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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 zemích. 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), která dnes zastřešuje 130 členů s regionálním vlivem na 2 160 měst a obcí, ve kterých
žije 5,418 milionu obyvatel.
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 ptá 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 s 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.

PROJEKT ZDRAVÉ MĚSTO NOVÝ JÍČÍN A MA21
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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
Politikem projektu ZM a MA21 byl roku 2018 místostarosta Mgr. Ondřej Syrovátka. Zastupitelstvo
města Nový Jičín na svém 2. zasedání, konaném 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 Jiříčková – referentka veřejné správy
Koordinátorkou projektu ZM a MA21 Nový Jičín byla po celý rok 2018 Bc. Kateřina Jiříčková, do funkce
byla 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). Komise 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. V roce 2018 se komise sešla celkem šestkrát.
Členové:















Ondřej Syrovátka – místostarosta, Politik ZM a MA2, předseda komise
Václav Dobrozemský – veřejná správa, zastupitel NJ
Daniel Fojtík – podnikatelský sektor, OSVČ
Lucie Hrdličková – neziskový sektor, PROFICIO
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
Pavel Rozbroj – veřejná správa, místostarosta
Monika Vindišová – SVČ Fokus

Str. 2

Tajemník:


Kateřina Jiříčková – koordinátorka ZM a MA21

Členové komise se aktivně zapojili především do přípravy a organizace Veřejného fóra, Ukliďme Česko
a Evropského týdne mobility.

ZHODNOCENÍ AKTIVIT A KAMPANÍ ZA ROK 2018
Ukliďme Česko
-

Jarní úklid podél říčky Grasmanky

V sobotu 7. dubna proběhl jarní úklid v rámci kampaně Ukliďme svět, ukliďme Česko. Úklidu podél říčky
Grasmanky se zúčastnilo rekordních 52 lidí, z toho asi 20 dětí. Koryto říčky bylo uklizeno od místní části
Loučka až po vlakové nádraží. Jako bonus majitel Pizzerie Oskar poskytl všem zúčastněným 50% slevu
na pizzu. K úklidu se přidala také ZŠ Komenského 66, která v pátek 6. 4. uklidila Skalky, a Adventistická
církev, která v neděli uklízela koryto Zrzávky směrem k Bludovicím.

Jarní cyklojízda
V pátek 20. dubna 2018 Zdravé město Nový Jičín uspořádalo tradiční jarní cyklojízdu k zahájení sezóny
na cyklostezce KOLEJE vedoucí z Nového Jičína do Hostašovic. Vyjížďka se konala také k podpoře
cyklistické kampaně Do práce na kole, proto mottem cyklojízdy bylo „Zachraň město“. Účastníci přijeli
v různých kostýmech superhrdinů, které byly v cíli ohodnoceny. Po dlouhé době probíhala cyklojízda
za slunného počasí a zúčastnilo se jí okolo třiceti lidí. Pro všechny účastníky byla v cíli přichystána malá
odměna.
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Sázení stromků na Skalkách
V sobotu 21. dubna se ke Dni Země sázely stromky na Skalkách. Kůrovcová kalamita a vichřice poničily
velkou část městských lesů na Skalkách, občané tak pomohli částečně les obnovit. Lidé si mohli po
zasazení svůj strom označit, aby poté k němu mohli vodit i své děti. Cedulky zajistila Městská policie.
Dále si každý mohl opéci svůj špekáček na připraveném ohni a pro děti byl připravený tematický
program dětským centrem Mozaika. Akce byla velmi úspěšná.

Zasazení lípy na Kojetíně
V pondělí 23. dubna byla na Kojetíně na vyhlídce u pikritových mandlovců slavnostně zasazena lípa
srdčitá. Tato lípa byla pořízena z financí, které město obdrželo za hlasy, které získala Památná lípa na
Kojetíně. Zasazení stromu doprovázely básně a písně mládeže z Kojetína. Na konci letních prázdnin
byla lípa bohužel zničena neznámým vandalem, proto musela být později nahrazena novou.
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Kampaň Do práce na kole
Město Nový Jičín se již počtvrté zapojilo do kampaně Do práce na kole. Akce probíhala celý květnový
měsíc, zúčastnilo se jí 82 týmů s 317 cyklisty a chodci. V celé České republice se jí zúčastnilo 16 347
zaměstnanců z 1838 firem a institucí, společně pak ujeli 3,56 milionu šetrných kilometrů. Konečné
výsledky byly vyhlášeny 9. června na Masarykově náměstí při akci Sportfest. 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. Letos bylo rekordních devět akcí na triko a celou
kampaň podpořilo na 25 sponzorů.

