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Projekt Zdravé město
a místní Agenda 21 Kopřivnice
PLÁN ZDRAVÍ a KVALITY ŽIVOTA
Místní Agenda 21 / LEHAP

I. AKČNÍ PLÁN
(2005 - 2007)

DLOUHODOBÝ PLÁN (2015)
S VYHODNOCENÍM ZA ROK

2004/2005

Základní východisko
Zdraví a kvalita života obyvatel Kopřivnice se zlepší
a směřování města k udržitelnému rozvoji bude zajištěno,
pokud budou naplněny záměry uvedené v tomto plánu.

OBLASTI PLÁNU ZDRAVÍ A KVALITY ŽIVOTA
A. Veřejná správa /Komunikace / Informovanost
B. Zdravý životní styl / Zdravotnické služby
C. Životní prostředí / Bydlení
D. Výchova a vzdělávání
E. Sociální služby
F. Volný čas / Sport / Kultura
G. Doprava
H. Podnikání / Výroba / Služby / Zaměstnanost
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A. VEŘEJNÁ SPRÁVA /KOMUNIKACE / INFORMOVANOST
Zdraví a kvalita života obyvatel Kopřivnice se zlepší
a směřování města k udržitelnému rozvoji bude zajištěno,
pokud budou naplněny tyto záměry:
A.1.
Hodnoty zdraví a udržitelný rozvoj budou sledovány v rozvoji
města.
(ZDRAVÍ 21 – CÍL 10,14, 20, 21; AGENDA 21- KAP 8, 27, 28, NEHAP – KAP 2.3)

UKAZATEL:

 Počet realizovaných akcí obsažených v Plánu zdraví
 Objem financí vynaložených městem
 Expertní posouzení (Ano-Ne)
A.1.1.

Provázat Strategický plán a mezinárodní dokumenty za
pomoci Plánu zdraví a kvality života.
1. Analýza souvislostí mezi Plánem zdraví a Strategickým plánem
(MÚ – OIVV:KZM, garanti PZM a MA21 na MÚ,)
[průběžně trvale]
2. Analýza vazeb mezi aktivitami v Plánu zdraví a mezinárodními
dokumenty: Agenda 21, Zdraví 21 a NEHAP
(MÚ – OIVV:KZM, odborní partneři PZM a MA21)
[průběžně trvale]
< náměty: >
- analýza vazeb Plánu zdraví s dalšími mezinárodními dokumenty:
Aarhuská úmluva, Aalborgská charta, Lisabonský akční plán,
Hannoverská výzva, Aténská deklarace Zdravých měst Evropy,
Belfastská deklarace Zdravých měst Evropy.

A.1.2.

Grantový program Projektu Zdravé město Kopřivnice
1. Vypracovat pravidla programu a předložit je Zastupitelstvu
města k projednání
(MÚ – OIVV:KZM)
[2006]
2. Vyhlášení grantů PZM a MA21
(MÚ – OIVV: KZM)
[2006]
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A.2.
Zlepší se komunikace mezi veřejností a radnicí.
(ZDRAVÍ 21 – CÍL 20, AGENDA 21 – KAP 8, 28, 36, 40, NEHAP – KAP 2.8)

UKAZATEL:

 Návštěvnost webových stránek města
 Průzkum spokojenosti občanů (návaznost na CAF, pevný termín
každoročního provedení)
A.2.1.

Informovat občany pomocí médií
1. Vydání ročenky města v tištěné i digitální verzi (CD s odkazy na
kopřivnické webové stránky)
(MÚ – KT, OI, OIVV)
[pravidelně každý rok]
2. Webové stránky města Kopřivnice
(Město – OI, OIVV)
[průběžná aktualizace]
3. Zpravodajství KTK - videotext, teletext, případná modernizace
(KTK)
[pokr. 2004, 2005, 2006]
4. Kopřivnické noviny
(MÚ - OIVV)
[pokr. 2004, 2005, 2006]
5. Internetové diskusní fórum
(MÚ – OIVV)
[pokr. 2005, 2006]
6. Zprostředkování informací MÚ pomocí plakátovacích ploch
7. Nové plakátovací plochy na sídlišti Sever
(Ing. Šmíd, p. Jalůvka), 2006
8.

Zmapování lokalizace plakátovacích ploch včetně místních
Částí
(Ing. Šmíd, p. Jalůvka),
[2006]

9.

