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Plán zlepšování procesu  MA21 a projektu Zdravé město Hlučín 

na rok 2018 
(projednaný komisí MA21 dne 29.1.2018) 

 

Plán zlepšování je nástroj Zdravého města Hlučín, který navrhuje, jakého zlepšení má být 

v daném roce v rámci MA21 dosaženo. Obsahem plánu jsou jednotlivé plánované aktivity, 

termíny jejich plnění a určení odpovědnosti při jejich naplňování. Plán je předkládán radě 

města ke schválení. 

 

Cíle:  

1) Obhájení kategorie „C“ v plnění kriterií MA21 a minimálně 5 kritérií kategorie „B“ 

2) Realizace kampaní (Den Země, Dny bez úrazů, Evropský týden mobility, Den Jógy, 

Den stromů, Dny Zdraví, Den seniorů) 

3) Uspořádání školního kola – dětské veřejné fórum 

4) Uspořádání veřejného fóra města 

5) Monitoring komunitního plánu a jeho průběžné plnění  

6) Aktualizace Strategického plánu a akčního plánu města Hlučína a jeho průběžné 

plnění 

7) Získávání externích zdrojů na plnění aktivit akčního plánu města 

8) Grantový systém města -  podpora aktivit MA21 

9) Fotografická soutěž 

10) Přednáška v rámci udržitelného rozvoje města Hlučína pro veřejnost  

11) Prevence kriminality a bezpečnosti, aktivity DDM - prevence 

12) Veřejná projednávání „problémových záměrů“ města, kulaté stoly  

13) Zajištění mediální propagace vytipovaných aktivit  

14) Účast koordinátora projektu Zdravé město minimálně na jednom školení „škola 

NSZM“ 

15) Zpracování Hodnotící zprávy za Projekt MA21 a Zdravého města za rok 2018 a její 

předložení do rady v 11/2018 

16) Zpracování zprávy o postupu řešení příležitostí TOP 2017, TOP 2018 do 

zastupitelstva města v 9/2018 

 

 

Obhájení kategorie „C“ 
Kriteria MA21 jsou plněna průběžně v souladu s metodikou MŽP. Metodika se každoročně 

zpřísňuje. 

Zodp: koordinátor MA21 

 

Kampaně   
Den Země (22.duben) 

1. Malování křídami na dopravním hřišti pro děti MŠ + Dětské rehabilitace – 20.4.2018 

2. Výstava (spolu s vernisáží) výtvarných prací II. stupně + Gymnázia ke Dni Země. 

Výstava proběhne v prostorách Zámku Hlučín od 9.4.2018-26.4.2018 

3. Představení Planeta Země – pro všechny ZŠ + Gymnázia – 30.1.2018 

4. Návštěva Čističky odpadních vod I. stupeň + II. stupeň + učiliště + gymnázium  

5. Ukliďme Česko - Hlučín (pro všechny občany města) 7.4.2018 pro úředníky 6.4.2018 

6. Soutěž pro ZŠ ve sběru papíru ukončení 30.4.2018 

7. Odemykání lesa - zjišťuje DDM – 20.4.2018 

8. Zlatá udice (soutěž vyhlašovaná MŠ v lovu ryb, zajišťuje DDM, 21.4.2018)   
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9. Přednášky na téma: Proč třídit odpad – pro ZŠ + MŠ + GYMNÁZIA, UČILIŠTĚ 

10. Přednášky Krajské hygienické stanice – Voda, Ovzduší 

11. Doprava všech hlučínských ZŠ a SŠ do ZOO Ostrava během roku 2018 – v případě 

získání dotace  

12. Doprava všech hlučínských ZŠ a SŠ do Záchranné stanice Bartošovice během roku 

2018 – v případě získání dotace  

 

 

Zodp:  koordinátor MA21 (spolupráce se ZŠ, MŠ, SŠ, DDM, SAK, MěP, PČR a další) 

 

Dny bez úrazů (červen) 