Férová snídaně
V sobotu 12. května se na palouku u chaty na Svinci uskutečnil piknikový happening na podporu
fairtradových a lokálních pěstitelů – Férová snídaně NaZemi. Součástí akce bylo cvičení ranní jógy,
hudební představení afrických bubnů a hraní discgolfu. Pro každého byl připraven šálek fairtradové
kávy nebo kakaa. Jako sladkou tečku každý obdržel fairtrade čokoládu a banán. Akce se konala v Česku
již po osmé, a to vždy na Světový den pro fair trade, který se slaví každoročně druhou květnovou
sobotu. V Novém Jičíně proběhla akce již počtvrté.
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Přednáška o udržitelném rozvoji
Studenti čtvrtých ročníků novojičínského gymnázia se v pátek 14. 9. 2018 seznámili s pojmem
udržitelný rozvoj v rámci stejnojmenné přednášky, kterou uspořádalo Zdravé město 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 a výzvy udržitelného rozvoje.

Den sociálních služeb
Na Masarykově náměstí v Novém Jičíně proběhl 12. září devátý ročník Dne sociálních služeb. Ten
letošní byl zaměřen na prožitek. Návštěvníci si mohli procvičit svou paměť nebo se vžít do kůže seniorů
a handicapovaných. Část programu byla věnována 25leté činnosti pečovatelské služby, kterou
poskytuje městská organizace ProSenior. Vedení města ocenilo Dobrovolníky roku, občany, kteří
nezištně pomáhají druhým. Akci zajišťoval Odbor sociálních věcí.
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Evropský týden mobility
Nový Jičín se i letos zapojil do Evropského týdne mobility, který má za cíl podpořit udržitelnou mobilitu
ve městě, a stal se tak jedním z devětadvaceti měst z celé České republiky. Letošní téma Týdne mobility
“Kombinuj a jeď“ mělo podpořit myšlenku volby různých dopravních prostředků a také upozornit
na bezpečnost při jejich využití. Pro občany připravil řadu sportovních a vzdělávacích aktivit, na kterých
chce lidem představit alternativy udržitelné mobility a upozornit je na negativní vlivy nárůstu
motoristické dopravy. Hlavní program se uskutečnil v tzv. Den mobility, proběhl v úterý 19. září
na Masarykově náměstí a byl určen zejména pro žáky mateřských a základních škol.
Na náměstí byl prezentován výukový autobus KODIS, který ukázal, jak funguje doprava
v Moravskoslezském kraji. Městská policie předvedla fungování skútru na elektrický pohon a zajistila
soutěže na koloběžkách. Rovněž byl představen nový elektrický automobil zajišťující službu baby
a senior taxi. Středisko volného času Fokus zajistilo po celé dopoledne hry a různé pohybové aktivity
pro děti, pro menší děti zajistilo program Rodinné centrum Mozaika. Centrum zdravotně postižených
MSK přiblížilo dětem svět života handicapovaných. BESIP ve svém stánku zájemce informoval
o bezpečnosti silničního provozu pomocí vědomostních kvízů a předvedl ukázku takzvaných
„opileckých brýlí“. V tento den mohli také občané využít po celý den městskou MHD zdarma. V rámci
Týdne mobility lze také udělat další dobrou věc – odevzdat na separačním dvoře Kolo pro Afriku.
Celkem se vybralo okolo šedesáti jízdních kol.

Podzimní cyklojízda
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V pátek dne 21. září proběhla tradiční podzimní cyklojízda na cyklostezce Koleje vedoucí z Nového
Jičína do Hostašovic. Cyklojízda proběhla opět za slunného počasí, účastníci měli vyjet tentokrát
v národních barvách, aby společně oslavili stoleté výročí založení ČSR. Celkem vyjelo zhruba čtyřicet
cyklistů, v cíli pro ně byl připraven tradičně malý dárek za účast. O zábavu se v Hostašovicích postaral
klaun s hudebním doprovodem.

Slavnostní zasazení Stromu svobody
Nový Jičín zasadil slavnostně dne 26. října Strom svobody. Připojil se tak k více než tisícovce měst, která
si tímto způsobem připomínají 100. výročí vzniku samostatného státu Čechů a Slováků. Symbolem
zrodu nové republiky, ale také svobody a demokracie, byla lípa. Novojičínští zasadili na paloučku v
místní části Loučka lípu srdčitou. Kulturní program zajistili žáci ze ZŠ Jubilejní 3, pracoviště Dlouhá 56
svými básněmi a písněmi. Tancem akci obohatil taneční soubor Javorník. Do akce se zapojili rovněž
Novojičínští skauti, kteří předali zástupcům města prvorepublikové známky jako vzpomínku na
skautskou poštu.

