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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 131 členů s regionálním vlivem na 52 % 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
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).
Str. 1

Politické a organizační zázemí:


Politik Zdravého města a MA21

Mgr. Ondřej Syrovátka – místostarosta města Nový Jičín
Politikem zodpovědným za projekt Zdravé město a realizaci MA21 je od roku 2015 místostarosta Mgr.
Ondřej Syrovátka (jmenován Zastupitelstvem města Nový Jičín dne 5. 3. 2015).
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

Mgr. Lucie Hrdličková – referentka Odboru rozvoje a investic
Koordinátorkou projektu ZM a MA21 Nový Jičín byla Mgr. Lucie Hrdličková, která byla do funkce
jmenována usnesením z 3. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín, konaného dne
4. 3. 2019 s číslem usnesení 59/Z3/2019.
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 3. prosince 2018 jmenována Komise Zdravého města Nový
Jičín a MA21 (usnesení RM č. 18/R2/2018). 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 2019 se komise sešla celkem osmkrát. V komisi jsou zastoupeni aktivní
občané zastupující podnikatelský a neziskový sektor i státní správu.
Členové:


















Daniel Fojtík
Miroslava Chmelařová
Lenka Chobotová
Dalibor Janošek
Jiří Klein
Jaroslav Perútka
Zuzana Rosová
Monika Vindišová
Radka Filipíková
Gabriela Hanáková
Lucie Jančařiková
Eva Kukolová
Jan Macháček
Petra Perútková
Dan Šmajstrla
Eva Valentová
Martina Vrbová
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Tajemník:


Lucie Hrdličková – koordinátorka ZM a MA21

Členové komise se aktivně zapojili především do přípravy a organizace Veřejného fóra a akce v rámci
Ukliďme Česko. Byli důležitým poradním orgánem mj. při přípravě výzvy Projekty pro Nový Jičín 2020.

ZHODNOCENÍ AKTIVIT A KAMPANÍ ZA ROK 2019
Ukliďme Česko
-

Jarní úklid podél řeky Jičínky

V sobotu 6. dubna 2019 se v rámci kampaně „Ukliďme Česko“ konala akce „Ukliďme Nový Jičín“. Na
základě tipů od občanů města byla k úklidu vybrána část koryta řeky Jičínky – trasa úklidu začínala u
mostu za Tabačkou na ulici Jeremenkova a končila u Zemědělské školy. Do úklidu se zapojilo rekordních
90 dobrovolníků (děti byly dokonce v lehké převaze nad dospělými) – 70 uklízečů se vydalo směrem od
Tabačky do Žiliny a z té šlo naproti dalších 20 obyvatel Žiliny. Rekordní účast je o to větším úspěchem,
že počasí nebylo zrovna nejpříznivější a v průběhu celého dopoledne, kdy úklid probíhal, pršelo.
Mezi dobrovolníky byli např.: novojičínští skauti, Zastupitelstvo dětí a mládeže Nový Jičín, členové
osadního výboru Žilina, členové Komise Zdravého města a MA21 a celá řada dalších. Už v pondělí 1. 4.
se k úklidu připojili klienti denního stacionáře pro seniory Domovinka a v neděli 7. 4. pak věřící Církve
adventistů sedmého dne.
Společně jsme nasbírali cca 1 500 kg odpadu! Zvláštní poděkování patří Jaroslavu Perútkovi, který se
svou firmou DOPRASTAV PERÚTKA s.r.o. zajistil ještě v den úklidu svoz odpadků. Manželé Perútkovi
také pro účastníky akce připravili příjemné zakončení akce v podobě kotlíkového guláše.
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Jarní cyklojízda
Jarní cyklojízdou, která se konala v pátek 26. dubna, byla po zimních měsících opět zahájena cyklistická
sezóna na cyklostezce Koleje. Počasí bylo akci nakloněno a cyklojízdy se účastnilo cca 30 cyklistů – ti se
společně vydali do Hostašovic, kde probíhal doprovodný program akce.
Během akce byla propagována i kampaň Do práce na kole, do které se město Nový Jičín zapojilo.

