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Projekt Zdravé město

Projekt Zdravé město (dále jen ZM) je mezinárodním projektem, jejž 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). NSZM ČR má 131 členů, s regionálním vlivem na 2434 měst a obcí, ve kterých žije
5,995 milionu obyvatel (56 % 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 a 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 JIČÍN A MA21
Členství města Nový Jičín v NSZM schválilo Zastupitelstvo města na svém 2. zasedání dne 5. 3. 2015
(usnesení ZM č. 66/2/2015).
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Politické a organizační zázemí:


Politik Zdravého města a MA21

Mgr. Ondřej Syrovátka – místostarosta města Nový Jičín
Politikem projektu ZM a MA21 byl roku 2020 místostarosta Mgr. Ondřej Syrovátka. Zastupitelstvo
města jej do této funkce poprvé jmenovalo 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 2020 se komise sešla celkem čtyřikrát. 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

ZHODNOCENÍ AKTIVIT A KAMPANÍ ZA ROK 2020
Kampaň Do práce na kole
I přes opatření v souvislostí s pandemií COVID-19 se konal již 10. ročník celorepublikové kampaně Do
práce na kole. Kampaň pořádaná spolkem Automat směřuje k ozdravení měst a motivaci k
bezmotorové dopravě. Do letošního ročníku kampaně, která opět trvala po dobu celého měsíce května,
se v rámci celé republiky zapojilo celkem 15 880 účastníků, kteří společně zdolali celkovou vzdálenost
o délce 3 821 509 (z toho 3 163 457 km na kole a 613 696 km pěšky). Všichni účastníci tak v průběhu
května zapisovali kilometry, které nachodili pěšky, naběhali či najezdili na kole; letos si mohli dokonce
zaznamenávat i domácí cvičení. Pravidla výzvy byla totiž letos upravena tak, aby se mohli zapojit také
všichni ti, kteří z důvodů opatření spojených s onemocněním COVID-19, pracují z domu nebo aktuálně
nepracují vůbec. Město Nový Jičín se do kampaně zapojilo pošesté, letos bylo jedním z 50 zapojených
měst. Nejen do práce tak v květnu na kole jezdilo v našem městě celkem 29 týmů, které tvořilo
dohromady 111 účastníků. 4 týmy dokonce dosáhly 100% pravidelnosti v jízdách. Zmíněných 111
účastníků společně urazilo cestu o celkové délce 29 009 km, přičemž 23 362 bylo ujeto na kole a 4 842
km účastníci urazili pěšky. Slavnostní vyhlášení výsledků kampaně proběhlo v rámci akce Streetball,
která se konala v sobotu 27. 6. 2020 na Masarykově náměstí. Vyhlášení proběhlo u radnice MěÚ.
Atraktivní ceny od sponzorů poskytli: Tonak a.s., Optika Lenka, Allianz pojišťovna – Šarady & Šrámková,
BESIP, Bikemania Shop, Tandem M+R s.r.o., PVC Okna s.r.o., AS Fitness, Proficio z.s., Dobrá čočka, Café
Martin, Město Nový Jičín a Zdravé město Nový Jičín.

Ukliďme Česko
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V sobotu 19. září 2020 se v rámci kampaně Ukliďme svět/Ukliďme Česko konala dobrovolnická akce
„Ukliďme Nový Jičín“. Místo úklidu, kterým bylo koryto Rakovce, bylo vybráno na základě tipů od
občanů města. V den konání akce se nakonec okolo 9. hodiny ranní sešlo více než 40 dobrovolníků
připravených přiložit ruku k dílu a podílet se na očistě Rakovce. Nutno dodat, že cca polovinu
dobrovolníků tvořily děti. Část uklízečů přišla také z místní organizace Skaut a připojily se také děti z
Dětského domova v Novém Jičíně. Samotný úklid jsme ukončili před 12. hodinou a s pomocí pana
Perútky z firmy Doprastav Perútka, s.r.o. převezli sesbíraný odpad na separační dvůr.
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Evropský týden mobility
I v roce 2020 se Město Nový Jičín připojilo k celoevropské kampani Evropský týden mobility (ETM).
Hlavním smyslem kampaně je podpora bezemisní a nízkoemisní dopravy, podpora multimodality a
propagace zdravotních (fyzických i psychických) přínosů plynoucích z pohybu na čerstvém vzduchu.
Města, která podporují procházky a jízdu na kole oproti jízdě osobními vozidly, jsou často také
atraktivnější, mají menší problémy s dopravními zácpami a vyšší kvalitu života. V rámci projektu Zdravé
město se jedná o důležitou akci upozorňující na téma udržitelné městské mobility. Pro Nový Jičín je
akce vhodná k propagaci ekologicky šetrné MHD, realizovaných cykloopatření i cyklostezky Koleje.

