxe (1.-2.11.2017) Kateřina Imrýšková

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU ZLEPŠOVÁNÍ 2017
Cíl: Získat kategorii „C“ 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 „C“ – STABILIZACE.
1. Zapojení do ankety Strom roku
Zdravé město Nový Jičín se zapojilo do soutěže Strom roku, kde přihlásilo Památnou lípu na
Kojetíně.
SPLNĚNO 
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2. Zapojení do kampaně „Ukliďme Česko“
Zdravé město Nový Jičín se zapojilo do kampaně „Ukliďme Česko“ 8.4.2017 v rámci jarního
úklidu, podzimní úklid
SPLNĚNO 
3. Zapojení do kampaně „Do práce na kole“
Zdravé město Nový Jičín se opětovně zapojilo do kampaně „Do práce na kole“, hlavním
organizátorem akce byl oficiální asistent ZM a MA21 a cyklokoordinátor Ing. Bohumil Pobořil,
spolupráce s koordinátorem ZM a MA 21.
SPLNĚNO 
4. Uspořádání Férové snídaně
Zdravé město Nový Jičín opětovně uspořádalo Férovou snídani na podporu fairtradu a místních
pěstitelů.
SPLNĚNO 
5. Zapojení do kampaně Den sociálních služeb
Zdravé město Nový Jičín opět uspořádalo Den sociálních služeb, zodpovědnost za organizaci
měl Odbor sociálních věcí.
SPLNĚNO 
6. Zapojení do kampaně „Evropský týden mobility“
Zdravé město Nový Jičín se opět zapojilo do Evropského týdne mobility a připravilo pro občany
několik aktivit v rámci tohoto týdne.
SPLNĚNO 
7. Realizace 2 osvětových akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pro úřad a veřejnost
Zdravé město Nový Jičín uspořádalo jednu osvětovou akci pro veřejnost – přednáška pro
gymnazisty a jednu osvětovou akci pro úřad – školení o udržitelném rozvoji.
SPLNĚNO 
8. Uspořádání Veřejného fóra
Zdravé město Nový Jičín uspořádalo 16. května 2017 první Veřejné fórum.
SPLNĚNO 
9. Uspořádání dvou veřejných projednání či kulatých stolů
 Veřejné projednání – Revitalizace areálu Hückelových vil – uskutečnilo se 21.4.2017
SPLNĚNO 
 Veřejné projednání Revitalizace areálu Letního kina – neuskutečnilo se. Namísto
tohoto projednání se uskutečnilo veřejné projednání bývalých zahrad ZŠ Dlouhá, které
proběhlo 11.10.2017.
SPLNĚNO 
10. Průběžné vzdělávání koordinátora v NSZM
Koordinátorka ZM a MA21 v průběhu roku absolvovala akreditované školení – absolvování
jarní, letní a podzimní školy ZM.
SPLNĚNO 
11. Spolupráce s partnery – zahájení partnerské spolupráce
Prozatím se Zdravému městu nepodařilo navázat smluvní spolupráci s žádným partnerem.
Městu se však podařilo získat partnery pro jednotlivé akce.
NESPLNĚNO
12. Aktualizace webové stránky Zdravého města Nový Jičín
Stránka ZM Nový Jičín je průběžně aktualizována, stejně tak facebooková stránka. Stránky
aktualizuje koordinátor a politik ZM.
SPLNĚNO 
13. Uveřejňování zpráv o MA21 v médiích
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Informace o akcích jsou průběžně zveřejňovány na webu města, v Novojičínském zpravodaji,
na televizi Polar. Uveřejňování zpráv má na starost koordinátor a politik ZM.
SPLNĚNO 
Vyhodnocení:
Zdravé město Nový Jičín v roce 2017 postoupilo z kategorie „D“ do kategorie „C“.

V Novém Jičíně, dne 22.12.2017

…………………………………………………….

………………………………………………………..

Bc. Kateřina Imrýšková

Mgr. Ondřej Syrovátka

Koordinátorka ZM a MA21

Politik ZM a MA21
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