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 Základní informace o projektu Zdravé město a MA21 

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 134 členů, s 

regionálním vlivem na 2558 měst a obcí, ve kterých žije 6,089 milionu obyvatel (57 % 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 2021 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 2021 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 



 

3 

 

Tajemník komise: 

Lucie Hrdličková – koordinátorka ZM a MA21 

 

 Zhodnocení aktivit a kampaní za rok 2021 

Kampaň Daruj krev se Zdravým městem 

V průběhu celého měsíce května probíhala ve spolupráci s Nemocnicí AGEL Nový Jičín 

kampaň Daruj krev se Zdravým městem, jejímž cílem bylo motivovat občany, zejména 

prvodárce, aby pomohli zajistit dostatečnou zásobu krve a krevních složek pro pacienty. Dárci, 

kteří přišli tuto vzácnou tekutinu darovat v průběhu měsíce května, obdrželi od Zdravého města 

Nový Jičín drobný dárek, prvodárci navíc získali plátěnou tašku s potiskem Zdravého města. 

Speciální bonus pak byl připraven pro ty, kteří přišli darovat krev v tričku s potiskem kampaně 

Do práce na kole, čímž došlo k propojení těchto dvou kampaní.  

Na květnovou kampaň pak navázala jednodenní akce „Daruj kapku krve na Medarda“, která 

proběhla 8. června 2021. 

 

 

Kampaň Do práce na kole 

11. ročník celorepublikové kampaně Do práce na kole, která byla druhým rokem zasažena 

protiepidemiologickými opatřeními v souvislosti s pandemií COVID-19, měl opět pravidla 

přizpůsobena i těm, kteří více než kdy dříve pracovali na home office, případně byli v karanténě 

nebo doma pečovali o ty nejmenší. I přes tyto úpravy pravidel se letošního ročníku účastnilo 

rekordních 20 200 účastníků, kteří společně urazili celých 4 146 632 km. 

Za město Nový Jičín se do akce Do práce na kole celkem zaregistrovalo 34 týmů v celkovém 

počtu 127 účastníků. Podmínky soutěžní kategorie Pravidelnost nakonec splnilo 30 týmů s 

celkovým počtem 116 účastníků. Z toho 100 % cest do práce během května splnilo letos 

dokonce 12 týmů – celkem 35 účastníků. To je skvělý výkon, pro srovnání – v loňském roce 
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to byly 4 týmy s 10 účastníky. Dalšími kategoriemi byly kategorie Zelené kilometry a také 

Zelené kilometry po svých určené pro ty, kteří se do kampaně zapojili jako pěší. Co se týče 

ocenění, nad rámec cen v kategorii Pravidelnost pro 3 vylosované týmy, byli drobnými 

odměnami oceněni navíc ještě všechny týmy se 100% pravidelností a u kategorií Zelené 

kilometry a Zelené kilometry vždy nejúspěšnější žena a nejúspěšnější muž. Za Nový Jičín letos 

účastníci letos zdolali celkovou vzdálenost o délce 27 371 km, z toho 8 070 km bylo pěšky a 

19 301 km, na kole. 

Poděkování patří partnerům, kteří akci podpořili: Allianz pojišťovna – Šarady & Šrámková, 

BESIP, Cukrárna a kavárna Sauro, Chata Svinec, Jesenický pramen, KH Fyzio, Nemocnice 

AGEL Nový Jičín, Občerstvení K+K, Optika Lenka, Sluší ti to, Tandem M+R s.r.o., Město Nový 

Jičín a Zdravé město Nový Jičín. 

 

 

Kampaň Na úřad pěšky i na kole 

V roce 2021 proběhla nad rámec celorepublikové kampaně DPNK také kampaň Na úřad pěšky 

i na kole určená pouze pro zaměstnance MěÚ Nový Jičín. Cílem kampaně, která byla určitým 

benefitem pro zaměstnance, byla mj. podpora zdravého a aktivního životního stylu 

zaměstnanců MěÚ, z nichž většina má přece jen převážně sedané zaměstnání. Dalším cílem 

bylo také motivovat odbory i jednotlivce ke zdravému soutěžení, které jim zpestří pracovní 

rutinu.  