Kampaň Do práce na kole
Už popáté se naše město v květnu zapojilo do celostátní kampaně Do práce na kole. Zdejší účastníci
cestou do zaměstnání a zpět našlapali na kole 21 439 kilometrů a ušli pěšky 3 369 kilometrů.
Do soutěže se v Novém Jičíně přihlásilo 60 týmů s celkem 159 účastníky. Podmínky hlavní kategorie
Pravidelnost splnilo 26 týmů s 92 účastníky, kteří během května absolvovali minimálně dvě třetiny cest
do práce na kole, během nebo chůzí. Z toho pět týmů se 16 účastníky splnilo soutěžní podmínky na
100 procent. Navzdory nepříznivému počasí jezdili, chodili nebo běhali do zaměstnání každý pracovní
den.
Nejlepší z nich převzali 15. června na Masarykově náměstí zajímavé ceny. Po celý květen zároveň
probíhaly takzvané akce na triko, při nichž si účastníci v soutěžních tričkách mohli dát zdarma dobrou
kávu, čaj, zmrzlinu, jahodový mléčný koktejl nebo chlebíček s minerálkou.
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Kampaň Do práce na kole v letech 2015 až 2019

Ročníky
Počet účastníků
2015 67 (29 týmů)
2016 197 (58 týmů)
2017 277 (75 týmů)
2018 317 (82 týmů)
2019 159 (60 týmů)

Soutěžní kategorii
"Pravidelnost"*
splnilo
35 (12 týmů)
137 (38 týmů)
213 (57 týmů)
188 (51 týmů)
92 (26 týmů)

Ujeto km
100 % jízdy
splnilo
4 (2 týmy)
12 (4 týmy)
38 (11 týmů)
17 (5 týmů)
16 (5 týmů)

pěšky
–

na kole
–
1 167
4 375
4 604
66 138
4 319
55 182
3 369
21 439

Férová snídaně
Pátý ročník piknikového happeningu Férová snídaně se v Novém Jičíně uskutečnil v sobotu 18. května
na komunitních zahradách na ulici Dlouhá. Účastníci si opět přinesli vlastní dobroty z fairtradových
nebo lokálních surovin a společným piknikem vyjádřili podporu nejen místním pěstitelům, ale i
producentům z Afriky, Asie a Latinské Ameriky zapojených do systému fair trade. Akce tentokrát
proběhla na komunitních zahradách i z toho důvodu, že akce byla skvělou příležitostí pro zpřístupnění
zahrad veřejnosti. Pro děti měly připraven doprovodný program lektorky z Lesního klubu na Slunci.
Účastníci se také zacvičili jógu s lektorkou Evou Klečkovou, která pravidelně předcvičuje v místním RC
Provázek.

Týden bez odpadu
V roce 2019 se Zdravé město Nový Jičín poprvé připojilo ke kampani Týden bez odpadu. Do programu
byl zařazen blok Ekologicky šetrná domácnost (představení ekologicky šetrné drogerie a beseda o tom,
„jak na to“ v domácnosti“), dále se občané mohli dozvědět novinky z odpadkového hospodářství (QR
kódy na popelnicích, online městský bazárek, mapa popelnic na tříděný odpad), navštívit besedu „Živá
zahrada“ či film „Co se nenosí“, který se věnuje tématu upcyklace. Akci navštívilo cca 40 osob.
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Evropský týden mobility
I letos v Novém Jičíně probíhala celá řada akcí v rámci Evropského týdne mobility. Kampaň letos kladla
důraz na bezpečnou chůzi a cyklistiku. V 16. září pondělí proběhla oslava 15 let dopravního hřiště u ZŠ
Dlouhá, dopoledne byl připraven program pro děti z MŠ a odpoledne pro školní družiny. Na děti čekaly
soutěže pod vedením strážníků MPNJ, pracovníků SVČ Fokus a studentek z Educy. Počasí oslavě přálo,
pro děti byl připraven skákací hrad a odměny. V úterý 17. září se konalo veřejné projednání týkající se
možnosti zavedení sdílených kol v Novém Jičíně. Byl představen koncept bikesharingu, účastníci si
mohli kolo vyzkoušet a diskutovali o možné podobě této služby v našem městě. Čtvrtek 19. září byl ve
znamení chůze, malí i velcí turisté se vydali společně na Svinec, kde na ně čekala sladká odměna. Závěr
Evropského týdne mobility pak patřil cyklojízdě, tentokrát u příležitosti 5. výročí cyklostezky Koleje.
Město se připojilo i k mezinárodnímu Dni bez aut, který podporuje omezování městského
automobilismu. Občané mohli v tento den využít MHD zdarma.
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Podzimní cyklojízda
U příležitosti 5. výročí Cyklostezky Koleje se konala v pátek 20. září Podzimní narozeninová cyklojízda.
Cyklojízda byla zahájena na Horním nádraží, odkud se cyklisté přesunuli až na Zrzávky, kde proběhlo
slavnostní krájení dortu, prezentace elektrokol, zároveň si účastníci užili i bohatou tombolu a hudební
program pro děti. Akce se účastnilo několik desítek cyklistů různých věkových kategorií.