Park v pohybu
V rámci ETM se u příležitosti 10. výročí revitalizace parku pod gymnáziem (bývalé zahrady
novojičínského gymnázia) konala ve středu 16. září 2020 celodenní akce Park v pohybu. Na programu
se podíleli Městská policie Nový Jičín, SVČ Fokus, BESIP a Rodinné centrum Provázek.
V rámci dopoledního programu probíhal program určený pro místní MŠ, v odpoledních hodinách
probíhal program pro školní družiny a následně program pro veřejnost. Rodiče s malými dětmi
průběžně navštěvovali jednotlivá stanoviště s pohybovými aktivitami, zájemci všech věkových kategorií
využili příležitosti zacvičit si v parku pilates pod vedením lektorky Květy Černochové. Posledním bodem
programu byl kurz první pomoci se zaměřením na děti, který se konal v přilehlém RC Provázek.
V průběhu celého dne akci, které počasí více než přálo, navštívilo cca 300 osob.
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Podzimní cyklojízda
Součástí programu ETM byla již tradičně také Podzimní cyklojízda, která se konala v pátek 18. září 2020.
Akce se tentokrát zúčastnilo bezmála 70 cyklistů. Akce byla zahájena na Horním nádraží, kde měl
úvodní slovo místostarosta a politik Zdravého města Ondřej Syrovátka. Účastníci dostali drobné
dárečky a pak jsme společně vyrazili po cyklostezce Koleje na Zrzávky, kde byl pro účastníky připraven
doprovodný program v podobě hudebního vystoupení pro děti, her a také pestré tomboly moderované
starostou Hostašovic, panem Kelnarem.

Car-free rodina – online beseda s Markétou Ubíkovou
Jelikož cílem kampaně je podpora bezemisní a nízkoemisní dopravy, zařadili jsme do programu také
besedu s autorkou blogu Car-free rodina Markétou Ubíkovou. Markéta Ubíková žije ve Frýdku-Místku
s manželem a dvěma dětmi a vybrali si, že budou žít bez auta. Beseda původně plánovaná na Den bez
aut se nakonec konala v náhradním termínu v online prostředí (v rámci projektu Zdravé město Nový
Jičín se jednalo o první online besedu) 7. prosince 2020.
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ZAPOJOVÁNÍ VEŘEJNOSTI DO PLÁNOVÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ
Veřejné projednání Koncepce statické dopravy
V pondělí 17. února se konalo v aule radnice MěÚ veřejné projednání k zpracovávané Koncepci statické
dopravy pro Město Nový Jičín. Podnět na vypracování tohoto strategického dokumentu přitom vzešel
od samotných občanů na jednom z předešlých fór. Zhotovitel koncepce přítomné seznámil
s dosavadními výstupy analytické části a zároveň představil rozpracovanou návrhovou část zaměřující
se především na změny v regulaci parkování v centru, možnosti navýšení počtu parkovacích míst na
sídlištích a na to, zda Nový Jičín potřebuje parkovací dům a kde by bylo nejlepší ho umístit. Následovala
diskuze, v rámci které mohli přítomní vznést své dotazy a připomínky. Účastníci vznesli více než 20
podnětů, z nichž většina byla řešena na místě, kdy bylo také rozhodnuto, které připomínky budou do
koncepce zapracovány. Projednání navštívilo cca 70 účastníků z řad veřejnosti, připojili se také zástupci
místních SVJ a SBD. Koncepce bude hotova do konce února 2020. Výstupem tohoto strategického
dokumentu je mj. akční plán navrhující konkrétní opatření na nejbližších 5 let. Finální podoba
strategického dokumentu byla schválena na Zastupitelstvu města Nový Jičín dne 15. června 2020.