Kampaň probíhala od 1. června do 30. září 2021 a byla určena všem odborům MěÚ a 

organizačním složkám zřízených Městem Nový Jičín. Nejlepší týmy a jednotlivci se mohli těšit 

na atraktivní ceny v celkové hodnotě 20 000 Kč. 
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Zaměstnanci soutěžili v těchto hlavních kategoriích: 

• Pravidelnost jednotlivých odborů MěÚ 

• Pravidelnost jednotlivců v rámci odborů MěÚ (smíšená kategorie) 

• Jednotlivci v rámci celého úřadu (muži/ženy) 

Nad rámec těchto soutěžních kategorií probíhala také bonusová fotosoutěž. 

Aktivně se do kampaně zapojilo celkem 8 odborů, tzn. celkem 35 zaměstnanců. Do 

fotosoutěže bylo zapojeno 8 zaměstnanců. V soutěžních kategoriích byla hodnocena 

především pravidelnost – tzn. kdo k přepravování do/z práce nejčastěji využíval kolo či chodil 

pěšky. V případě shodné pravidelnosti pak rozhodoval počet km. Z 35 zapojených 

zaměstnanců jich celkem 26 překročilo pravidelnost na úrovni 80 %, z toho 14 dokonce 

dosáhlo pravidelnosti 100 %. Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen proběhlo v aule 

radnice MěÚ 14. prosince 2021. 
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Ukliďme Česko 

Nový Jičín patří k městům, která se pravidelně připojují ke kampani „Ukliďme svět/ukliďme 

Česko“. Tato kampaň je dobrovolnickou úklidovou akcí, která probíhá na území celé České 

republiky (a dokonce na pár místech mimo ni) a jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé 

skládky a nepořádek. Hlavní úklidové akce probíhají pravidelně na jaře a na podzim. 

V jarním termínu, který připadl na soboru 27. března 2021, proběhl s ohledem na aktuální 

epidemická opatření formou individuálních úklidů v duchu hesla „Ukliďme za humny“. 

Občanům byla nabídnuta možnost zdarma si vyzvednout velkoobjemové pytle na odpad ve 

vestibulu radnice a byla jim nabídnuta také možnost podpory v podobě svozu odpadu 

Technickými službami města Nový Jičín. Dobrovolníky jsme také vyzvali, aby nám zaslali fotky 

ze svých úklidových akcí, abychom získali zpětnou vazbu jak k počtu zapojených 

dobrovolníků, tak k uklizeným místům.  
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Podzimní úklid v termínu 18. září 2021 již proběhl organizovanou formou – jako místo úklidu 

bylo zvoleno okolí Rakovce poblíž Lamberku. Do úklidu tohoto místa se zapojila skupinka 

více než 30 dobrovolníků, ze značné části tvořená dětmi z místního dětského domova; další 

skupinka tvořena klienty chráněného bydlení pak uklízela v Žilině. Svoz odpadu zajistil 

Doprastav Perútka, děkujeme. 

 

   

 

Evropský týden mobility 

Zdravé město Nový Jičín se i tentokrát připojilo k Evropskému týdnu mobility, který probíhal 

od 16. do 22. září 2021. Hlavním smyslem této kampaně je dlouhodobě podpora nízkoemisní 

dopravy a propagace zdravotních přínosů plynoucích z pohybu na čerstvém vzduchu. 

Pro občany bylo připraveno hned několik akcí: ve čtvrtek 16. září proběhlo veřejné projednání 

připravovaných změn v MHD. V pátek 17. září proběhly rovnou dvě akce: dopoledne 

přednáška Dany Divákové na téma Zdraví a zdravý životní styl obyvatel a odpoledne 

oblíbená cyklojízda, která tentokrát proběhla ve spolupráci se Zdravým městem Kopřivnice. 