Seminář o ochraně klimatu pro veřejnost
Ve čtvrtek 28. listopadu proběhl v aule Novojičínské radnice seminář zaměřený na příklady dobré praxe
v souvislosti s ochranou klimatu. Tématem účastníky akce provázel Mgr. Daniel Tichý, autor
dokumentární série Klima mění Česko. Seminář navštívilo 60 lidí všech věkových kategorií. Účastníci
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akce se během dopoledne seznámili s příklady realizace energetických úspor, využití obnovitelných
zdrojů, rozvoje čisté mobility či opatření zvyšujících odolnost krajiny vůči projevům klimatické změny.
Dozvěděli se více o dobré praxi ze strany měst a obcí, to vše na konkrétních příkladech. Účastníci
semináře se mimo jiné dozvěděli, které sektory se v jaké míře podílí na vzniku skleníkových plynů,
zároveň také, jak je možné tato čísla v budoucnu měnit k lepšímu. Přítomní byli seznámeni se
základními souvislostmi v oblasti klimatických změn, zejména pak s adaptačním procesem na místní
úrovni. Jak v oblasti dobré praxe firem a obcí, tak i u chování jednotlivců, opakovaně zazněla důležitost
prosazování základních principů udržitelného rozvoje ve všech sektorech. Část diskuze byla také
věnována vlivu médií na podobu probíhající diskuze o změnách klimatu v ČR i ve světě, v závěru
programu se pak účastníci spolu s lektorem zaměřili na konkrétní kroky, které může učinit každý z nás.

Přednáška o ochraně klimatu pro studenty
Více než 50 studentů novojičínského gymnázia navštívilo 9. prosince besedu pod vedením Viktora
Třebického, RNDr., Ph.D. Beseda proběhla v rámci projektu „Klima se mění“, který přispívá k
povzbuzení zájmu a porozumění otázkám změny klimatu, významu a možnostem adaptačních a
mitigačních opatření a rizik plynoucích ze změn klimatu mezi veřejností a veřejnou správou ve
vybraných městech ČR.
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PLÁNOVÁNÍ S VEŘEJNOSTÍ
Veřejné projednání k úpravám vrcholku Svince
Ve čtvrtek 21. března město Nový Jičín pořádalo Veřejné projednání k úpravám vrcholku Svince.
Projednání se účastnilo více než 40 osob z řad veřejnosti, politici a zaměstnanci MěÚ a autor
diskutovaného projektového záměru – architekt Ondřej Kafka. Dle návrhu architektů z novojičínského
ateliéru MOAD by měl být na Svinec umístěn kukátkový sloup a mobiliář.
Účastníci akce se v 16:30 setkali u Chaty Svinec a následně se přesunuli na místa, na nichž se plánuje
úprava či doplnění mobiliářem (rozcestí u odbočky ke křížku z asfaltové cesty, vrcholek Svince,
prostranství u křížku). Na každém místě autor projektu přítomným představil, co se na něm plánuje a
svou vizi blíže popsal. Účastníci projednání posléze vznesli podněty a připomínky, které byly buď
zodpovězeny na místě, nebo poznačeny k dalšímu rozboru.