1)Přednášky na téma prevence úrazů a první pomoc pro ZŠ a SŠ 4.-15.6.2018 

2) Přednášky o anorexii pro ZŠ a SŠ 4.-15.6.2018 

3)Přednášky Krajské hygienické stanice – Během roku 2018  

4)Den zdraví – přednášky na základních školách sexuální výchova 

5)Den s integrovaným záchranným systémem 31.5.2018 

6) přednášky Zdravotnické školy v Ostravě – během roku 2018 pro ZŠ a SŠ 

 

Zodp:  koordinátor MA21( spolupráce s ZŠ, MŠ, SAK,PČR,MěP a další) 

 

Evropský týden mobility (16.-22. září)  

1)  20.9.Evropský den bez aut  

    - uzavření náměstí pro automobilovou dopravu 

    - soutěž v jízdě zručnosti a dopravních znalostech pro žáky základních škol  

Nově také pro školy ZŠ a MŠ Bobrovníky a ZŠ a MŠ Darkovičky  

2)  Cyklojízda pro veřejnost  po cyklostezkách Hlučínska 16.9.2018 

3)  Hlučínsko-vřesinská šlápota – 6.10.2018  

4) Na úřad bez auta (akce pro úředníky z MěÚ Hlučín + nově pro příspěvkové organizace 

města) 19. září 2018 

5) Výstava výtvarných prací žáků – téma Evropský týden mobility – Zámek Hlučín od 17.9.-

5.10.2018 pro I. stupeň + MŠ  

6) Malování na ,,nekonečný‘‘ papír v Kulturním domě 21.9.2018 

7) Představení na téma Doprava – pro školy + MŠ 

Zodp:  koordinátor MA21 (spolupráce se ZŠ, MŠ, SAK, PČR, MěP a další) 

 

Den seniorů (1. říjen) 

1. Ples Seniorů 2.2.2018 pro seniory z Hlučína + kluby seniorů Bobrovníky, Darkovičky, 

Hlučín, Vrablovec  

2. Akce Kluby Klubům Hlučínsko 25.9.2018 akce pro seniory z celého Hlučínska – 

Východ 

3. Přednášky v klubech seniorů – fyzioterapeutka  

4. Počítačové kurzy pro seniory  

5. Jazykové kurzy pro seniory 

6. Zájezdy pro seniory  

7. V případě dotace – přednášky pro seniory finanční gramotnost, moderní technologie 

 

Zodp:  koordinátor MA21( spolupráce s SAK, kluby seniorů a další) 

 

Dny Zdraví (celý rok) 

1. Přednášky v klubech seniorů s fyzioterapeutem  
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2. Přednášky na školách téma Drogy – Renarkon 

3. Přednášky Krajské hygienické stanice téma – přenosná onemocnění, hluk, vše kolem 

drog) 

4. Atletické mistroství škol Hlučínska – května 2018 

5. Sportovní dopoledne mateřských škol – 6.6.2018 

6. Měsíční akce – Na kole do práce – červen 2018 – nově zapojení příspěvkových 

organizací  

7. Den Jógy – Zámecký park – akce pro všechny generace – 21.6.2018 

8. Přednášky – Zdravotnické školy v Ostravě pro ZŠ a SŠ 

9. Den Legionářů – 1. červen  

Zodp:  koordinátor MA21( spolupráce s ZŠ, kluby seniorů, a další) 

 

Den stromů (20.říjen) 

1)  Vzdělávací zájezd pro studenty Gymnázia a Učiliště do Arboreta Bílá Lhota (za 

předpokladu získání dotace) 

2)  Zamykání lesa - zajišťuje DDM (listopad) 

3)   Návštěva vybraných tříd ZŠ v Lesní škole v Ostravě  

4) Výsadba stromů – KD Hlučín   

Zodp:  koordinátor MA21( spolupráce s ZŠ, MŠ, Gymnáziem, SAK,  DDM) 

 

 

Veřejné fórum města  
- 10 TOP příležitostí z r.2017 – postup jejich řešení 

-  nové příležitosti TOP problémy 2018 

termín: 13. březen 2018 

Součástí Veřejného fóra bude znovu Pocitová mapa. 