PLÁNOVÁNÍ S VEŘEJNOSTÍ
Veřejné projednání ke studii na ulici Trlicova
Dne 27. 2. 2018 se konalo veřejné projednání týkající se dolní části ulice Trlicova, v níž má investor
v plánu postavit dva pětipodlažní bytové domy. Aby město zlepšilo podmínky pro stávající obyvatele,
nechalo zpracovat dvě studie: dopravní studii, která zkoumá navýšení dopravy v lokalitě na ulici
Trlicova, a také studii veřejného prostranství, jež navrhuje možné úpravy zeleně a mobiliáře
na pozemcích za bytovým domem č.p. 10. Studie jsou zatím koncepcí, které slouží jako podklad
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k dalšímu jednání. V rámci veřejného projednání byly občanům představeny obě studie, ke kterým
mohli přítomní vznést připomínky, a tyto jejich náměty pak mohly být zahrnuty do úprav studií.

Veřejné fórum
Na Veřejném fóru Zdravého města konaném 15. května měli občané podruhé možnost navrhnout
příležitosti pro rozvoj Nového Jičína, celkem jich tuto možnost využilo 73. Každý občan si vybral jeden
z osmi 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 patnáct příležitostí pro Nový Jičín.
Celkem 15 příležitostí následně prošlo hlasováním na fóru i ve veřejné anketě, která byla uzavřena
1. června a ukázala, o jaké návrhy mají občané města největší zájem. Následně se těmito příležitostmi
zabývala Komise ZM, Rada města a Zastupitelstvo. Tučně vyznačené příležitosti byly zastupitelstvem
doporučeny k bližšímu prozkoumání a případné realizaci.
Příležitost

anketa

fórum

hlasů
151

pořadí
1.

hlasů
16

pořadí
3.

133

2.

19

1.

Neredukovat zeleň, naopak ji rozšiřovat (včetně parků)

57

3.

18

2.

Učinit podpůrné kroky pro podnikatele s provozovnou
na náměstí

34

4.

8

8.

Revitalizace okolí toků

30

5.

9

7.

Poradenská pomoc osobám pečujícím v domácnostech o své
blízké (seniory a zdravotně postižené)

20

6.

4

10.

Umístit panoramatickou mapu s popisem výhledu na vrchol
Svince (U křížku)

15

7.

12

4.

Pravidelně spolupracovat s partnerskými městy (např. formou
výměnných pobytů, zavedením mezinárodního Poháru
starosty s nejen sportovními aktivitami, ale i jazykovými
olympiádami apod.)

11

8.

12

4.

Rozšíření kapacity ZŠ Montessori

11

8.

5

9.

Zavedení kuchyněk do škol (výuka vaření + místnost pro
ohřev jídla)

8

10.

4

10.

Vybudování nových chodníků v okolí ZŠ a MŠ Jubilejní

6

11.

2

13.

Zajištění možnosti parkování kol u škol

6

11.

1

14.

Rozvoj dobrovolnictví v pomoci dětem ze sociálně
znevýhodněného prostředí

5

13.

12

4.

Zajištění studentských stáží u zavedených podnikatelů

5

13.

3

12.

Napojení cyklostezky přes viadukt směrem na Straník
a Čerťák
Zapracovat do revitalizace Čerťáku vybudování zázemí pro
uživatele Čertových stezek a vybudování pump tracku
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Vybudování parkovacích boxů pro kola (např. u Lidlu, ZUŠ)

4

15.

0

15.