Veřejné fórum
Ve čtvrtek 25. dubna se uskutečnilo již třetí veřejné fórum, během kterého občané společně s politiky
a zaměstnanci MěÚ hledali největší příležitosti k rozvoji Nového Jičína. Z desítek námětů bylo vybráno
celkem 16 příležitostí pro Nový Jičín, následně na místo probíhalo hlasování s cílem vybrat z těchto
příležitostí 10 nejdůležitějších priorit města na příští rok. Po veřejném fóru byly příležitosti také
ověřeny anketou v období od 2. do 19. května. Do hlasování se zapojilo celkem 500 občanů Nového
Jičína a místních částí.
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Na základě výsledků hlasování o těchto příležitostech ze strany občanů města a také s přihlédnutím k
vyjádřením odborů MěÚ a doporučením Komise zdravého města a MA21 RM schválila, že se bude
nadále zabývat 11 příležitostmi (řádky vyznačeny tučně), dalších 5 bylo zamítnuto (vždy s odůvodněním
– viz komentář po tabulkou). Závěry byly předloženy také Zastupitelstvu města.

PŘÍLEŽITOST

CELKOVÝ OVĚŘENÁ
PŘÍLEŽITOST CELKOVÉ
POČET
(TOP 10 na
POŘADÍ
HLASŮ
VF i online)

Postavení víceúčelové sportovní haly

382

ANO

1.

Podpora prvků podporujících zadržování vody
(zelené střechy, propustné parkovací plochy
aj.)

128

ANO

2.

Vyznačení sítě přírodních cyklostezek s
kulturními a přírodními zajímavostmi

96

ANO

3.

Oživení náměstí zelení

54

ANO

4.

Vybudování bezpečného přechodu u SVČ
Fokus

44

ANO

5.

Více brigád pro mladé (15–18 let)*

35

ANO

6.

26

NE

7.

22

ANO

8.

Řešení dopravy v centru města v souvislosti s
klidovou zónou (Gen. Hlaďo - Tyršova)**

21

NE

9.

Komplexní úprava Smetanových sadů

17

NE

10.

Rozšíření zdravé stravy v ZŠ a MŠ, osvěta
rodičů***

16

NE

11.

Vybudování parkovacího domu v Novém Jičíně
v případě, že jeho bude jeho výstavba
doporučena v rámci vypracované Koncepce
statické dopravy města Nový Jičín (KSD)
Podpora služeb pro osoby se zdravotním
postižením
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Rozšíření sdílených kol a koloběžek do Nového
Jičína

14

NE

12.

Zapojení ZŠ do projektu “Učíme venku” a
“Etiketa”

13

NE

13.

Rozšíření sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi

10

NE

14.

Ponechání cca 5 dřevěných stánků na náměstí po
celý rok****

-15

NE

15.

Povolení vjezdu a parkování aut na náměstí*****

-90

NE

16.

* Návštěvnické centrum Nový Jičín upozornilo, že ponechání stánků na náměstí není realizovatelné.
** Podnět bylo doporučeno zamítnout ze strany Odboru dopravy, Odboru majetku a investic i
Odborem životního prostředí. Požadavek je také opětovně zamítán Kulturní komisí a Komisí péče o
památky. V rámci hlasování občanů se tento návrh umístil na posledním místě a získal záporný počet
hlasů (-90).
*** Požadavek se v modifikované podobě objevuje opakovaně, dle OŠKS je přitom realizováno,
stravování je zajištěno v tzv. „spotřebním koši“, kde jsou hlídány i výživové normy v každé ZŠ a MŠ. Na
všech ZŠ je také výběr ze dvou jídel v souladu s výživovými normami. Zamítnutí tedy neznamená, že by
město podnět nechtělo realizovat, ale že již realizován je.
**** K námětu se vyjádřily Odbor dopravy a Odbor majetku a investic. Podnět nakonec nebyl
doporučen k podpoře z toho důvodu, že není formulován dostatečně konkrétně a lze si jej vykládat
různými způsoby.
***** Možnosti zajištění brigád ze strany města jsou kapacitně omezené. Dlouhodobě probíhá brigáda
Zelené město, která však v posledních letech nebývá zcela naplněna (přitom byla kapacita navýšena
právě na základě podnětů od zájemců o brigádu).