Pro velký zájem proběhl během ETM hned třikrát seminář s fyzioterapeutkou na téma Zdravá 

záda v kanceláři. Poslední den týdne ve znamení pohybu byl jako každý rok mezinárodní 
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Den bez aut, který lidi vyzývá k tomu, aby nechali svá auta doma a k přepravě využili raději 

kolo, veřejnou dopravu nebo chůzi. Po dobu celého Evropského týdne mobility bylo v Novém 

Jičíně MHD zdarma, výše uvedených akcí se účastnilo cca 180 osob. 

  

     

 

 

 Zapojování veřejnosti do plánování a rozhodování 

Veřejné projednání koncepce Regenerace panelového sídliště Nerudova 

Dne 27. ledna 2021 proběhlo online formou Veřejné projednání koncepce Regenerace 

panelového sídliště Nerudova. Záměrem projektu je revitalizace veřejných prostranství v 
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sídlišti Nerudova v oblasti zeleně, mobiliáře, komunikací, parkovacích míst, osvětlení a 

volnočasových ploch. V uvedené lokalitě proběhla na podzim roku 2020 anketa mezi obyvateli 

sídliště s cílem zjistit názory občanů ohledně spokojenosti s bydlením a veřejným 

prostranstvím. Výsledky této ankety se promítly do návrhu regenerace, které bylo předmětem 

projednání. 

V úvodu projednání byli představeni všichni přítomní zástupci organizátora, následně Ing. 

arch. Iva Seitzová přivítala přítomné, poděkovala obyvatelům sídliště za to, že se zapojili do 

ankety a shrnula výsledky této ankety. Přímo do schránek bylo rozdáno celkem 376 dotazníků 

a odevzdáno a vyhodnoceno bylo 97 dotazníků, návratnost 26 % vyhodnotila Ing. arch. 

Seitzová na základě svých zkušeností z podobných projektů jako vysokou. Občané se vyjádřili, 

které území v dané lokalitě vnímají jako příjemné, které naopak vnímá negativně a jaké hlavní 

problémy je tíží. Jako hlavní problémy byly vyhodnoceny omezené možnosti parkování, chov 

psů a navazující problémy a omezené sportovní a rekreační možnosti; řada občanů pak uvedla 

konkrétní problémy v sekci „jiné“ (např. chybějící potraviny, hluk z hospody, řešení kontejnerů 

atd.). Ing. arch. Seitzová dodala, že koncept v navržené reflektuje komunikované potřeby, 

zároveň je však pouze rozpracovaným návrhem, který bude dnes diskutována a následně 

dopracován práv na základě podnětů z dnešního veřejného projednání. U dílčích řešení byly 

navrženy variantní řešení (např. výsadba stromů, řešení parkovacích míst atd.). 

Občané měli po projednání ještě 7 dní na zaslání případných podnětů, všechny byly okamžitě 

vyhodnoceny a obratem zodpovězeny. Projektantka následně dopracovala návrh koncepce 

dle přijatých připomínek, koncepce byla schválena Zastupitelstvem města a dále sloužila jako 

podklad pro zpracování projektové dokumentace. 

 

Veřejné projednání Strategického plánu rozvoje města Nový Jičín 2021–2027 

Dne 1. února 2021 proběhlo online formou Veřejné projednání Strategického plánu rozvoje 

města Nový Jičín 2021–2027. Diskuzí provázeli zástupci společnosti MEPCO (zpracovatelé 

SPRM). Před samotným veřejným projednáním byly na webu zveřejněny rozpracované 

podklady analytické a částečně už i návrhové fáze a občané tak měli možnost si materiály 

předem prostudovat, aby jejich dotazy a podněty byly co možná nejvíce konkrétní. V průběhu 

projednání jednotlivých oblastí rozvoje byly následně řešeny jednotlivé podněty, ke kterým 

dávali občanům zpětnou vazbu zástupci města. 