Školní fórum
Školní fórum se v Novém Jičíně konalo letos poprvé. Mezi základními školami byl o tuto nabídku velký
zájem, proto se fórum konalo hned na třech školách, a to na ZŠ Komenského 66, ZŠ Jubilejní 3 a na
ZŠ Komenského 68. Akci moderoval předseda NSZM Mgr. Petr Hermann. Návrhy podávali žáci
z pátých až devátých ročníků, v prvním bloku se žáci věnovali tomu, co by chtěli zlepšit ve škole,
následoval vědomostní kvíz a ve druhém bloku navrhovali možná zlepšení ve městě.
Na ZŠ Jubilejní by si děti přály obnovit bufet a automat na mléko, opravit tělocvičnu s hřištěm, zavést
veřejné wi-fi na pracovišti Dlouhá 56, obnovit venkovní třídu, či zavést exkurze do zahraničí. Na ZŠ
Komenského 66 by žáci chtěli také znovuobnovit bufet a dále by také například uvítali větší šatny
a společnou místnost s gauči a knihovnou, vybudovat venkovní volejbalové hřiště. Děti by také chtěly
o velké přestávce odpočívat v atriu školy. Na ZŠ Komenského 68 by se žákům líbily nové šatny a
vybudování autobusové zastávky před školou.
Ve městě by se podle mládežníků měla revitalizovat sportoviště, zejména zimní stadion, hala ABC a
venkovní areál bazénu. Dále by se mělo upravit autobusové nádraží a jeho okolí, přidat další spoje do
místních částí, měla by se zvýšit kontrola bezpečnosti u galerie Tabačka, vybudovat další workoutové
hřiště, nebo vytvořit celoroční pódium na náměstí přístupné široké veřejnosti.

ZHODNOCENÍ DALŠÍCH ČINNOSTÍ ZA ROK 2018
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Participativní rozpočet „Projekty pro Nový Jičín“
Nový Jičín se letos přidal k městům, kde o části rozpočtu rozhodují občané, vyhrazeno bylo celkem
200 000 Kč. Občané města mohli podávat své nápady na zlepšení ve městě do konce března. Všechny
projekty prošly formální kontrolou a následně se o nich hlasovalo. Hlasování odstartovalo na veřejném
fóru a poté byla spuštěna internetová anketa, kde občané mohli hlasovat až do 1. června. První místo
obsadila realizace dětského hřiště u ZŠ Galaxie. Druhý podpořený projekt s názvem Na Svinec má za
cíl přimět veřejnost hravou formou k pohybu. Na náměstí a na vrcholu Svinec bylo instalováno zařízení
snímající otisky prstů, pomocí kterých se jednotlivcům započítá celkový počet výstupů, ať už za den
nebo třeba měsíc, podle aktuálně vypsané soutěže.

Mládež kraji
Letos se město Nový Jičín poprvé zapojilo do iniciativy Mládež kraji. Mladí lidé z Nového Jičína ve věku
13-26 let měli možnost získat finance na projekty, které sami navrhnou a kterými obohatí život
v Novém Jičíně. Program Mládež kraji realizovali v našem městě Rada dětí a mládeže
Moravskoslezského kraje, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, SVČ Fokus a Město Nový Jičín.
Celková částka pro rozdělení mezi jednotlivé projekty byla 100 000 Kč. Dne 11. června zasedla
hodnotící komise programu Mládež kraji pro město Nový Jičín. K první Novojičínské obhajobě
přišli zástupci celkem čtyř projektů s požadavkem na téměř 150 000 Kč. Třem ze čtyř projektů se
podařilo svůj projekt obhájit.
První podpořený projekt s názvem Tancování s Terezou chce přimět co nejvíce dětí ze Straníku
a přilehlého okolí k tanci prostřednictvím již fungujícího tanečního kroužku. Děti budou moci nově
cvičit v budově TJ ve Straníku, kde budou instalována zrcadla a reproduktor. Druhý projekt Generace
XYZ měl za cíl propojit generace pomocí různých deskových her, které se hrály na slavnostech města.
Mladí lidé se tak pomocí her snažili o navázání vztahů se seniory. Díky třetímu podpořenému projektu
se 30. září v Novém Jičíně uskutečnil nový Coffee cake festival s prodejem kávy a zákusků. Součástí
programu byla také baristkou připravená prezentace o kávě, tematické hry pro děti a fotokoutek.

Zpracování auditů udržitelného rozvoje
Město letos poprvé zpracovalo audity udržitelného rozvoje, a to v oblasti „Správa věcí veřejných“ a
„Doprava“. Díky zpracování vyšly najevo silné a slabé stránky města v těchto oblastech a rovněž máme
možnost srovnání s ostatními městy.