Veřejné projednání: bikesharing v Novém Jičíně?
17. září konalo veřejné projednání, jehož tématem byla možnost zavedení systému sdílených kol v
Novém Jičíně – tento podnět vzešel přímo od občanů na Veřejném fóru, které se konalo letos na jaře.
Projednání se účastnil i zástupce společnosti Rekola, který přítomným představil koncept sdílených kol
a přiblížil, jak bikesharing funguje v ČR. Následně koordinátorka Zdravého města Lucie Hrdličková
zprostředkovala zkušenosti z jiných měst a cyklokoordinátorka Lenka Ondřejová přítomné seznámila s
realizovanými i plánovanými cykloopatřeními. Během diskuze účastníci projednání řešili možnou
podobu bikesharingu v našem městě, zajímali se o podmínky a podobu zkušebního provozu a vznesli
řadu námětů. Na projednání bude navazovat anketa ověřující zájem o službu mezi občany města.
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Veřejné projednání k režimu parkování na ulici Novellara
Dne 12. 9. proběhlo v aule radnice MěÚ na základě četných podnětů obyvatele ulice Novellara veřejné
projednání, jehož tématem byly varianty řešení režimu parkování na ulici Novellera. V rámci projednání
byly přítomným představeny 4 projektantem navržené varianty řešení a shrnuty výhody a nevýhody
všech variant. Následně proběhla diskuze mezi občany, u které byli přítomni také zástupci vedení
města, OD, OSM a Dopravní komise. V závěru proběhlo hlasování, přede všemi účastníky byly sečteny
výsledky a místostarosta Ondřej Syrovátka přítomné informoval o dalším postupu, tedy že závěry
budou předány pracovní skupině řešící Koncepci statické dopravy. Výsledná varianta by tak měla být
známá pravděpodobně v březnu 2020 v návaznosti na závěry veřejného projednání a výstupy Koncepce
statické dopravy.
Varianty seřazené dle počtu udělených hlasů:
VARIANTA Č. 1: Zjednosměrnění ul. Novellara ve směru jízdy od ul. K Nemocnici k ul. Slovanské s tím,
že po pravé straně silnice v témže směru jízdy budou vyznačena parkovací místa vodorovným
dopravním značením – 32 hlasů
VARIANTA Č. 4: Ponechání původního stavu – 5 hlasů
VARIANTA Č. 3: Oboustranný provoz na ul. Novellara s úplným zákazem stání po obou stranách – 4
hlasy
VARIANTA Č. 2: Zjednosměrnění ul. Novellara ve směru jízdy od ul. Slovanská k ul. K Nemocnici s tím,
že po levé straně silnice v témže směru jízdy budou vyznačena parkovací místa vodorovným dopravním
značením – 1 hlas

Školní fóra
V první polovině října proběhla na místních základních školách školní fóra, kterých se účastnili zástupci
pátých až devátých ročníků. Celkem 120 žáků ze 4 novojičínských základních škol diskutovalo o tom, co
by chtěli zlepšit nejen ve škole, ale i ve městě. Protože u 3 ze zapojených škol se navíc jednalo již o
druhý ročník této akce, hned v úvodu zazněla rekapitulace toho, co se povedlo či nepovedlo (a proč)
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realizovat z loňských námětů ze strany žáků. Pokrok v oblasti školy shrnuli ředitelé a ředitelky
základních škol, plnění priorit ze strany města pak prezentoval místostarosta Mgr. Ondřej Syrovátka.
Žáci tak ocenili např. probíhající rekonstrukci Haly ABC a zimního stadionu nebo zvýšenou četnost
autobusových spojů. Na ZŠ Komenského 66 žáci projevili největší zájem o zachování každoročního
vánočního jarmarku, který škola doposud pořádala a který se nově měl konat jednou za 2 roky. Žáci by
také chtěli více květin do tříd a jiné odpadkové koše na chodbách. Žáci ZŠ Tyršova by si přáli skřínkové
šatny a lepší vybavení tělocvičny. Projevili také zájem o kurzy finanční gramotnosti. Nové skřínkové
šatny by chtěli i žáci ZŠ Jubilejní, ti zároveň vyjádřili přání, aby škola pořádala výměnné pobyty do
zahraničí. Poslední školní fórum se pak konalo na ZŠ Komenského 68, kde by žáci uvítali znovu
dostupnou wi-fi či omezení mléčných výrobků a nahrazení ovocem a zeleninou. Ve městě by se podle
mládežníků měla revitalizovat stará sportoviště a zároveň vznikat i nová, nejvíce by stáli o nový
skatepark. Žáci všech škol by zejména v horkých letních dnech ocenili, kdyby na náměstí bylo více
zeleně a nějaký stín. Dále by se podle nich měl upravit prostor u České spořitelny nebo před OC
Tabačka.

