HLUČÍN
HONOTÍCÍ ZPRÁVA
o stavu místní Agendy 21 a činnosti
v projektu Zdravého města za rok 2018

Zpracovala Bc. Sabina Lorencová
koordinátorka Zdravého města a místní Agendy 21

Účel zpracování hodnotící zprávy:
Hodnotící zpráva o činnosti v rámci Projektu Zdravé město Hlučín (PZM) a místní
Agendy 21 (MA21) je informační dokument o průběhu aktivit, které jsou v rámci
projektu realizované, a to za období roku 2018.
Každoroční předkládání hodnotící zprávy radě města je jednou z podmínek oficiálních
Kritérií místní Agendy 21, které schválila Rada vlády pro udržitelný rozvoj.

OBSAH
AKTIVITY ROKU 2018 V RÁMCI NAPLŇOVÁNÍ ZÁSAD MÍSTNÍ AGENDY 21 A PROJEKTU
ZDRAVÉ MĚSTO HLUČÍN ................................................................................................................................ 4
1

DEKLARACE ZDRAVÉHO MĚSTA HLUČÍN.......................................................................................4

2

VYTVOŘENÍ ORGANIZAČNÍHO ZÁZEMÍ PROJEKTU MA21 A ZDRAVÉHO MĚSTA HLUČÍN ...............4

3

KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTI ..............................................................................................................6

4

5

6

7

8

3.1

Komunitní plán a komunitní plánování ................................................................................................. 6

3.2

Strategický plán ..................................................................................................................................... 7

3.3

Veřejné fórum Zdravého města Hlučín ................................................................................................. 8

3.4

Kulaté stoly.......................................................................................................................................... 10

PROPAGACE ............................................................................................................................................. 11
4.1

Informace na webových stránkách Městského úřadu Hlučín .............................................................. 11

4.2

Informace v tisku ................................................................................................................................. 11

4.3

Informace v regionální televizi ............................................................................................................ 11

KAMPANĚ ZDRAVÉHO MĚSTA .......................................................................................................... 12
5.1

Den Země (22. dubna) ......................................................................................................................... 12

5.2

Dny bez úrazů ...................................................................................................................................... 13

5.3

Den jógy (21. června) .......................................................................................................................... 13

5.4

Dny Zdraví (rozprostřeno do první poloviny roku 2018) .................................................................... 14

5.5

Evropský týden mobility a Evropský den bez aut (16. – 22. září) ....................................................... 15

5.6

Den seniorů (1. října) ........................................................................................................................... 17

5.7

Evropský den stromů (20. října) .......................................................................................................... 18

5.8

Další aktivity mimo kampaně .............................................................................................................. 19

PREVENCE KRIMINALITY ................................................................................................................... 20
6.1

Přednášky v rámci prevence kriminality ve školách ............................................................................ 20

6.2

Bezpečnostní prvky pro seniory .......................................................................................................... 20

6.3

Forenzní značení jízdních kol .............................................................................................................. 20

6.4

Den s integrovaným záchranným systémem ....................................................................................... 20

ÚSPĚCHY ZDRAVÉHO MĚSTA HLUČÍN ........................................................................................... 21
7.1

Získání dotací na projekty zahrnuté do akčního a strategického plánu ............................................... 21

7.2

Pokračování v komunitním plánování ................................................................................................. 21

7.3

Specifikace 10 TOP příležitostí/problémů města Hlučína ................................................................... 21

7.4

Získání dotace na projekty Zdravého města Hlučín a MA21 .............................................................. 22

7.5

Rozšiřování počtu kampaní a jednotlivých pořádaných aktivit ........................................................... 22

7.6

Ekologizace úřadu – tzv. zelené úřadování ......................................................................................... 22

PŘEHLED PARTNERSKÝCH ORGANIZACÍ, KTERÉ SPOLUPRACUJÍ NA PROJEKTU

ZDRAVÉHO MĚSTA HLUČÍN ........................................................................................................................ 24

AKTIVITY ROKU 2018 V RÁMCI NAPLŇOVÁNÍ ZÁSAD MÍSTNÍ
AGENDY 21 A PROJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO HLUČÍN
1 DEKLARACE ZDRAVÉHO MĚSTA HLUČÍN
Význam deklarace: základní dokument pro aktivity města v mezinárodním „Projektu Zdravé
město“ a mezinárodním programu místní Agenda 21
Deklarace schválena: usnesením ZM č. 9/8a), dne 20. 11. 2007.
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VYTVOŘENÍ ORGANIZAČNÍHO ZÁZEMÍ PROJEKTU MA21 A
ZDRAVÉHO MĚSTA HLUČÍN