Část požadavků byla zpracovatelem dokumentů zakomponována do strategického dokumentu 

a následně implementována do rozpočtu města, dílčí požadavky budou průběžně realizovány 

ve spolupráci s dalšími místními aktéry. 

 

Veřejné projednání II. etapy regenerace sídliště Nerudova 

Dne 16. srpna 2021 proběhlo Veřejné projednání II. etapy regenerace sídliště Nerudova 

– samotná regenerace je rozdělena do 6 etap, předmětem projednání bylo projednání návrhu 

úprav území vymezeného v II. etapě. Projednání II. etapy si tak klade za cíl zvolit pokud možno 

co nejvíce vhodná variantní řešení s ohledem na preference občanů a zároveň také s 

přihlédnutím na strategické materiály města. 

V úvodu projednání Ing. arch. Iva Seitzová shrnula, jaké potřeby občanů (ty vzešly z 

dotazníkového šetření) jsou akcentovány v návrhu a porovnala specifika požadavků této 
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oblasti sídliště s dalšími částmi sídliště – zdůraznila, že při plánování jednotlivých opatření je 

potřeba všechny zájmy vyhodnotit a vyvažovat s cílem nalézt co nejvíce optimální řešení.  

Závěry projednání, které byly přijaty: 

 Nad rámec koncepční studie regenerace veřejného prostranství bylo zadáno 

zpracování podrobnější studie, která by prověřila možnosti navýšení parkovacích míst 

formou etážových parkovacích stání a parkovacích kapes, byly dodány 2 varianty: 

o Varianta č. 1 navrhuje zrušení 6 míst z větší parkovací kapsy a 1 místa z menší 

parkovací kapsy před bytovými domy Nerudova 10, 12. (příloha č. 5 materiálu). 

Dojde zde k navýšení o 20 nových míst (oproti původním 27 navrženým studií), 

zvětšení plochy zeleně, zachování plochy stávajícího hřiště a zvětšení odstupu 

parkovacích stání od bytových domů 

o Varianta č. 2 navrhuje zrušení 8 míst z větší parkovací kapsy a 1 místa z menší 

parkovací kapsy před bytovými domy Nerudova 10, 12. (příloha č. 6 materiálu). 

Dojde zde k navýšení o 18 nových míst (oproti původním 27 navrženým studií), 

zvětšení plochy zeleně, zachování 1 dalšího stávajícího vzrostlého stromu, 

zachování stávajícího hřiště a zvětšení odstupu parkovacích stání od bytových 

domů. 

o Došlo k výběru varianty č. 1., se kterou se bude nadále pracovat. 

 Při rozšiřování parkování budou kapacity rozšířeny také o 3 místa pro motorky. 

 V dané lokalitě bude umístěno pouze hřiště pro nejmenší děti (herní prvky pro větší 

děti budou umístěny v jiných částech sídliště), a to před domem s č. p. 8. 

 Posezení nebude umístěno pod okny, bude umístěno „vedle“ bloku bytových domů 8, 

10 a 12. 

 Stanoviště kontejnerů budou krytá a budou umístěna u zamýšleného etážového stání. 

Upravená koncepce byla schválena Zastupitelstvem města a bude sloužit jako podklad pro 

projektovou dokumentaci. 
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Plánování změn v MHD 

V druhé polovině roku 2021 probíhalo v několika fázích, do nichž byli zapojeni občané a 

uživatelé MHD, plánování změn v novojičínské MHD.  