ZHODNOCENÍ DALŠÍCH ČINNOSTÍ ZA ROK 2019
Participativní rozpočet „Projekty pro Nový Jičín“
Město Nový Jičín vyhlásilo druhý ročník výzvy Projekty pro Nový Jičín, již podruhé tak Novojičíňáci v
rámci participativního rozpočtu rozhodli, o které nápady na oživení veřejného prostoru nejvíce stojí.
Na výzvu bylo v městském rozpočtu vyčleněno 200 000 Kč.
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Občané mohli podávat své nápady na zlepšení života ve městě od konce ledna do poloviny března.
Přihlášené projekty následně prošly formální kontrolou, hodnocením ze strany příslušných odborů a
také posouzením Komisí Zdravého města a MA21. Do finále nakonec postoupily 3 z celkem 7
přihlášených projektů, tyto projekty pak jejich předkladatelé prezentovali veřejnosti na Veřejném fóru,
které se konalo 25. dubna v SVČ Fokus a na kterém také probíhalo 1. kolo hlasování. Po veřejném fóru
pak v rámci 2. kola mohli občané hlasovat prostřednictvím formuláře až do 26. května. Mezi vítězné
projekty se zařadily projekty „Generace v pohybu – venkovní fitness“ a „Venkovní čítárna ve
Smetanových sadech“. Náklady na oba vítězné projekty jsou vyčísleny na celkových 172 337 Kč,
realizace je plánována na rok 2020.

Mládež kraji
V loňském roce se město Nový Jičín podruhé zapojilo do iniciativy Mládež kraji, v rámci které mohli
mladí lidé z Nového Jičína ve věku 13–26 let získat finanční podporu pro své projekty, které nějakým
způsobem obohatí život v Novém Jičíně. Program Mládež kraji v našem městě realizuje Rada dětí a
mládeže Moravskoslezského kraje, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, SVČ Fokus a Město
Nový Jičín. Celková částka pro rozdělení mezi podpořené projekty byla 125 000 Kč.
Projekty v celkové hodnotě 145 300 Kč předložilo 6 mládežnických týmů. Všechny projekty úspěšně
zvládly obhajobu a získaly tak podporu pro své záměry.

Podpořené projekty:







HOPRACE (požadováno 35 000 Kč, kráceno na 30 000 Kč)
Malování městem (požadováno 16 500 Kč, kráceno na 16 000 Kč)
Mobilní únikovka (požadováno 37 800 Kč, kráceno na 29 000 Kč)
Od prvních tanečních krůčků (požadováno 40 000 Kč, kráceno na 15 000 Kč)
Propojení generací (požadováno 16 000 Kč, kráceno na 5 000 Kč)
Studentská fiktivní firma (požadováno 40 000 Kč, kráceno na 30 000 Kč)