Komise pro MA21 a pro PZM:
Blanka Kotrlová – místostarostka města, politik MA21 a projektu Zdravé město Hlučín –
veřejná správa
RNDr. Soňa Prášková – MěÚ Hlučín, vedoucí odboru OŽPaKS – veřejná správa
Ing. Jiřina Pudichová – tajemnice MěÚ Hlučín – veřejná správa
Mgr. Pavel Lindovský – člen Rady města Hlučína - veřejná správa
Mgr. Jan Latoň – člen Rady města Hlučína – veřejná správa
Mgr. Darina Krejzlová – MěÚ Hlučín, vedoucí odboru rozvoje – veřejná správa*
Ing. Tereza Šimánková - MěÚ Hlučín, koordinátor MA21 + projektu Zdravého města,
koordinátorka KP – veřejná správa
Bc. Petr Breitkopf – ředitel Sportu a Kultury Hlučín – občanský sektor
Mgr. Lukáš Volný – MAS Hlučínsko – občanský sektor
Tomáš Hájovský – majitel firmy Gras Servis – komerční sektor
Marcela Košáková – ředitelka DDM Hlučín – neziskový sektor
Bc. Luděk Olšovský – vedoucí strážník MěP Hlučín – veřejná správa
*Nová komise pro MA21 a pro PZM se bude schvalovat po komunálních volbách, k závěru roku
2018.
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Komise schválena: usnesením ZM č. 9/8a), ze dne 20. 11. 2007, poslední aktualizace byla
provedena usnesením RM č. 83/7m ze dne 15. 1. 2018.
Politik zdravého města:
Blanka Kotrlová – místostarostka města
Koordinátorka Zdravého města a místní Agendy 21:
Ing. Tereza Šimánková do 31. 8. 2018
Bc. Sabina Lorencová od 1. 9. 2018 (Usnesení v příloze č. 1)
Projektový manažer:
Bc. Jarmila Pinková
Pracovník pro styk s veřejností:
Ivana Gračková
Koordinátorka komunitního plánování:
Ing. Tereza Šimánková do 31. 8. 2018
Bc. Sabina Lorencová od 1. 9. 2018 (viz. Usnesení v příloze č. 1)
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3 KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTI
3.1 Komunitní plán a komunitní plánování
Střednědobý plán sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko 2018-2022 byl
schválen pod bodem 36/9b Zastupitelstvem města Hlučína a je dostupný na internetových
stránkách města https://www.hlucin.cz/cs/urad-a-samosprava/komunitniplanovani/dokumenty.html a dále u obcí správního obvodu.
V rámci komunitního plánování v letošním roce proběhlo:
Celkem 8 setkání členů pracovních skupin (Senioři + Zdravotně postižení + Rodina, děti
a mládež + Osoby ohrožené sociální exkluzí + Prevence kriminality), aby pracovali na realizaci
nového Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit na další léta a dále k
zajištění naplňování cílů a opatření stávajícího plánu.
Veškeré informace o Komunitním plánování jsou k dispozici na oficiálních stránkách města
Hlučína - http://www.hlucin.cz/cs/urad-a-samosprava/komunitni-planovani/ , kde občané
najdou aktuální informace nejen ze sociální oblasti.

Speciální akce pořádané v rámci komunitního plánování:
duben - květen 2018 „Jazykové kurzy pro seniory“ – německý jazyk pro pokročilé
Pořadatel: Město Hlučín + spolupráce ZŠ Hlučín, Hornická 7, příspěvková organizace
duben - květen 2018 „Jazykové kurzy pro seniory“ – anglický jazyk pro začátečníky
Pořadatel: Město Hlučín + spolupráce ZŠ Hlučín, Hornická 7, příspěvková organizace
duben 2018 ,,Počítačový kurz pro zdravotně postižené‘‘ – začátečníci
Pořadatel: Město Hlučín + spolupráce ZŠ a MŠ Bobrovníky, příspěvková organizace
říjen 2018 „Počítačový kurz pro seniory“ – začátečníci + pokročilí
Pořadatel: Město Hlučín + spolupráce ZŠ Hlučín, Hornická 7, příspěvková organizace
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2. února 2018 Akce ,,Ples seniorů‘‘ – 200 seniorů z Hlučína + Vrablovce
Pořadatel: Město Hlučín + Sport a kultura Hlučín, p. o.
29. května 2018 + 4. září 2018 „Zájezd pro seniory“ – Těšínské Slezsko
Pořadatel: Město Hlučín a spolupráce s Mgr. Arnoldem Dudkem
25. září 2018 „Kluby klubům Hlučínska“ přes 195 seniorů z celého ORP Hlučín
Pořadatel: Město Hlučín
Partneři: Sport a kultura Hlučín p. o., Kluby seniorů z Hlučínska, Svazek obcí mikroregionu
Hlučínska, Karel Janoš
březen – září 2018 ,,Fotosoutěž‘‘ téma Moje Tři nej…
Pořadatel: Město Hlučín
Partneři: Sport a kultura Hlučín, p. o.