VZDĚLÁVÁNÍ KOORDINÁTORA
Jarní škola NSZM Dačice – (21. – 23. 3. 2018) – certifikát „Metodika – Zdravé město a MA21,
Komunikace s veřejností, Sdílení dobré praxe“
Letní škola NSZM Rožnov pod Radhoštěm (6. – 8. 6. 2018) – certifikát „Základy programů – Zdravé
město a MA21, Metodická diskuze k programu ZM a metodě MA21; Motivace ke spolupráci, Sdílení
dobré praxe“
Zlatý certifikát NSZM (8. 6. 2018) – ukončené vzdělání „Místní agenda 21 a projekt Zdravé město
WHO“
Podzimní škola NSZM Břeclav (31. 10. – 2. 11. 2018) – účast na úvodním setkání
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VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU ZLEPŠOVÁNÍ 2018
Cíl: Obhájit 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 obhájení kategorie „C“ – STABILIZACE.
1. Zapojení do kampaně „Ukliďme Česko“
Zdravé město Nový Jičín se zapojilo do kampaně „Ukliďme Česko“ 7. 4. 2018 v rámci jarního
úklidu, podzimní úklid neproběhl.
SPLNĚNO 
2. Zapojení do kampaně „Do práce na kole“
Zdravé město Nový Jičín se opětovně zapojilo do kampaně „Do práce na kole“, hlavním
organizátorem akce byl asistent ZM a MA21 a cyklokoordinátor Ing. Bohumil Pobořil,
spolupráce s koordinátorem ZM a MA 21.
SPLNĚNO 
3. Uspořádání Férové snídaně
Zdravé město Nový Jičín opětovně uspořádalo Férovou snídani na podporu fairtradu a místních
pěstitelů, tentokrát 12. 5. na Svinci.
SPLNĚNO 
4. Zapojení do kampaně Den sociálních služeb
Zdravé město Nový Jičín opět uspořádalo Den sociálních služeb, zodpovědnost za organizaci
měl Odbor sociálních věcí.
SPLNĚNO 
5. 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 
6. Zasazení Stromu svobody
Zdravé město Nový Jičín zasadilo slavnostně dne 26.10. Strom svobody v místní části Loučka.
SPLNĚNO 
7. Zapojení do projektu Mládež kraji
Město se zapojilo do realizace programu, realizovaly se tři projekty pro mládež.
SPLNĚNO 
8. Uspořádání semináře pro žadatele programových dotací z rozpočtu města
Seminář pro žadatele programových dotací se konal ve 2 termínech. 25. 4. se semináře
účastnilo 35 osob a 12. 9. 34 osob.
SPLNĚNO 
9. Realizace dvou 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 (14. 9. 2018) a jednu osvětovou akci pro úřad – školení o udržitelném rozvoji
(2017).
SPLNĚNO 
10. Uspořádání Veřejného fóra
Zdravé město Nový Jičín uspořádalo 15. května 2018 druhé Veřejné fórum.
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SPLNĚNO 
11. Uspořádání školního fóra
Zdravé město Nový Jičín uspořádalo během roku školní fóra na celkem třech základních
školách.
SPLNĚNO 
12. Uspořádání veřejného projednání či kulatého stolu
Veřejné projednání – Veřejné projednání ke studii na ulici Trlicova.
SPLNĚNO 
13. Participativní rozpočet
Zavedení participativního rozpočtu, realizace celkem dvou projektů.
SPLNĚNO 
14. Zpracování auditu udržitelného rozvoje
Zpracovány celkem dva audity – Správa věcí veřejných, Doprava.
SPLNĚNO 
15. Vzdělávání koordinátora v NSZM
Koordinátorka ZM a MA21 v průběhu roku absolvovala akreditované školení – absolvování
jarní, letní a podzimní školy ZM. Zisk zlatého certifikátu.
SPLNĚNO 
16. Spolupráce s partnery – zahájení partnerské spolupráce
Prozatím se Zdravému městu nepodařilo navázat smluvní spolupráci s žádným partnerem.
Město má ale mnoho partnerů pro jednotlivé akce.
NESPLNĚNO X
17. Aktualizace webové stránky Zdravého města Nový Jičín
Stránka ZM Nový Jičín je průběžně aktualizována, stejně tak facebooková stránka. Stránky
aktualizují koordinátor a politik ZM.
SPLNĚNO 
18. Uveřejňování zpráv o MA21 v médiích
Informace o akcích jsou průběžně zveřejňovány na webu města, v Novojičínském zpravodaji a
v televizi Polar. Uveřejňování zpráv mají na starost koordinátor a politik ZM ve spolupráci
s tiskovým mluvčím.
SPLNĚNO 
Vyhodnocení:
Zdravé město Nový Jičín v roce 2018 obhájilo svou pozici v kategorii „C“.

V Novém Jičíně, dne 7. 12. 2018

…………………………………………………….

………………………………………………………..

Bc. Kateřina Jiříčková

Mgr. Ondřej Syrovátka

Koordinátorka ZM a MA21

Politik ZM a MA21
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