Záměrem projektu HOPRACE je nabídnout občanům Nového Jičína nevšední sportovní zážitek v
podobě největší nafukovací překážkové dráhy v ČR, uspořádat závody na této dráze a výtěžkem ze
startovného podpořit devítiletého Vojtíška, který trpí nevyléčitelným Hunterovým syndromem.
V rámci projektu Malování městem vznikne prostor pro mladé lidi, aby se umělecky vyjádřili, zkrášlili
místa v našem městě a zároveň vyvrátili předsudky o pouličním umění jakožto vandalismu.
Díky mládeži se v Novém Jičíně objeví také Mobilní únikovka plná her, šifer, logických úloh a úkolů.
Skupinky bez věkového omezení tak prověří své dovednosti, schopnost týmové spolupráce a
kooperace, zároveň si užijí spoustu zábavy a získají pocit z dobře odvedené práce.
Podporu získal také projekt Od prvních tanečních krůčků, jehož záměrem je vytvořit novou taneční
složku dětí ve věku od 3 do 6 let ve Straníku a vést tyto mladé tanečníky k všeobecné pohybové
průpravě a základním tanečním krůčkům již v mateřské škole.
V rámci projektu Propojení generací se budou mladí lidé setkávat se seniory v domovech pro seniory,
trávit společně čas, bavit se spolu i nad společenskými hrami včetně binga.
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Posledním podpořeným projektem je Studentská fiktivní firma žáků Mendelovy SŠ, jejímž cílem je
vytvořit prostředí, ve kterém budou mít mladí lidé příležitost naučit se novým věcem, uplatnit své
znalosti, získat kontakty a stát se součástí komunity s podobnými zájmy a zároveň se podílet na
společných projektech, které budou sloužit nejen studentům, ale také ostatním občanům města.

Ocenění v rámci motivační soutěže MěÚ v ČR „Přívětivý úřad“
V loňském roce jsme se zapojili do soutěže Přívětivý úřad, která je každoročně vyhlašována
Ministerstvem vnitra ČR. V hodnocení ministerstva vnitra skončil v rámci Moravskoslezského kraje
Nový Jičín na třetím místě. Posuzovala se dostupnost služeb pro občany, otevřenost úřadu a jeho
transparentnost, participace občanů na projektech města, komunikace radnice s veřejností a
prezentace v médiích. Nový Jičín v soutěži, které se účastnil už i v minulosti, získal medailovou příčku
poprvé.

Cena hejtmana za společenskou odpovědnost
Nový Jičín v roce 2019 obdržel Cenu hejtmana za společenskou odpovědnost. V kategorii obcí s
rozšířenou působnosti obsadil první místo. Tuto cenu uděluje Rada Moravskoslezského kraje spolu s
Radou kvality České republiky firmám a veřejným institucím, které pracují pro kraj a pro občany nad
rámec svých povinností. Městský úřad v soutěži zabodoval svým přístupem k občanům, ale i
zaměstnancům, a také svou aktivitou v sociální oblasti a v péči o životní prostředí. V soutěži se například
posuzovala transparentnost radnice, její ekonomická a sociální odpovědnost, přístup k odpadovému
hospodářství a životnímu prostředí.
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VZDĚLÁVÁNÍ A ZAJIŠTĚNÍ FUNKČNOSTI ORGANIZAČNÍ STRUKTURY PROJEKTU
ZDRAVÉ MĚSTO A MA21 V RÁMCI MĚSTA

Vzdělávání koordinátora
Jarní škola NSZM Liberec – (20. – 22. 3. 2019) – certifikát „Metodika – Zdravé město a MA21,
Komunikace s veřejností, Sdílení dobré praxe“
Letní škola NSZM Tábor (5. – 7. 6. 2019) – certifikát „Metodika – Zdravé město a MA21, Medializace
a PR, Sdílení dobré praxe“
Podzimní škola NSZM Hodonín (6. 11.. – 8. 11. 2019) – „Finanční zdroje, tvorba projektů, jejich řízení
a hodnocení; vazba na rozpočet obce
Zlatý certifikát NSZM (7. 11. 2019) – ukončené vzdělání „Místní agenda 21 a projekt Zdravé město
WHO“