Dotazníkové šetření ke Strategickému plánu rozvoje města 2021–2027
Na jaře 2020 začalo město Nový Jičín zpracovávat důležitý strategický dokument týkající se rozvoje
města v dalších letech. Dokument má definovat, v jakých oblastech by se mělo město v letech 2021–
2027 dále rozvíjet. Do jeho tvorby byla zapojena i veřejnost. Radnice připravila dotazník, a to v papírové
i elektronické podobě. Sběr dat probíhal od 26. 5. do 15. 7. 2020 a zapojilo se do něj celkem 596
Novojičíňáků všech věkových kategorií. Cílem bylo zjistit rozvojové problémy a předpoklady města.
Občané byli také dotazování na hlavní pozitiva a negativa města. Za hlavní pozitivum města Nový Jičín
je respondenty považována městská zeleň a okolní příroda (255 respondentů). O něco nižší počet
respondentů oceňuje historické centrum a památky města (168 respondentů) a kvalitní občanskou
vybavenost - zejména z hlediska rozmanitosti obchodů, dostupnosti školních zařízení a sociálních
služeb (165 respondentů). Naopak nespokojenost byla deklarována u parkování ve městě (173
respondentů), v souvislosti s přítomností nepřizpůsobivých občanů, lidé bez domova apod. (133
respondentů). Často byla také uváděna problematika dopravního zatížení města (83 respondentů).
Respondenti byli v rámci dotazníku také vyzváni, aby ohodnotili vybrané aspekty života ve městě.
Z vyhodnocení vyplývá, že občané jsou nejvíce spokojeni se vzděláváním (předškolním, základním i
středoškolským), informovaností o dění ve městě a dále např. dostupností městského úřadu a
komunikací s ním. Naopak nespokojenost je zejména s podporou individuálního bydlení, parkováním
a situací se sociálně vyloučenými občany. Stejně tak byla vyšší míra nespokojenosti uváděna u
dopravního zatížení, nabídkou práce ve městě a jeho blízkém okolí a kvalitou a dostupností bydlení.
Uváděná hodnocení potvrzují výše zjištěné poznatky. Respondenti byli také dotázáni, jaké oblasti by
dle jejich názoru mělo město přednostně financovat z městského rozpočtu. Nejčastěji respondenti
uváděli parkovací stání (322 respondentů), vysokou míru zastoupení získala i oblast městské zeleně a
veřejných prostranství (213 respondentů) a dále s tím související rekreační plochy, a to včetně
turistických a cyklistických tras (202 respondentů). Mezi preferované oblasti se zařadily i komunikace
a chodníky a vybudování sociálních bytů pro různé skupiny obyvatel. V závěru dotazníku byli občané
vyzváni, aby navrhli vizi města do dalších let. Zhotovitel strategického plánu aktuálně zpracovává
návrhovou fázi. Začátkem roku 2021 je v plánu veřejné plánování tohoto důležitého strategického
dokumentu.
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Veřejné projednání Katalogu adaptačních opatření
Město Nový Jičín ve spolupráci se společností CI2, o.p.s. v roce 2020 zpracovalo Katalog adaptačních
opatření, který městu napomůže reagovat na změny klimatu a prostřednictvím vhodných opatření čelit
následkům změn klimatu. Práce na katalogu byly zahájeny na podzim roku 2019, mj. proběhla také