3.2 Strategický plán
Strategický plán ekonomického a územního rozvoje města Hlučína pro období 2008 až 2018
byl schválen Zastupitelstvem 18. prosince 2007. Jeho úplné znění je k nahlédnutí na webu
města Hlučína: Strategický plán pro období 2008 - 2018
Osmá aktualizace návrhové části strategického plánu byla schválena 6. 3. 2014 Zastupitelstvem
města Hlučína pod bodem 30/7a). Aktuální znění návrhové části je rovněž zpřístupněno na
webu města:
Aktuální změní strategického plánu
*Zastupitelstvo města Hlučína dne 4. 9. 2018 schválilo pod bodem 36/9b) platnost
Strategického plánu do doby než bude vytvořen nový Strategický plán.
Akční plán na roky 2017-2018 byl schválen Radou města Hlučína 3. 4. 2017 pod bodem 63/5c).
Do akčního plánu byly mimo jiné zařazeny i akce vyplývající z top příležitostí /problémů –
veřejné fórum 2016,2017. K plnění akčního plánu probíhají v pravidelných intervalech jednání
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a porady. Akční plán se tedy průběžně aktualizuje. Akční plán je k dispozici na: Akční plán
2017 - 2018
*Nový akční plán bude vytvořen pro období 2019 – 2020.

3.3 Veřejné fórum Zdravého města Hlučín
Letošní ročník Veřejného fóra pro občany města Hlučína byl desátý.
Termín konání: 13. 3. 2018, 16.00 hodin
Místo konání: Kulturní dům Hlučín
Doba konání: cca 3 hodiny
Schéma: U sedmi kulatých stolů byla připravena aktuální témata rozvoje města
- rozvoj města, podnikání, bydlení
- životní prostředí, zdravý životní styl
- sociálně zdravotní oblast
- vzdělávání, školství, cestovní ruch
- volný čas, sport, kultura
- doprava, infrastruktura
- stůl mladých
I v roce 2018 byla pro občany k dispozici pocitová mapa města. Výsledky pocitové mapy jsou
k dispozici zde: Výsledky pocitové mapy 2018
Počet účastníků: 131 občanů
Závěrečné hodnocení a pořadí TOP problémů/příležitostí
Na fóru bylo specifikováno 10 TOP příležitostí/problému města. Tyto problémy jsme následně
daly ověřit občanům Hlučína prostřednictvím ankety. Občané mohli anketu vyplňovat písemně,
přičemž bylo získáno 881 odpovědí, nebo elektronicky prostřednictvím webových stránek
města. Dohromady bylo doručeno 1401 vyplněných anket.
8

TOP příležitosti/problémy byly ověřeny a vzaty dne 4. 9. 2018 na vědomí zastupitelstvem
města. Byli určeni garanti řešení problémů. Veřejnost bude průběžně s řešením
příležitostí/problémů seznamována.
10 TOP příležitostí/problémů:
1. místo – Vybudovat víceúčelovou sportovní halu v Hlučíně.
2. místo – Rozšířit sociálně zdravotní péči pro děti starší 7 let.
3. místo – Zachovat stávající stromy, zlepšit péči o ně a postupně vysazovat nové.
4. místo – Řešit alternativní trasu obchvatu – jen Hlučín.
5. místo – Vybudovat wellness.
6. místo – Zřídit komis pro městskou zeleň a životní prostředí.
7. místo – Úprava zóny ODIS na trase Hlučín – Ostrava. Jízda bez poplatků.
8. místo – Vytvořit koncepci rozvoje školství v Hlučíně.
9. místo – Opravit prostranství před kostelem sv. Jana Křtitele.
10. místo – Zajistit volnočasové aktivity pro děti s hendikepem. Řízené speciálním pedagogem.

Žákovské veřejné fórum proběhlo začátkem roku 2018 na hlučínských školách s II. stupněm
a dále na Gymnáziu Josefa Kainara. Žáci a studenti si na školách určili své dva TOP
příležitosti/problémy, které následně jeden či dva zástupci prezentovali na Veřejném fóru města
13. března 2018 u tzv. stolu mladých.