Čerpání a výměna zkušeností a dobré praxe především pomocí návštěv
pokročilejších v rámci ZM a MA21 a účast na seminářích NSZM
25. konference Národní sítě Zdravých měst (24.–25. 1. 2019)
Zástupci města Nového Jičína se účastnili jubilejní 25. konference Národní sítě Zdravých měst ČR
(NSZM), která nesla název „Udržitelně a zdravě ve městech“. Dvoudenní konference, na které se sešlo
více než 200 účastníků, byla skvělou příležitostí pro setkání, sdílení zkušeností a vzájemnou inspiraci. V
rámci odpoledního programu zaměřeného na dobrou praxi měst s prezentací „Městem na kole“
vystoupili místostarostové Mgr. Ondřej Syrovátka a JUDr. Václav Dobrozemský, kteří se tak s
přítomnými podělili o úspěchy a plány v oblasti zlepšování podmínek pro cyklisty v Novém Jičíně.
Zapojení do projektu Portfolio
Město Nový Jičín využilo nabídku NSZM zapojit se do projektu Portfolio (Integrace systémů řízení
kvality v rámci projektu) a stát se tak jedním z 20 měst v ČR zapojených do projektu. Řešené oblasti
v rámci projektu:








Strategické plánování a řízení
Řízení služeb
Řízení veřejnoprávní korporace
Procesní řízení
Síťová spolupráce, benchmarking a přenos dobré praxe
Finanční řízení obce
Personální řízení
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VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU ZLEPŠOVÁNÍ 2019
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. Ustanovení odpovědného politika
Politikem pro ZM a MA21 je místostarosta Mgr. Ondřej Syrovátka.
SPLNĚNO S VÝJIMKOU 
2. Ustanovení koordinátora MA21
Koordinátorem ZM a MA21 je referentka Odboru rozvoje a investic Mgr. Lucie Hrdličková.
SPLNĚNO 
3. Existence neformální skupiny pro MA21
Zdravé město Nový Jičín má fungující Komisi ZM a MA21 ustanovenou RM 3. 12. 2018.
SPLNĚNO 
4. Ustanovení/existence orgánu samosprávy pro sledování postupu v MA21
Zdravé město Nový Jičín má fungující Komisi ZM a MA21 ustanovenou RM 3. 12. 2018.
SPLNĚNO 
5. Schválení oficiálního dokumentu k MA21 v obcích, malých obcích, krajích a mikroregionech
SPLNĚNO 
6. Plánování s veřejností (akční nebo komunitní plánování) - obce, kraje
Dne 21. března 2019 proběhlo veřejné projednání k úpravám vrcholku Svince. 24. dubna se již
potřetí konalo Veřejné fórum. Na podzim proběhla školní fóra na všech místních základních
školách.
SPLNĚNO 
7. Aktualizace webové stránky s informacemi o MA21
SPLNĚNO 
8. Uveřejňování zpráv o MA21 v médiích v obcích a krajích
Zprávy a informace o aktivitách souvisejících s realizací MA21 se pravidelně objevují na webu
města, v Novojičínském zpravodaji a v TV Polar.
SPLNĚNO 
9. Společné zapojení zástupců občanského a podnikatelského sektoru do aktivit v rámci MA21
v obcích
Třísektorová spolupráce probíhala v rámci akce Veřejné fórum 2019 a kampaně Do práce na
kole 2019.
SPLNĚNO 
10. Schválení finanční podpory aktivit MA21 vyplývajících z kom. plánování
Na základě podnětu z Veřejného fóra byl finančně podpořen program na podporu
dobrovolnictví. Finančně byl podpořen také projekt „Generace v pohybu – venkovní fitness“
v rámci participativního rozpočtu.
SPLNĚNO 
11. Plánování s veřejností
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V roce 2019 byla dokončena revitalizace areálu bývalého letního kina, u kterého občané na
dříve realizovaném veřejném projednání a v rámci následného hlasování vyjádřili zájem o to,
aby na místě vznikl multifunkční relaxační areál.
SPLNĚNO 
12. Proškolení koordinátora MA21
Koordinátor absolvoval jarní, letní a podzimní školu NSZM a v listopadu obdržel Zlatý certifikát
potvrzující úspěšné absolvování akreditovaného vzdělávání.
SPLNĚNO 
Vyhodnocení:
Zdravé město Nový Jičín v roce 2019 obhájilo svou pozici v kategorii „C“.

V Novém Jičíně, dne 19. 2. 2020

…………………………………………………….

………………………………………………………..

Mgr. Lucie Hrdličková

Mgr. Ondřej Syrovátka

Koordinátorka ZM a MA21

Politik ZM a MA21
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