anketa mezi občany města, jejímž cílem bylo zvýšení informovanosti o dané problematice a vytipování
nejohroženější místa v Novém Jičíně z pohledu možných přírodních katastrof. Do ankety se zapojilo
330 občanů města. Následovalo zpracování analytické, a následně také návrhové části. Ve chvíli, kdy
se dokument nacházel ve vysokém stádiu rozpracovanosti, uspořádala radnice dne 7. září 2020 veřejné
projednání připravovaného katalogu. Cílem projednání bylo představit hlavní hrozby pro Nový Jičín
spojené s klimatickými změnami, seznámit veřejnost s možnými opatřeními na zmírnění dopadů
klimatických změn a společně s účastníky projednání vytipovat vhodná místa, kde by se uvedená
opatření mohla v budoucnu realizovat. Na semináři byli přítomni RNDr. Viktor Třebický, Ph.D. a Mgr.
Josef Novák, Ph.D. ze společnosti CI2, o.p.s., místostarosta města Nový Jičín Mgr. Ondřej Syrovátka,
Ing. Eva Bártková a Mgr. Kateřina Kuželová z Odboru životního prostředí, koordinátorka Zdravého
města a MA21 Mgr. Lucie Hrdličková a cca 20 občanů města. Během projednání byli účastníci
seznámeni s provedenou Analýzou zranitelnosti města a rozpracovanou verzí Katalogu adaptačních
opatření. Následovala diskuze a skupinová práce zaměřená na vytipování a doplnění problematických
míst na území města, a to včetně navržení konkrétních opatření pro dané místo. Bylo vzneseno celkem
24 podnětů, řada z nich měla více hlasů. Vybrané výstupy skupinové práce budou zakomponovány do
připravovaného katalogu. Mezi podněty se objevil např. návrh na snížení sečí na sídlišti Dvořákova a
blízkém okolí či protipovodňová opatření u lávky přes řeku Jičínku (Novosady). Katalog adaptačních
opatření byl dokončen na podzim 2020.
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Participativní rozpočet 2020
Město Nový Jičín v roce 2020 již potřetí vyhlásilo výzvu Projekty pro Nový Jičín. Hlavním cílem
participativního rozpočtu je dát zejména občanům města možnost, aby sami rozhodli o tom, co je pro
ně v jejich okolí důležité a mohli se tak spolupodílet na tvorbě jeho celkového vzhledu a zlepšení života
ve městě. Smyslem výzvy je tak vtáhnout obyvatele do dialogu o utváření místa, kde žijí, ukázat lidem,
jaké jsou možnosti města i jak se mohou na utváření veřejného prostoru kolem sebe podílet. Radnice
města se díky němu dozví, co občané ve městě požadují, jak jim lépe naslouchat a jak s nimi efektivně
komunikovat. Do výzvy se v roce 2020 přihlásily celkem 3 projekty, z nichž 2 splnily všechny podmínky,
a byly doporučeny k realizaci. Financování projektů Rada města schválila na červnovém zasedání.
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Mobilní zastřešení – Straník
Záměrem projektu Mobilní zastřešení – Straník je pořízení mobilního zastřešení pořádaných pro využití
na akcích ve Straníku pro širokou veřejnost. Celkové náklady jsou dle přiloženého rozpočtu vyčísleny
na 92 400 Kč vč. DPH. Projekt byl realizován v prosinci 2020. V roce 2021 tak již mohou Straničané pro
kulturní a volnočasové akce komunitního typu využívat pořízeného vybavení.