9

3.4 Kulaté stoly
První kulatý stůl proběhl 27. 8. 2018 a to na téma Rozšíření sociálně zdravotní péče pro děti
starší 7 let.
S veřejnosti hovořilo 5 odborníku ze sociální oblasti a vedení města. Z jednání vyšly užitečné
závěry, kterými se bude město nadále zabývat, jako např. vytvoření nové koncepce školství pro
Hlučín, přímá spolupráce s Dětskou rehabilitací Hlučín, p. o. a další.
Druhý kulatý stůl se uskutečnil 10. 9. 2018, na téma Zeleň v Hlučíně.
Na tomto kulatém stolu bylo pozváno 8 odborníků z oblasti životního prostředí a vedení města,
kteří opět diskutovali s veřejností a zajímali je jejich názory k dané problematice.

10

4 PROPAGACE
4.1 Informace na webových stránkách Městského úřadu Hlučín
www.hlucin.cz
Na webových stránkách města Hlučína se nacházejí základní informace o Projektu Zdravé
město Hlučín a Místní agenda 21:
http://www.hlucin.cz/cs/urad-a-samosprava/mistni-agenda-21/

4.2 Informace v tisku
Články jsou pravidelně uveřejňovány v Hlučínských
novinách (ke Dni Země, ke Dnům bez úrazů, Evropskému
týdnu mobility, Evropskému dni stromů, Dni Zdraví,
Veřejnému fóru, komunitnímu plánování atd.) a v dalších
regionálních tiskovinách. V roce 2018 vyšel celkem 3x
vložený dvojlist v Hlučínských novinách zaměřený na
kampaně

MA21

a

ochranu

životního

prostředí

(spolufinancováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje –
dotace na projekt „Hlučín naše město‘‘.)

4.3 Informace v regionální televizi
Veškeré kampaně uskutečněné v roce 2018 jsou k dispozici na regionální televizi Hlučínsko
TV - http://www.hlucinsko.tv/ .
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5 KAMPANĚ ZDRAVÉHO MĚSTA
5.1 Den Země (22. dubna)
Tato kampaň se pořádala v roce 2018 v Hlučíně již posedmnácté.

Akce:
Soutěž ve sběru starého papíru pro ZŠ – Této soutěže se zúčastnily 4 školy z Hlučína. ZŠ a
MŠ Hlučín-Bobrovníky, p. o. shromáždila 7 860 kg starého papíru.
Výstava výtvarných prací žáků II. stupně základních škol a Gymnázia Hlučín v prostorách
zámku v Hlučíně. Tato výstava byla spojená s tématikou přírody ke kampani „Den Země“.
Čistička odpadních vod Hlučín připravila exkurzy pro žáky základních škol v Hlučíně.
Malování na chodník pro děti mateřských škol – letošní první malování proběhlo na jaře na
dopravním hřišti. Děti malovaly na asfalt křídami různé motivy s tématikou přírody a Země.
K doplnění programu přijela na ukázku Městská police Hlučín, která krátce předvedla služební
automobil, a seznámila děti se základy dopravní výchovy.

Kouzelná planeta Země je cestopisný dokument pro žáky především druhého stupně
základních škol. Přednáška s promítáním proběhla v březnu 2018 v Kulturním domě Hlučín a
účastnilo se ji přes 600 žáků.
Ukliďme Česko byla velká akce, která v našem městě proběhla 6. dubna 2018, a do které se
zapojili jak zaměstnanci Městského úřadu Hlučín, tak příspěvkové organizace města. Akce se
12

zúčastnily také osadní výbory a široká veřejnost. Cílem této akce bylo zlepšit čistotu a pořádek
ve městě a vést k větší zodpovědnosti nás všechny.
Počet aktivit: 6
Počet zapojených organizací: min. 16
Celkový počet zúčastněných: více než 1200

5.2 Dny bez úrazů
Tato kampaň se pořádala v roce 2018 v Hlučíně podvanácté.

Akce:
Přednášky o prevenci úrazů a první pomoci pořádané Českým červeným křížem pro žáky
a studenty škol na území Hlučína. Tyto přednášky proběhly na 6 základních školách, Gymnáziu
J. Kanira Hlučín, p.o. a Odborném učilišti a praktické škole Hlučín, p.o.