Průzkum finanční náročnosti elektronických informačních
ploch pro užití městem
(OÚP, OIVV)
[2005, 2006]

10. Internetový informační kiosek ve vestibulu MÚ
(MÚ – OI)
[2006]
11. Posouzení zřízení městské datové sítě (metropolitní síť)
(vedení města, KTK, MÚ - OI)
[2006]
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12. Zjistit možnosti rozšíření počtu počítačů s internetovým
připojením v MIC a knihovně

A.2.2.

Transparentnost rozhodování a zapojení veřejnosti do
rozhodovacího procesu
1. Zapojení veřejnosti do regenerace sídliště Sever – projektové
dokumentace pro realizační celky jednotlivých etap
(MÚ – OÚP, OIVV)
[pokr. 2004, 2005, 2006]
2. Pokračovat v komunitním plánování sociálních služeb (viz E.1.)
(MÚ – OSV)
[pokr. 2004, 2005, 2006]
3. Interaktivní tématické diskuse v KTK
(MÚ – OIVV, KTK)
[pokr. 2005, 2006]
< náměty: >
- možnost reakce občanů prostřednictvím telefonu, emailu, SMS
- návaznost na námět: informovat o nových zákonech, vyhláškách
a předpisech prostřednictvím médií nebo seminářů

A.2.3.

Informovat občany o správném způsobu podání a vyřizování
stížností, žádostí, podnětů a dotazů
1. „Úřad není labyrint“ a „Životní situace“ odkaz na webových
stránkách města - aktualizovat propagaci
(MÚ – OI, OIVV)
[pokr. 2004, 2005, 2006]

Komunikace s mladou generací

A.2.4.

(A21 – cíl 25)

1. Dětské zastupitelstvo a debatní ligy
(DDM, MÚ – OŠK, OIVV)
[pokr. 2004, 2005, 2006]

A.2.5.

Dopracovat firemní kulturu MÚ
1. Sjednocení vystupování pracovníků úřadu k veřejnosti
(MÚ – tajemník)
[2005, 2006]
2. Dodržování etického kodexu zaměstnance MÚ
3. popularizovat etický kodex (KN, web)
(MÚ - KT)
[trvale]
4. CAF : Společný hodnotící rámec – zlepšení kvality práce MÚ ve
vztahu k veřejnosti s cílem získání certifikátu
(MÚ – pracovní skupina CAF)
[pokr. 2004, 2005, 2006]
5. Zpracovat návrh grafického manuálu MÚ
(MÚ – OIVV, KT)
[2005, 2006]
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< náměty: >
-

Zadat materiál jako závěrečnou studentskou práci – ve spolupráci
s některou SŠ nebo VŠ (i s vypsanou odměnou pro vybraný
návrh)

-

V případě zadání externí firmě oslovit několik ateliérů a stanovit
termín s ohledem na větší finanční náročnost.

6. zvážit možnosti označení úředníků firemními vizitkami na
klopách a stolech
(MÚ – KT)
[2006]

A.2.6.

Zprostředkování informací o jednacím řádu Zastupitelstva
města Kopřivnice
1. Paré jednacího řádu k dispozici na zasedání zastupitelstva
(MÚ – KT)
[trvale]
2. Zprostředkování informací v Kopřivnických novinách a na
teletextu KTK, internet
(MÚ – KN, KTK)
[trvale]

A.3.
Bude nadále dobře probíhat spolupráce s městy na národní i
mezinárodní úrovni.
(ZDRAVÍ 21 – CÍL 1, 20; AGENDA 21 – KAP. 7, 25, 28, 34 )

UKAZATEL:

 Počet a druhy partnerských aktivit mezi městy
A.3.1.

Spolupráce s ostatními Zdravými městy v ČR i zahraničí.
1. Účast Kopřivnice na sekcích Zdravých měst aj. setkáních
(volení zástupci města, MÚ a partneři PZM a MA21)
[trvale]
2. Poskytování informací o aktivitách Zdravého města Kopřivnice
(MÚ – OIVV:KZM)
[trvale]
3. Zjištění informací o tom, které ze zahraničních partnerských
měst v současné době realizuje Projekt Zdravé město nebo
místní Agendu 21 a navázání spolupráce se zahraničními
partnerskými městy Kopřivnice v oblasti realizace PZM a MA21
(MÚ – OIVV)
[2006]

A.3.2.