Zodp: koordinátor MA21(spolupráce další odbory MěÚ, vedení města, SAK) 

 

Viditelný chodec, viditelný cyklista  

Akce ve spolupráci s městskou policií a Besipem. Rozdávání bezpečnostních prvků chodcům 

a cyklistům za snížené viditelnosti. Březen 2018 

 

 

Měsíc bezpečnosti  

pro žáky ZŠ - organizace MěP+PČR+ŽÁCI 

 

Projekt EMISE 

V roce 2018 budou znovu osloveny všechny školy na území Hlučína. Realizuje Gymnázium 

Josefa Kainara Hlučín.  

 

Dětské veřejné fórum 
Schůzky dětského veřejného fóra proběhnou individuálně na školách. Žáci svými podněty 

přispějí k určení TOP PŘÍLEŽITOSTÍ  např. z různých aspektů života obyvatel města 

Hlučína z pohledu mladých lidí.  

Zodp: koordinátor komunitního plánování, koordinátor MA21, ZŠ 

 

Další aktivity: 

 

Den dětí DDM – 1. červen 2018 

Pálení čarodějnic – 28.4.2018 na hlučínském jezeře 
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Hlučínský pohár v lovu ryb na udici – 22. září  

Hlučín, město s řemeslnou tradicí – květen 2018 

Kyberšikana – 19.1. v KD pro ZŠ 

Ekologická nabídka – obec Dobroslavice 

Návštěva 112 – bezpečnostní centrum Ostrava 

 

 

 

Akce komunitního plánování 
Plán aktivit v rámci Komunitního plánování Hlučínska pro rok 2018: 

- Tvorba a realizace nového Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících 

aktivit pro Hlučínsko (východ i západ) na další 4 léta 

- Zajištění finanční podpory sociálních služeb  

- Mapování bezbariérových tras  

- Zájezd pro seniory 

- Ples seniorů i pro seniory, kteří nejsou v žádném klubu  

- Kluby klubům – Hlučínsko 

- Kurzy počítačové gramotnosti pro seniory a zdravotně znevýhodněné občany 

- Zpravodaj nejen pro seniory vydává SAK Hlučín 

- Jazykové kurzy pro seniory a zdravotně znevýhodněné občany  

- Dny Zdraví – přednášky  

- A další aktivity  

 

Střednědobý plán sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko  
Současný Střednědobý plán sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko 2014-2017 

má prodlouženou platnost zastupitelstvem všech obcí celého ORP Hlučín do doby než bude 

zpracován a schválen nový Střednědobý plán sociálních služeb a souvisejících aktivit pro 

Hlučínsko. Na tvorbě nového plánu se v bude intenzivně celý rok 2018 pracovat.   

Zodp: koordinátor komunitního plánování 

 

Strategický a akční plán města 
Akční plán byl naposledy aktualizován 3.4.2017, kdy byl schválen Radou města Hlučín. 

Interní aktualizace byly prováděny dle potřeby, naposledy na podzim 2017. Jako nové akce 

byly přidány např. Revitalizace parčíku u kapličky na ulici Vinohradské, Předláždění 

chodníku v zámeckém parku, Pěší propojení Hřbitova Březiny a Hlučína Rovnin. Do 

dokončených akcí byly přesunuty již realizované akce, např. Terénní centrum pro občany bez 

domova, Rekonstrukce kotelny v budově ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, atd. V únoru se začne 

pracovat na aktualizaci pro období 2018 – 2019.  

Současný strategický plán je platný do roku 2018. Od poloviny roku 2018 začnou přípravné 

práce na nový strategický plán na období 2020 – 2030. Městu Hlučínu byla schválena dotace 

z Operačního programu Zaměstnanost právě na tuto aktivitu.  
Zodp: odbor rozvoje 

 

Školení v rámci udržitelného rozvoje  
Na podzim 2018 proběhne školení pro širokou veřejnost v rámci udržitelného rozvoje města 

Hlučína  

Zodp: koordinátor komunitního plánování + koordinátor MA21 

 

Získávání externích zdrojů na plnění aktivit akčního plánu města 
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Zastřešuje odbor rozvoje, spolupracuje se všemi odbory, příspěvkovými organizacemi a 

společnostmi města. 

Zodp: odbor rozvoje, jednotlivé odbory města 

 

Grantový systém města 
Dotační systém města na podporu MA21 – kulturních sportovních a dalších aktivit, které jsou 

pořádány pro hlučínskou veřejnost nebo propagují město Hlučín. 