1. Fáze 

Dne 16. září 2021 se v aule radnice uskutečnilo první veřejné projednání k chystaným 

změnám MHD v Novém Jičíně. Jízdní řády se v Novém Jičíně neměnily od konce roku 2017, 

kdy začala být MHD plně zajišťována elektrobusy. Veřejného projednání se účastnili Ondřej 

Syrovátka (místostarosta a politik Zdravého města a MA21), Martin Večeřa (KODIS), Jakub 

Kedroň (KODIS) a Lucie Hrdličková (koordinátorka Zdravého města a MA21). Cílem první fáze 

bylo podrobit jízdní řády rozboru, co se týče jejich vytížení, případných změn tras a 

možných oblastí rozvoje MHD;  především z hlediska návaznosti na příměstské autobusové 

linky, vlakové spoje a dále také ve vztahu k víkendovému turismu a obslužnosti odlehlejších 

místních částí. Na základě definovaných možností rozvoje a podnětů od občanů byly ve 

spolupráci s KODIS připraveny a dále distribuovány dotazníky, jejichž cílem bylo získat 

zpětnou vazbu k případným změnám a získat další podněty k rozvoji.  

2. Fáze 

Na základě podnětů od občanů byl připraven dotazník, který byl dále distribuován elektronicky 

i v tištěné podobě. Jeho cílem bylo zajistit co možná nejlepší informovanost o prováděném 

dotazníkovém šetření a dostupnost dotazníků. 1 ks dotazníku byl vložen i do říjnového čísla 

Novojičínského zpravodaje – tento měsíčník je vyráběn v nákladu 10 000 ks a je zdarma 

distribuován do každé domácnosti. Dále byl dotazník distribuován také online. Sběr dat 

probíhal od 1. do 8. října 2021. Do dotazníkového šetření se zapojilo téměř 300 

respondentů, kteří poskytli zpětnou vazbu ke stávajícímu fungování MHD a zároveň dali také 

zpětnou vazbu k navrhovaným změnám a další podněty. 
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3. Fáze 

V úterý 19. října 2021 se konalo druhé veřejné projednání k MHD. Na druhém veřejném 

projednání již byly prezentovány konkrétní návrhy úprav jízdních řádu, které KODIS 

zpracoval právě na základě podnětů od uživatelů MHD. Jízdní řády byly několik dní předem 

umístěny na webu města, a to včetně upozornění, že se ještě nejedná o finální verzi a jejich 

podobu budeme s veřejností diskutovat na dalším projednání. Třetího projednání se celkem 

účastnilo cca 15 osob. 

Zástupci KODIS na tomto projednání představili navržené řády v rozpracované podobě, 

poděkovali všem, kteří se jakoukoliv cestou zapojili do sběru podnětů a zahájili diskuzi, v rámci 

které měli účastníci projednání možnost vznést své podněty a připomínky k rozpracovaným 

řádům – vybrané podněty byly zapracovány a nové jízdní řády vešly v platnost v prosinci roku 

2021. 

 

 

Participativní rozpočet 2021 

Počátkem roku 2021 byl vyhlášen 4. ročník výzvy Projekty pro Nový Jičín, v rámci které 

mohli občané a zástupci spolků s působností v Novém Jičíně předkládat své návrhy na 

konkrétní vylepšení života v Novém Jičíně. Alokace výzvy byla 200.000 Kč. Své návrhy 

předložilo 6 předkladatelů, kteří přihlásili tyto projekty: 

 Deštníková ulice 

 Discgolf arény pro město Nový Jičín 

 Kreativní Novojičíňák 

 Novojičínské houpačky 

 Přístřešek zastávky na ul. Gregorova „Zdravotní středisko“ 

 Zpřístupnění lesoparku od jihu 
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Po hodnocení příslušnými odbory MěÚ a členy Komise Zdravého města byly vybrány k 

realizaci tyto 2 projekty: 

 Discgolf arény pro město Nový Jičín 

 Novojičínské houpačky 

K realizaci projektu, jehož cílem bylo vybudování 4 discgolfových arén vhodných pro hru na 

krátkou vzdálenost, a to na veřejně dostupných místech došlo v listopadu 2021. Nové 

discgolfové koše jsou v těchto místech: travnatá plocha v Loučce (poblíž etážového stání), 

areál ZŠ Komenského 66, na Skalkách (poblíž bývalého minigolfového hřiště) a před SOŠ 

Educa. Celkové náklady na realizaci projektu činily 59 000 Kč.  