Spolupráce se zahraničními partnerskými městy
Kopřivnice.
1. Vzájemné oficiální návštěvy a navázání spolupráce s novými
městy
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Rozdělit na města, která jsou atraktivní v oblasti PZM a A21
[pokr. 2004, 2005, 2006]
< náměty: >
- Odborné stáže pracovníků města Kopřivnice v Congletonu (VB)
- Při navazování spolupráce vycházet z reálných možností města
(včetně finančních). Např. navázat spolupráci s některým
slovenským městem, v ideálním případě takovým, které je současně
partnerem některého z našich partnerských měst. V případě
organizace společných akcí (sportovní, kulturní) se pak dá
předpokládat větší možnost získání grantů či jiné podpory ze zdrojů
EU či jiných (Visegrád ap.)

A.4.
Bude ekologizován provoz městského úřadu. (Viz C.6.)
(ZDRAVÍ 21 – CÍL 13; AGENDA 21 – KAP 4,7,9, 20, 21,30, 36)

UKAZATEL:

 Spotřeba energií
 (Spotřeba EŠV - nutná evidence)
 Objem separovaného odpadu
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B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL / ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY
Zdraví a kvalita života obyvatel Kopřivnice se zlepší
a směřování města k udržitelnému rozvoji bude zajištěno,
pokud budou naplněny tyto záměry:
B.1.
Budou probíhat programy a služby pro prevenci civilizačních
chorob.
(ZDRAVÍ 21 – CÍL 3,4,5,8,11,12; AGENDA 21 – KAP 6; NEHAP – KAP 2.8, 4.1.,4.2)

UKAZATEL:

 Počet realizovaných programů a počet účastníků
B.1.1.
Z21
cíl 8

Z21
cíl 12

Z21
Cíl 8,11
NEHAP
Kap 3.3

Informační centra a poradny
1. Dny Zdraví Nutra Bona
(Nutra Bona)
[pokr. 2004, 2005, 2006]
2. Poradna pro odvykání kouření
(Podpora zdraví při Zdrav. ústavu se sídlem v Ostravě)
[pokr. 2004, 2005, 2006]
3. Aktivity Klubu
životního stylu

zdraví

zaměřené

na

podporu

zdravého

(o.s. Život a zdraví)
[pokr. 2004, 2005, 2006]
< náměty: >
- podpora zřízení Centra zdravého životního stylu – vzdělávací
poradny (o.s. Život a zdraví)
- kontrola trafik (prodej alkoholu a cigaret dětem) – stanovisko
Městské policie, MÚ - ŽÚ, OSV
- „Klubíčko zdraví“ o.s. Život a zdraví (Z21, cíl 3,4)
- vytvářet programy k podpoře zdraví nenarozených dětí (těhotných
žen a žen, které těhotenství plánují – Z21, cíl 3)

B.1.2.

Prevence civilizačních chorob formou osvěty a seminářů

Z21
Cíl 4, 8,11

1. Cyklus osvětových akcí pro ZŠ a veřejnost

Z21
Cíl 12

Z21
Cíl 8

(Nutra Bona)
[pokr. 2004, 2005]
2. Odvykový kurz pro veřejnost „Rozhodl jsem se nekouřit“
(o.s. Život a Zdraví)
[pokr. 2004, 2005]
3. Zdraví není zázrak: Boj proti
celodenní program pro veřejnost

civilizačním

nemocem

–

(Nutra Bona, Poradna pro odvykání kouření při Zdrav. Ústavu MSK, MÚ)
[2005]
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Z21
Cíl 4,12

Z21
Cíl 5

4. Přednášky o škodlivosti kouření pro mládež na ZŠ
(Podpora zdraví při Zdrav. ústavu se sídlem v Ostravě, o.s. Život a
zdraví)
[2005, 2006]
< náměty: >
- spojení přednášek pro školy s anketou o kouření
5. Blok přednášek Projektu Zdravé město na Univerzitě třetího
věku
(KDK, MÚ – OIVV, OŽP)
[2005, 2006]

B.1.3.
Z21
Cíl 12

Nekuřácké restaurace a salonky
1. Oslovení
provozovatelů
medializace

s

možností

podpory

formou

(MÚ – OIVV:KZM, pracovní skupina)
[2005, 2006]
< náměty: >
- alespoň v době podávání jídla od 11:00 do 14:00

B.1.4.
Z21
Cíl 12, 13

Objekty veřejné správy jako nekuřácké pracoviště
1. Deklarace MÚ
(MÚ – tajemník)
[2005]
< náměty: >
- zlepšená komunikace úřadu s klienty

B.2.
Duševní a fyzické zdraví bude v rovnováze.
(ZDRAVÍ 21 – CÍL 6; AGENDA 21 – KAP 6; NEHAP – KAP 2.8, 4.1.,4.2)

UKAZATEL:

 Počet sebevražd
 Počet evidovaných klientů s omezenou způsobilostí k právním úkonům
nebo se zbavenou právní způsobilostí
 Počet žadatelů na úřadu práce a z toho se sníženou pracovní schopností
(Počet telefonátů na krizovou linku)
B.2.1.