Zodp: odbor rozvoje 

 

 

Fotografická soutěž 
Pro amatérské fotografy téma: Moje tři nej. Soutěž vyhlášena v březnu 2018. Vyhodnocení 

proběhne v říjnu 2018. 

Zodp: SAK + koordinátorka MA21+DDM 

 

Prevence kriminality a bezpečnosti 
Přednášky a besedy pro žáky MŠ, ZŠ, seniory a občany Hlučína/Hlučínska budou zaměřené 

zejména na obecnou prevenci kriminality, šikanu, kyberšikanu, BESIP +dopravu a další 

aktuální témata, které vyvstanou během roku 2018.  

Zodp: Městská policie 

 

Veřejná projednávání „problémových záměrů“ města   
V případě přípravy nového záměru města, který se bude výrazně dotýkat občanů města, bude 

zajištěno projednání s veřejností (prostřednictvím osadních výborů, kulatých stolů, veřejných 

besed, atd.) 

Zodp: všechny odbory MěÚ Hlučín 
 

Propagace 
Propagaci akcí a aktivit bude zajišťovat tisková mluvčí společně s koordinátorkou projektu 

MA21 a Zdravého města Hlučín (web, Hlučínské noviny, další tisk, plakáty). 

Na webu města umístěno logo Zdravého města Hlučín. 

Zodp: tiskový mluvčí města, koordinátor MA21+ koordinátor komunitního plánování 

 

Účast koordinátora MA21 a Zdravého města Hlučín a místostarostky 

(politika MA21 a Zdravého města Hlučín) na školeních „škola NSZM“ 
 - koordinátor – minimálně 1 školení „škola NSZM“ 

 - politik – dle jeho časových možností, vhodné alespoň 1 školení 

Zodp: koordinátor MA21+ koordinátor KP 

 

Zpracování Hodnotící zprávy za Projekt MA21 a Zdravého města za rok 

2018 
Zpráva bude předložena do rady v 11/2018 
Zodp: koordinátor MA21 

 

Zpracování zprávy o postupu řešení příležitostí TOP 2017, TOP 2018 do 

zastupitelstva města  
Zpráva bude předložena do zastupitelstva města v 9/2018 

Zodp: koordinátor MA21(spolupráce všech garantů jednotlivých TOP příležitostí) 
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Kde najdete informace o MA21: 

http://ma21.cenia.cz/ 

 
Kde najdete informace o Národní síti zdravých měst: 

http://www.nszm.cz 

 

Novinky v rámci rozšíření/zlepšení aktivit MA21 a Zdravého města Hlučín pro rok 

2017/2018 

- Pocitová mapa (bude součástí veřejného fóra v březnu 2018) 

- Realizace sociologického průzkumu 10 TOP příležitostí pro rok 2017 (březen-duben 

2017) formou proškolených tazatelů – výsledky budou zahrnuty do ankety TOP 10 

příležitostí vzešlých z Veřejného fóra.  

- Realizace kampaně Den Jógy 

- Rozšíření akce Na úřad bez auta a Do práce na kole  

- V případě získání dotace proplacení školám na území Hlučína dopravy do ZOO 

Ostrava a ZS Bartošovice 

A další  

 

 

Další informace  

V roce 2018 jsou podány tyto žádosti o dotaci z MSK: 

- Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje 90 000,- Kč  

- Doprava hlučínských žáků do vzdělávacích institucí 70 000,- Kč 

- Zdravý podzim života v Hlučíně 100 000,- Kč 

- Bezpečnost seniorů v Hlučíně 100 000,- Kč   

 

Aktivity, které mohou být uskutečněny v dalších letech 

Přednáška pro seniory – kurzy paměti, ekonomické zneužívání  

Návštěva Ostravských Vodáren (muzeum) – přednáška 

Přednášky na téma občanské chování  

 

Spolupráce se spolkem Agri Nostra. 

 

 

 

Tereza Šimánková – leden 2018 

koordinátorka MA21 a projektu Zdravé město Hlučín 

 

 

http://ma21.cenia.cz/
http://www.nszm.cz/