 

Druhý podpořený projekt bude v souladu s pravidly výzvy realizován v roce 2022. 

 

Školní fóra na středních školách 

Nový Jičín se stal prvním městem v republice, které uspořádalo Školní fórum na středních 

školách. Fóra se konala 22. a 23. listopadu 2021 na Gymnáziu Nový Jičín a Mendelově 

střední škole. Studenti ve skupinkách složených ze zástupců různých ročníků diskutovali o 

kvalitě života ve své škole i ve městě samotném. Následně se zástupcem vedení školy a 

vedení města rozebírali, nakolik jsou jejich návrhy reálné a hlasovali o tom, které jsou pro ně 

nejdůležitější. Oběma fóry studenty provázel předseda Národní sítě Zdravých měst Petr 

Hermann, který už řadu let pomáhá tuto aktivitu zavádět na základních školách po celé 

republice. Návrhy studentů ohledně školy následně prošly celoškolní anketou a podle 

možností budou následně realizovány. Návrhy týkající se města s největším počtem hlasů 
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budou předloženy Radě města a ta zváží jejich realizaci. Na jednotlivých školách pak na 

dalším školním fóru, které se uskuteční za rok, dojde k vyhodnocení toho, co se od posledního 

fóra podařilo zrealizovat. 

   

   

 

 Zhodnocení dalších činností za rok 2021 

Podzimní škola Zdravých měst v Novém Jičíně 

Ve dnech 10.–12. listopadu 2021 proběhla ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst 

v Novém Jičíně Podzimní škola Zdravých měst. Zkušenosti a příklady dobré praxe si na ní 

předali zástupci 70 sídel z celé republiky. 

Program akce byl zaměřen na sdílení dobré praxe mezi městy, vzájemnou inspiraci a 

akreditované vzdělávání v oblasti strategického plánování a práce s veřejností. Odborné 

semináře byly doplněny doprovodnými aktivitami. Program probíhal v prostorách radnice MěÚ 

a v salóncích a kavárně Hotelu Praha. 

Na odborné semináře, jejichž součástí byly i akreditované vzdělávací kurzy, navázaly 

doprovodné programy, během nichž mohli návštěvníci poznat přírodní krásy i historické 

památky hostitelského města, prohlédnout si expozice v Návštěvnickém centru Nový Jičín 

nebo si užít aromaterapii v prostředí Solná jeskyně Siesta. Více než 80 hostů se účastnilo 

společenského večera v Hotel Praha, kde jim k poslechu hrála kapela Pramínky.  
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Přívětivý úřad  

Město Nový Jičín získalo v roce 2021 ocenění Přívětivý úřad. V soutěži, kterou vyhlašuje 

Ministerstvo vnitra České republiky, se novojičínská radnice umístila na druhém místě 

v Moravskoslezském kraji. V soutěži se hodnotil přístup a kvalita úřadu při poskytování služeb 

klientům. Přes sedmdesát kritérií mapovalo dostupnost a otevřenost úřadu, komunikaci s 

občany, digitalizaci služeb, zapojování veřejnosti do věcí veřejných, kroky ke zvýšení 

udržitelnosti a také opatření přijatá během pandemie Covidu-19. Město bylo zároveň díky 

zpracování dokumentu Adaptační strategie na změnu klimatu pro Nový Jičín zařazeno do 

Sborníku dobré praxe, ve kterém ministerstvo vnitra zveřejňuje nejúspěšnější příklady dobré 

praxe z celé republiky. Hodnotitele zaujalo, že Nový Jičín reagoval na požadavek veřejného 

fóra a vytipoval nejohroženější místa v důsledku změny klimatu a navrhl i řešení.  