Kvetoucí louky
Záměrem projektu Kvetoucí louky je vybudování květnatých luk na území města. Květnaté louky
napomáhají zadržování vody v krajině, nevyžadují časté sekání, zvyšují přírodní biodiverzitu. Kvetoucí
louku lze využívat také v rámci výuky přírodních věd ze strany místních ZŠ. Na tento projekt bylo
vyčleněno 100 000 Kč. Projekt byl realizován v listopadu 2020.
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Realizace vítězných projektů participativního rozpočtu 2019
V roce 2019 byly podpořeny 2 projekty, realizace obou projektů byla po dohodě s předkladateli
naplánovaná na rok 2020.

Generace v pohybu – venkovní fitness
Vítězem výzvy Projekty pro Nový Jičín 2019 byl projekt Generace v pohybu – venkovní fitness. Nové
venkovní hřiště s fitness prvky vzniklo před SVČ Fokus v dubnu 2020. Hřiště se skládá z bradel, stojanu
na činky, hrazdy či závěsného systému TRX, na kterém jsou opravdu procvičit všechny svalové partie.
Každý fitness prvek ještě doplní tabulka s informací, jak správně cviky provádět. Hřiště je určeno pro
širokou veřejnost.
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Venkovní čítárna ve Smetanových sadech
Druhým podpořeným projektem 3. ročníku byl projekt Venkovní čítárny ve Smetanových sadech, díky
kterému byl oblíbený park rozšířen o sdílenou knihovnu a 6 sedacích hranolů. Projekt byl realizován
v prosinci 2020. Cílem projektu je oživit veřejný prostor a nabídnout obyvatelům města možnost trávit
volný čas novým způsobem. Jako to funguje? Z dřevěné knihovny si každý může zapůjčit knihu (ať už
ke čtení v parku nebo si ji půjčit domů), zároveň zde mohou lidé přinést své knihy z domova a nabídnout
je tak dalším čtenářům - projekt tak nese ekologickou myšlenku znovuvyužití nepotřebných věcí.
Zápůjčka knih je zdarma.
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ZHODNOCENÍ DALŠÍCH ČINNOSTÍ ZA ROK 2020
Ocenění Skokan roku 2019
Zástupci města Nového Jičína se koncem ledna účastnili 26. konference pořádané Národní sítí Zdravých
měst ČR (NSZM). Konference s názvem „Síťujeme a podporujeme“ obce se konala v Olomouci a již
tradičně ji navštívila většina zástupců více než 130 měst, která jsou členy NSZM. Zatímco v roce 2019
zástupci Nového Jičína na akci prezentovali plánovaná a realizovaná opatření v oblasti cyklodopravy,
v roce 2020 na pódium zavítali při jiné příležitosti: v krásném prostředí barokní kaple bývalého
klášterního konviktu převzali ocenění „Skokan roku NSZM ČR 2019“. Toto ocenění bývá udělováno
městům, obcím a regionům, které v předchozím roce udělaly největší pokrok.

VZDĚLÁVÁNÍ A ZAJIŠTĚNÍ FUNKČNOSTI ORGANIZAČNÍ STRUKTURY PROJEKTU
ZDRAVÉ MĚSTO A MA21 V RÁMCI MĚSTA
Vzdělávání koordinátora
Jarní škola NSZM - online
Letní škola NSZM - online
Podzimní škola NSZM – online
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Fungování Komise Zdravého města a MA21
V roce 2020 měla komise 4 jednání (24. 2., 25. 5., 31. 8. a 30. 11.). Hlavní body jednání komise:










Projekty pro Nový Jičín 2020
Zapojení do kampaně Ukliďme Nový Jičín
Veřejné fórum 2020
Strategický plán rozvoje města 2021–2027
Veřejné projednání Koncepce statické dopravy
Veřejné projednání Katalogu adaptačních opatření
Veřejné projednání Vizuální identity města
Evropský týden mobility 2020
Pravidla pro Projekty pro Nový Jičín 2021

V období mezi zasedáními řešil aktuální otázky předseda komise pan Jaroslav Perútka společně
s koordinátorkou Zdravého města Mgr. Lucií Hrdličkovou a politikem Zdravého města Mgr. Ondřejem
Syrovátkou.