Počet aktivit: 1
Počet zapojených organizací: 10
Celkový počet zúčastněných: 500

5.3 Den jógy (21. června)
Mezinárodní den jógy připadá každý rok na 21. června. K tomuto dni jsme vytvořili aktivitu
pro občany našeho města. Uskutečnili
jsme „jógu v zámeckém parku“, aneb
cvičení pod širým nebem. Jóga proběhla
ve dvou lekcích, přičemž jedna lekce
byla specializována na seniory. Lekce
jógy proběhly pod lektorským vedením
paní Věry Šťastné.
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5.4 Dny Zdraví (rozprostřeno do první poloviny roku 2018)
Tato kampaň se pořádala v roce 2018 v Hlučíně posedmé.
Akce:
Do práce aktivně – v červnu 2018 se do této aktivity zapojilo 16 úředníků MěÚ Hlučín, kteří
využívali pro svou dopravu do práce a z práce jiný prostředek než je auto, autobus, vlak či jiné
motorové vozidlo. Hodnocení proběhlo ve dvou kategoriích: a)do práce pěšky,
b) do práce na kole.
V kategorii pěšky ušla výherkyně 84 km. A v kategorii na kole byla nejdelší ujetá trať do práce
304 km.
Přednášky Zdravotnické školy Ostrava – téma zdraví pro základní školy.
Přednášky fyzioterapeutky v klubech seniorů. Fyzioterapeutka navštívila 5 klubu seniorů –
Darkovičky, Bobrovníky, Hlučín, Vrablovec a Svaz tělesně postižených Hlučín. V rámci
sedmdesátiminutové přednášky ukázala seniorům alternativní cvičení, které můžou vykonávat
v rámci denního života. Poradila jak si vyrobit pomůcky k cvičení z materiálů v domácího
prostředí. Ukázala na dobrovolníkovi základy tejpování.
Atletické mistrovství škol Hlučínska – uskutečnilo se 30. května 2018 a zúčastnilo se 162 žáků
z celého ORP Hlučín – akce proběhla na Základní škole dr. Miroslava Tyrše,
Hlučín, p.o.

Sportovní odpoledne mateřských škol – uskutečnilo se 6. června 2018 a zúčastnilo se ho přes
120 dětí z mateřských škol.
Počet aktivit: 5
Počet zapojených organizací: min. 25
Celkový počet účastníku: přes 1200
14

5.5 Evropský týden mobility a Evropský den bez aut (16. – 22. září)
Tato kampaň se pořádala v roce 2018 v Hlučíně již pošestnácté.

Akce:
Cyklojízda pro veřejnost se konala
16. září 2018. Této akce se účastnilo
120 cyklistů z Hlučína. Po okolí byly
sestavené tři různé trasy v délce 10,
20 nebo 30 km. Každý cyklista si
mohl

najít

svou

obtížnost.

Cyklotrasy byly po cyklostezkách
Hlučínska. Na akci lidé mohli také
navštívit informační a propagační
stánek BESIP.
Výstava výtvarných prací žáků I. stupně + MŠ Hlučín v prostorách Hlučínského zámku.
V rámci této výstavy žáci vytvořili kresby na téma „Technika, mobilita a tisk“. Výstava měla
vernisáž 17. září 2018 a ukončení výstavy proběhlo 5. října 2018.
Jízda zručnosti a dopravních znalostí pro základní školy. Akce je určená pro I. stupeň
základních škol. Této akce se zúčastnilo přes 110 žáků ze 4 základních škol v Hlučíně. Celá
akce proběhla na Mírovém náměstí v Hlučíně, kde žáci absolvovali jízdu na kole po vyznačené
trati a skládali test základních silničních znalostí. Akce proběhla za podpory autoškoly OSA –
Jiří Jany.
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Malování na „nekonečný papír“ pro mateřské školy. Již tradiční akce, která se koná
v prostorách Kulturního domu Hlučín. Letošní novinou je však tzv. „nekonečný papír“. Děti
tentokrát nekreslily na chodník křídou, ale voskovkami na dlouhou roli papíru. Malování děti
přijeli podpořit také Dobrovolní hasiči Hlučín, kteří dětem ukázali svou techniku a rázem
mnoho dětí na „nekonečný papír“ malovalo hasičské auto.
Den bez aut – je akce pořádaná v rámci kampaně Evropský týden mobility. Kdy za podpory
Moravskoslezského kraje jsme se účastnili akce „Na úřad bez aut“, která se letos nesla v heslu
„kombinuj a jeď!“ Této akce, na podporu využívání alternativních dopravních prostředků, jako
jsou kolo, koloběžka apod. se účastnilo 70 zaměstnanců MěÚ Hlučín.

Podzimní šlápota (ve spolupráci s obcí Vřesina). Oblíbená tradiční akce, jejichž hlavní náplní
je pohyb. V letošním roce se šlápota uskutečnila 6. října 2018 a díky velmi krásnému počasí se
tohoto pochodu zúčastnilo 774 osob.
V cíli na účastníky čekalo občerstvení a country kapela.
Akce se uskutečnila za spolupráce organizace Sport a kultura Hlučín, p. o.
Počet aktivit: realizovaných 6
Počet zapojených organizací: 15
Celkový počet zúčastněných: cca 1300
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5.6 Den seniorů (1. října)
Akce pro seniory máme rozprostřené v průběhu celého roku.