Nová vizuální identita a propagační předměty  

V souvislosti s novým vizuálním stylem města došlo také k proměně vizuální identity užívané 

v rámci projektu Zdravé město Nový Jičín (včetně nového loga) a v roce 2021 bylo navržena 

a vyrobena řada propagačních předmětů užívaná v rámci akcí Zdravého města (roll-up, 

plátěné tašky, placky, pláštěnky). 

 

nové logo 

   

   tašky       roll-up 
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Prezentace příkladů dobré praxe 

Národní síť Zdravých měst již čtvrtým rokem uspořádala soutěž o NEJpraxi Zdravých měst, v 

níž o toto ocenění soutěží projekty z celé ČR. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 25 projektů 

a vůbec poprvé mezi nimi byl se svým projektem i Nový Jičín. Přihlásili jsme naši aktivitu 

"Participativní rozpočet města v evropském projektu mladých", kdy novojičínský participativní 

rozpočet posloužil jako nástroj pro mezinárodní projekt. Mendelova SŠ v rámci projektu 

zorganizovala týdenní workshop, do kterého byli přizváni i zástupci města. Následně studenti 

ve skupinách tvořili své projekty dle novojičínských pravidel a prezentovali je před sebou 

navzájem. O pořadí projektů následně rozhodli sami studenti společně s učiteli a zástupci 

města. Studenti získali možnost vyzkoušet si v praxi celý proces přípravy a podání projektu, 

konzultovat své návrhy a naučit se trochu jinak přemýšlet o místě, kde žijí. Město zase získalo 

prostor pro diskuzi s mladými lidmi, kteří se zajímají o místo, kde žijí. Protože do projektu byly 

zapojeni nejen studenti z ČR, ale také ze Španělska, Estonska a Norska, umožnil projekt 

aktivní diskusi a sdílení zkušeností napříč několika evropskými zeměmi. Pro všechny zapojené 

pak bylo příjemným završením aktivity to, že navržené projekty ukázaly, že ač jsme z různých 

koutů Evropy, máme ve výsledku podobné potřeby a požadavky na místo, kde žijeme, 

pracujeme a trávíme volný čas. Na základě výsledků hlasování obsadil tento příklad celkové 

7. místo. 

Výstava Má vlast cestami proměn v Novém Jičíně 

V roce 2021 proběhl již 13. ročník putovní výstavy Má vlast cestami proměn, kterou pořádá 

spolek Cestami proměn ve spolupráci s Národní kulturní památkou Vyšehrad. Výstava je 

prostorem pro prezentaci konkrétních projektů, při kterých došlo k proměně zanedbaných či 

nevyužívaných prostranství v upravené a atraktivní lokality. Každý rok bývá prostřednictvím 

hlasování zvolena nejzdařilejší proměna, ještě předtím však výstava rozdělená do 7 dílčích 

kolekcí putuje po celé ČR. I město Nový Jičín přihlásilo do 13. ročníku jednu z proměn – 

konkrétně projekt Revitalizace areálu bývalého letního kina, který byl dokončen v listopadu 

roku 2019. Výstavu si bylo možné prohlédnout ve vestibulu radnice od 25. října do 22. 

listopadu 2021.  

   

 



 

18 

 

 Vyhodnocení ročního Plánu zlepšování 2021 

Obhájení kategorie „C“ dle kritérií místní Agendy 21  

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 pro MA21 

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  

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. Schválení finanční podpory aktivit MA21 vyplývajících z kom. plánování radou 

nebo zastupitelstvem města/obce  

SPLNĚNO  

12. Certifikované proškolení koordinátora MA21 

SPLNĚNO  
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Vyhodnocení: 

Zdravé město Nový Jičín v roce 2021 obhájilo svou pozici v kategorii „C“. 

 

 

 

V Novém Jičíně, dne 15. 2. 2022 

 

 

…………………….      …………………………………….. 

Mgr. Lucie Hrdličková      Mgr. Ondřej Syrovátka 

Koordinátorka ZM a MA21     Politik ZM a MA21