Řešení problému stresu pomocí kurzů a seminářů
1. Cyklus seminářů „Umění zvládnout stres“ – cíleně zaměřený
na určité profesní skupiny
(o.s. Život a Zdraví)
[2005, 2006]
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B.3.
Zlepší se propagace zdravého životního stylu a zdravé výživy.
(ZDRAVÍ 21 – CÍL 3 -12; AGENDA 21 – KAP 6; NEHAP – KAP 2.8, 4.1.,4.2)

UKAZATEL:

 Prodejnost výrobků zdravé výživy
 Počet zveřejněných článků na téma zdravého životního stylu
B.3.1.

Informovat prostřednictvím celorepublikových kampaní.
1. Dny Zdraví s RBP
(RBP, MÚ - OSV, Ludvík Moravia, aj.)
[pokr. 2005, 2006]
2. Dny Zdraví s VZP
(Therápon, VZP)
[2005]

B.3.2.

Informovat prostřednictvím médií
1. Pravidelná rubrika v Kopřivnických novinách
(MÚ – OIVV, Therápon, Nutra Bona)
[2005]
pozn.: zařadit do programu redakční rady KN
2. Články v Kopřivnických novinách
(MÚ – OIVV, Therápon, Nutra Bona, Podpora zdraví při Zdrav. Ústavu
se sídlem v Ostravě, o.s. Život a zdraví, KHS Ostrava)
[2005, 2006]
< náměty: >
- dostatečný prostor pro rubriku i články k KN a programy v KTK

B.4.
Bude věnována pozornost problematice onkologických onemocnění
(ZDRAVÍ 21 – CÍL 8,13; AGENDA 21 – KAP 6; NEHAP – KAP 4.1)

UKAZATEL:

 Počet akcí a počet účastníků
 Počet oslovených v kampani
 Počet lidí s onkologickým onemocněním (statistika Ústavu zdravotnických
informací)
B.4.1.

Prevence onemocnění rakoviny prsu
1. Přednášky Projektu podpory zdraví KHS Ostrava „Ženy
v domácnosti nesmí zůstat bez informací o své šanci zůstat
zdravé“
Krajská hygienická stanice se sídlem v Ostravě (KHS Ostrava) [2006]

B.4.2.

Realizace programů pro nemocné i veřejnost, která s nimi
přichází do styku
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1. Preventivní přednášky, setkání a cvičení pro ženy
s onkologickým onemocněním a jejich rodinné příslušníky a
přátele
(Kapka 97, Město Kopřivnice)
[pokr. 2004, 2005]
< náměty: >
„Blízká setkání jiných světů“ – programy pro veřejnost přicházející do
styku s lidmi s onkologickým onemocněním (i obecně se zdravotním
hendikepem)

B.5.
Bude věnována pozornost problematice úrazovosti a první pomoci
(ZDRAVÍ 21 – CÍL 4,9; AGENDA 21 – KAP 6; NEHAP – KAP 4.1)

Viz.
D.6.1.

Projekt dopravní výchovy na školách v rámci PPZ ve
Zdravém městě Kopřivnice

< NÁMĚTY K CELÉ OBLASTI „B“: >
- programy pro veřejnost přicházející do styku s lidmi se zdravotním handicapem
- sebeobrana žen (ve spolupráci s Městskou policií)
- antistresový program pro učitelky
- zjištění stavu prevence zubního kazu – školky
- závislost na mobilech a počítačích
- začlenění záměru: „Vliv podnikání na zdravý životní styl“ – možnost zvýhodnění
organizací a podnikatelských subjektů podporujících ozdravění životního stylu a
naopak znevýhodnit ty, které výrazně zvyšují vznik civilizačních chorob a
negativních dopadů na životní prostředí (začlenění záměru nabylo přijato
ostatními PS na veřejném projednání dne 1.2.2005)
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C. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A BYDLENÍ
Zdraví a kvalita života obyvatel Kopřivnice se zlepší
a směřování města k udržitelnému rozvoji bude zajištěno,
pokud budou naplněny tyto záměry:
C.1.
Budou rekonstruována centra a další zóny města.
(ZDRAVÍ 21 – CÍL 10,9)

UKAZATEL:

 Finanční objem včetně členění na akce
 Efekt v ploše – zelené a ostatní plochy (komunikace, chodníky, parkoviště)
 Počet kusů – hřiště, lavičky, odpadkové koše, studánky, odpočívadla v lese
C.1.1.
A21
Kap 8, 27,28

C.1.2.