Akce:
Ples seniorů se konal v prostorách Kulturního domu Hlučín, dne 2. února 2018. Plesu se
zúčastnilo bezmála 200 seniorů. Pro seniory si město připravilo bohatou tombolu a program.
V rámci programu měli senioři workshop tance pod vedením hlavního trenéra KST-KD Hlučín.
Celým plesem provázela tanečníky skupina Klasik.
Zájezd pro seniory má v našem městě velkou prestiž a je na tolik žádaný, že musí být
uskutečňován ve dvou termínech. Jeden termín je vždy na jaře a druhý na podzim. V letošním
roce se senioři podívali do Těšínského Slezska. Seniorskými zájezdy dlouhodobě provází
Arnold Dudek.
Senior legionář den je naší letošní novinkou,
kterou jsme připravili pro seniory z celého
ORP Hlučín. Legionářská obec Ostrava si pro
seniory připravila zábavné dopoledne plné
úkolů. Účast

v soutěži

byla

podmíněna

tříčlenným týmem. Letošního ročníku se
účastnilo 11 týmů z jednotlivých klubů.

Kluby klubům Hlučínska je tradiční a seniory velmi oblíbená akce pro kluby seniorů z našeho
ORP Hlučín. Tato akce je pořádá právě k oslavě „mezinárodního dne seniorů“. V letošním roce
jsme kluby klubům uspořádali již po jedenácté dne 25. září 2018 a účastnilo se 195 seniorů. Do
programu se zapojilo 7 seniorských klubů, dále zástupci města se zaměstnanci
Domova pod Vinou horou, p. o. V rámci akce byla vyhlášená soutěž o Dědečkovo domácí víno
nebo likér a senioři mohli soutěžit ve třech kategorií – nejlepší chuť, nejlepší recept a nejlepší
obal. Do soutěže bylo přihlášeno 27 vzorků, které hodnotila 5 členná komise z odborníků
v sociální oblasti.
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Počítačové kurzy pro seniory se v roce 2018 konají v měsíci říjnu a listopadu. Kurzy jsou
rozdělené na začátečníky a pokročilé a každým rokem se stávají více atraktivními , jelikož
i senioři se snaží držet krok s dobou. Kurzy probíhají za spolupráce ZŠ Hlučín,
Hornická 7, p. o.
Počet aktivit: 7
Počet zapojených organizací: 25
Celkový počet zúčastněných: cca 800

5.7 Evropský den stromů (20. října)
Kampaně se účastníme tento rok již podesáté. Tento rok jsme připravili specialitu ve formě
sázení stromu, pod záštitou Nadace Olgy Havlové.

Akce:
Vzdělávací zájezd pro studenty Hlučínského gymnázia do Arboreta Bílá Lhota. Tradiční
exkurze, která je žádaná jak mezi studenty, ale i mezi pedagogy Gymnázia J. Kanira,
Hlučín, p. o.
Exkurze v Lesní škole v Ostravě – exkurze je určená především pro žáky třetích ročníků
základních škol. Environmentální výuka je založená na výuku děti v přírodě a poznávaní svého
okolí.
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Sázení stromu Olgy Havlové – Jsme jedno z 85 měst, kde je zasazen strom Olgy Havlové. Lípu
velkolistou jsme zasadili v parčíku U Bašty. Sázení stromu
mělo své náležitosti a přijeli zde také zástupci Nadace Olgy
Halové. Do sázení se zapojili jak zástupci města, ale také
děti ze ZŠ dr. Miroslava Tyrše, Hlučín, p.o. a Základní
umělecké školy Hlučín, p.o.

Zamykání lesa je akce, která je pořádaná Domem dětí a mládeže Hlučín pro veřejnost. Letos
proběhne dne 5. 11. 2018.
Počet aktivit: 4
Počet zapojených organizací: 8
Celkový počet zúčastněných: 700

5.8 Další aktivity mimo kampaně
Školení pro veřejnost se konalo v našem městě podruhé. Proběhlo 2. října 2018 v Zámeckém
klubu Hlučín na téma: Udržitelný rozvoj a MA21 v Hlučíně. Jelikož v letošním roce město
Hlučín schválilo nový Střednědobý plán sociálních služeb, a proto bylo zařazeno jako podtéma
školení. Cílem bylo ukázat našim občanům, jaké sociální služby v Hlučíně máme. Lektorkou
tohoto školení byla Ing. Dana Diváková z Institutu komunitního rozvoje v Ostravě.
Den legionáře pro starosty a žáky základních škol se uskutečnil v červnu na Hlučínském
jezeře. Organizace této akce se ujala Československá obec legionářská Ostrava ve spolupráci
s městem Hlučínem. Soutěžil tříčlenný tým, který se skládal ze zástupce města a 2 žáků základní
školy. Celkem se zúčastnilo 13 týmů z Hlučínska.