Čerpání a výměna zkušeností a dobré praxe, účast na seminářích NSZM
26. konference Národní sítě Zdravých měst (23.–24. 1. 2020)
Zástupci města Nového Jičína se účastnili jubilejní 26. konference Národní sítě Zdravých měst ČR
(NSZM), která nesla název „Síťujeme a podporujeme obce“. Dvoudenní konference byla skvělou
příležitostí pro setkání, sdílení zkušeností a vzájemnou inspiraci – tomu byl věnován především první
den programu. Druhý den byl zaměřen na oblast sportu – ve spolupráci s Univerzitou Palackého v
Olomouci proběhl seminář k tématu Strategií rozvoje sportu a pohybu ve městech. Za město Nový Jičín
se konference účastnili realizátoři projektu Zdravé město Nový Jičín a zástupci Odboru rozvoje a
investic a Odboru školství, kultury a sportu.
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Účast na webinářích NSZM
V průběhu především druhé poloviny roku se zejména zástupci Odboru rozvoje a investic zúčastnili
vybraných on-line seminářů pořádaných NSZM, účastnili se např. těchto webinářů:




Město a developer
Jak řeší aktuální situaci COVID19 malé obce? Sdílení zkušeností
Online krizová komunikace s obyvateli

DOPAD PANDEMIE COVID-19 NA REALIZACI PROJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO
Pandemie COVID-19 a s ní související opatření měla v roce 2020 dopad na drtivou většinou oblastí
lidských činností, výjimkou není ani realizace projektu Zdravé město. Řada akcí byla zrušena či
přesunuta na jiný termín. Zrušeno bylo např. Veřejné fórum 2020, které bylo původně plánováno na
22. dubna 2020. Občané však byli informováni o plnění priorit z předešlých let formou prezentace a
tiskové zprávy na webu města. Vyjádřit své představy k budoucímu směřování města měli navíc
Novojičíňáci možnost vyjádřit při dotazníkovém šetření týkající se Strategického plánu rozvoje města
2021–2027. Mezi zrušené akce se bohužel zařadila také školní fóra na místních ZŠ, realizována nebyla
ani školní fóra na místních SŠ, která jsme chtěli uspořádat vůbec poprvé. Z důvodu aktuálně platných
vládních opatření bylo zrušeno také veřejné projednání týkající se nové, zjednodušené vizuální identity
města, které bylo původně plánováno na říjnový termín.

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU ZLEPŠOVÁNÍ 2020
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 
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. Plánování s veřejností (akční nebo komunitní plánování)
Zdravé město Nový Jičín má fungující Komisi ZM a MA21 ustanovenou RM 3. 12. 2018.
SPLNĚNO 
5. Aktualizace webové stránky s informacemi o MA21
SPLNĚNO 
6. Společné zapojení zástupců občanského sektoru a podnikatelského sektoru do aktivit v rámci
MA21
SPLNĚNO 
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7. Projednání roční pravidelné zprávy o MA21 a akčního plánu zlepšování MA21 radou nebo
zastupitelstvem města/obce
SPLNĚNO 
8. Ustanovení/existence orgánu rady/zastupitelstva pro sledování postupu MA21 složeného ze
zástupců veřejné správy, neziskového sektoru a komerčního sektoru
SPLNĚNO 
9. Realizace osvětových aktivit k UR (Den Země, Evropský týden mobility, osvětové akce k dílčím
tématům UR)
SPLNĚNO 
10. Realizace vzdělávacích akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pod vedením
kvalifikovaného lektora pro veřejnost
SPLNĚNO 
11. Realizace vzdělávacích akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pod vedením
kvalifikovaného lektora pro úřad a samosprávu
SPLNĚNO 
12. Schválení finanční podpory aktivit MA21 vyplývajících z kom. plánování radou nebo
zastupitelstvem města/obce
SPLNĚNO 
Vyhodnocení:
Zdravé město Nový Jičín v roce 2020 obhájilo svou pozici v kategorii „C“.

V Novém Jičíně, dne 15. 2. 2021

…………………………………………………….

………………………………………………………..

Mgr. Lucie Hrdličková

Mgr. Ondřej Syrovátka

Koordinátorka ZM a MA21

Politik ZM a MA21
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