19

6 PREVENCE KRIMINALITY
6.1 Přednášky v rámci prevence kriminality ve školách
Přednášky v rámci prevence kriminality se konaly na základních i mateřských školách. Konaly
se nejen v Hlučíně, ale i v Ludgeřovicích, Kozmicích a Šilheřovicích. Tématem letošních
přednášek byla doprava, bezpečná/nebezpečná zvířata, šikana, kyberšikana, návykové látky,
drogy, prezentace práce Policie ČR a Městské policie Hlučín. V letošním roce byla také přidána
ukázka práce policejních psů.

6.2 Bezpečnostní prvky pro seniory
I v roce 2018 pokračovalo město Hlučín v rozdávání bezpečnostních alarmů pro seniory nad 75
let. Novinkou tohoto roku jsou elektronická kukátka se záznamem na paměťovou kartu, která
jsou k dispozici pro seniory.

6.3 Forenzní značení jízdních kol
Městská police Hlučín v roce 2018 značila kola 14x, a to nejen v Hlučíně, ale také
v Ludgeřovicích, Kozmicích, Darkovicích, Hati a Šilheřovicích. Označilo se celkem 190 kol.
Za 4 roky, kdy naše město provádí forenzní značení bylo označeno 882 kol. Městská police
Hlučín neznačí jen kola, značí také elektro kola, invalidní vozíky, koloběžky či elektrické skútry
(vozíky pro seniory).

6.4 Den s integrovaným záchranným systémem
Čtvrtým rokem se uskutečnila velká akce s názvem Den s IZS. Organizačně tuto akci zaštituje
Městská policie Hlučín. Akce se tradičně konala před areálem Hlučínského jezera, kde byla pro
žáky základních škol a veřejnost, ukázka techniky různých záchranných složek a jejich náplň
práce – Záchranný hasičský sbor Hlučín, Sbor dobrovolných hasičů Hlučín, Policie ČR a další.
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7 ÚSPĚCHY ZDRAVÉHO MĚSTA HLUČÍN
Obhájení kategorie C v databázi místních Agend 21 a dosažení některých kritérií
v kategorii B.
Celorepubliková databáze místních Agend 21 je na webových stránkách www.ma21.cz.
Průběžné plnění akčního plánu.

7.1 Získání dotací na projekty zahrnuté do akčního a strategického plánu
Dotace z IROP – Stavební úpravy ulice Rovniny
Dotace z IROP – Zateplení bytového domu ul. Severní 2
Dotace z IROP – Technologické centrum III. – Nové informační systémy a bezpečnost
TC Hlučín
Dotace z OPŽP – Komplexní řešení zeleně - lokalita mezi bytovými domy blízko
ZŠ Dr. M. Tyrše
Dotace z OPŽP – Vybudování informačního a varovného systému v Hlučíně
Dotace z MPO Efekt 2018 – Modernizace veřejného osvětlení Hlučín - Bobrovníky
a Hlučín – Darkovičky

7.2 Pokračování v komunitním plánování
Smyslem komunitního plánování je plnění jednotlivých cílů a spolupráce s občany a širokou
veřejnosti. V roce 2018 byl dokončen nový Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a
souvisejících aktivit Hlučínska pro období 2018 – 2022.

7.3 Specifikace 10 TOP příležitostí/problémů města Hlučína
Specifikace těchto problému proběhla na březnovém Veřejném fóru. Následně byly tyto
příležitosti/problémy ověřeny anketou. Byly také zveřejněny výsledky pocitové mapy, která
byla k dispozici občanům na Veřejném fóru.
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7.4 Získání dotace na projekty Zdravého města Hlučín a MA21
Dotace ze MSK pro rok 2018 – Bezpečnost seniorů v Hlučíně
Dotace ze MSK pro rok 2018 – Udržitelný rozvoj v Hlučíně
Dotace ze MSK pro rok 2018 – Zdravý podzim života v Hlučíně
Dotace ze MSK pro rok 2018 – Doprava hlučínských žáků do vzdělávacích zařízení

7.5 Rozšiřování počtu kampaní a jednotlivých pořádaných aktivit
V letošním roce uskutečnily tyto nové kampaně, nebo aktivity:
-

Den legionáře – pro seniory, pro starosty a žáky základních škol

-

Den jógy – cvičení jógy v parku pro seniory a veřejnost

-

Mezigenerační gramotnost pro seniory

-

Výuka cizích jazyků pro seniory

-

Přednášky fyzioterapeutky v seniorských klubech

-

Strom Olgy Havlové

7.6 Ekologizace úřadu – tzv. zelené úřadování
V roce 2008 proběhla I. fáze tzv. ekologizace úřadu. Byla zpracována analýza stavu a byly
navrženy opatření. Na základně zpracovaného projektu se postupně zaváděla jednotlivá
opatření:
-

proškolení zaměstnanců ohledně ekologizace úřadu,

-

zlepšení systému třídění odpadů (separace plastu, kartonu, elektro odpadu, tonerů apod.)

-

výměna monitorů z CRT na LCD displeje a postupná výměna starých spotřebičů,

-

zrušení malých tiskáren v kancelářích a zavedení velkých centrálních, upřednostňování
oboustranného tisku,

-

zavedl se ekonomický provoz počítačů a jsou využívány úsporné žárovky.

Od roku 2014 je na úřadě 100 % pákových baterií, které jsou úspornější než běžné. Od roku
2014 jsou pro Městskou policii Hlučín k dispozici jízdní kola k provádění šetření v blízkém
okolí.
V roce 2015 proběhla výměna všech oken na městském úřadě a proběhla oprava fasády budovy
A a fasády A-Triu mezi budovami A a B městského úřadu. Na všechny radiátory byly
nainstalovány termoregulační hlavice.
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Na úřadě je také k dispozici jeden automobil na plyn. V roce 2015 proběhla rekonstrukce
kotelny městského úřadu.
Od roku 2016 jsou přidány kontejnery na separovaný odpad a každý rok počet těchto kontejnerů
roste.
Zařízení úschovny kol pro zaměstnance MěÚ Hlučín funguje od roku 2016.
V roce 2017 byla zahájena příprava projektové dokumentace na zřízení fotovoltaické elektrárny
na střeše budovy A městského úřadu. V nynějším roce tento projekt pořád pokračuje a je ve
fázi hodnocení.
Pro rok 2018 je největší novinkou elektromobil značky Volkswagen od společnosti
Porsche Inter Auto CZ spol. s.r.o., který byl městu Hlučín zapůjčen na stanovenou dobu.
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8 PŘEHLED

PARTNERSKÝCH

ORGANIZACÍ,

KTERÉ

SPOLUPRACUJÍ NA PROJEKTU ZDRAVÉHO MĚSTA HLUČÍN
Sport a kultura Hlučín, příspěvková organizace
Celní 1731/12a, 74801 Hlučín
Muzeum Hlučínska, příspěvková organizace
Zámecká 4, 748 01 Hlučín
Policie ČR, okresní ředitelství
Hrnčířská 22, 746 25 Opava
Městská policie Hlučín
Mírové náměstí 24, 748 01 Hlučín
Sbor dobrovolných hasičů Hlučín
Celní 1845/6, 748 01 Hlučín
Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace
Dr. Ed. Beneše 586/7, 748 01 Hlučín
Základní škola a mateřská škola Hlučín–Bobrovníky, příspěvková organizace
Lesní 14/174, 748 01 Hlučín-Bobrovníky
Základní škola a mateřská škola Hlučín–Darkovičky, příspěvková organizace
Jandova 9/7, 748 01 Hlučín-Darkovičky
Základní škola Hlučín, Hornická 7, příspěvková organizace
Hornická 7/1266, 748 01 Hlučín
Základní škola Hlučín–Rovniny, příspěvková organizace
Cihelní 8/1417, 748 01 Hlučín
Základní škola dr. Miroslava Tyrše, Hlučín, Tyršova 2, příspěvková organizace
Tyršova 2, Hlučín
Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace
Gen. Svobody 228/8, 748 01 Hlučín
Mateřská škola Hlučín, Severní, příspěvková organizace
Severní 19/1261, 748 01 Hlučín
Mateřská škola Hlučín, Cihelní, příspěvková organizace
Cihelní 1500, 748 01 Hlučín
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Základní umělecká škola Hlučín, příspěvková organizace
U Bašty 613/4, 748 01 Hlučín
Dům dětí a mládeže, příspěvková organizace
Zámecká 6, 748 01 Hlučín
Český červený kříž
Červeného kříže 167/4, 702 00 Ostrava
Odborné učiliště a praktická škola Hlučín, příspěvková organizace
Čs. armády 336/4a, 748 01 Hlučín
Autoškola OSA – Jiří Jany
Rolnická 1616/50, 747 05 Opava
Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace
Dlouhoveská 1915/91, 748 01 Hlučín
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