Úprava prostor starého centra Kopřivnice
1. Realizace aktivit obsažených v plánu zapojení veřejnosti
(MÚ – OIVV, OŽP, Architektonické studio, Katolická beseda, Fakulta
architektury VUT v Brně, IKR)
[po provedení vegetačních úprav, 2005, 2006]

Regenerace meziblokových prostor sídlišť
1. Regenerace sídliště Sever – podání žádosti o dotaci a na
realizaci jednotlivých etap a realizačních celků
(MÚ – OÚP)
[2005, 2006]
2. Regenerace sídliště Sever – zapojení veřejnosti do
projektové dokumentace jednotlivých etap a realizačních
celků
(MÚ – CpKP, OŽP, OIVV)
[2005, 2006]

C.1.3.

Lesy jako klidové zóny
1. Odpočívadla na Lašské naučné stezce
(MÚ – OŽP)
[2005, 2006]
2. Rekonstrukce studánek – ve spolupráci s místními dětskými
organizacemi
(MÚ – OŽP, o.s. Hájenka)
[2005]
<námět: >
- veřejná tábořiště – vytipování lokalit
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C.1.4.

Vytvoření nových a oprava soudobých hřišť viz. F.1.1.
(Z21 – cíl 9)

1. Vytipovat hřiště, která by měla být v Kopřivnici zachována
či obnovena a navrhnout doplnění
(v Kopřivnici cca 70 - 105 hřišť)
(Ing. Kašubová, MÚ - OŽP, OŠK, OSM)
[2005, 2006]
<náměty:>
- možnost využití finančních podpory z programu Duhová hřiště,
Partnerství pro veřejná prostranství – Nadace Partnerství aj.
- hřiště pro batolata
- spíš optimalizace dle nových požadavků a norem než vytvoření
nových a oprava stávajících hřišť (nemělo by se již počítat se všemi
hřišti)

C.1.5.

Vytvoření nových parků a údržba stávajících
1. Obnova parku a E. Beneše
(MÚ - OŽP)
[2004, 2005, 2006]
<náměty:>
- Park ul. Obránců Míru - námět na zrušení soudobých zahrádek
- Stezka zdraví podél Kopřivničky
- koncepce zeleně
- podpora vybavenosti školních zahrad – otevření veřejnosti, lépe
vybavit a zajistit průběžnou údržbu

<náměty k C.1.:>
- zapracování řešení soudobého centra – náměstí Kopřivnice
- rekonstrukce bývalého „Areálu zdraví“
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C.2.
Zlepší se kvalita ovzduší ve městě
(ZDRAVÍ 21 – CÍL 10; AGENDA 21 – KAP 6,9; NEHAP – KAP 3.1)

UKAZATEL:

 Sledování pěti největších zdrojů znečištění ovzduší
 (Počet dnů s překročeným limitem)
 Zpracování programu zlepšování kvality ovzduší (C.2.1.)
 Zpracování programu snížení emisí (C.2.1.)
 Množství emisí tuhých znečišťujících látek období následujícím po
rekonstrukci / množství emisí z tohoto zdroje v předchozích letech (C.2.2.)
 2 články/rok uveřejněné v tisku (KN, únor 2005)
C.2.1.

Sníží se emise a imise.
1. „Zpracování programu ke zlepšení kvality ovzduší a programu
snižování emisí
(MÚ – OŽP)
[2005, 2006]
< náměty:>
- snížení úniku tepla při expedici (snížení nákladů) – OB
- zamezení používání plynových kotlů v panelových domech, které
mají centrální vytápění
- vybavování zdrojů filtry za účelem snižování znečištění ovzduší

C.2.2.

Řešení problematiky slévárenských provozů spol. Tafonco a.s.
1. Monitoring emisí a informovanost veřejnosti pomocí tisku
(Tafonco a.s.)
[2005, 2006]
2. „Zhodnocení
přínosu
rekonstrukce
filtračního
zařízení
odsávání obloukových el. pecí pro zlepšení kvality ovzduší“
(Tafonco, a.s., 2006)
[2006]
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C.3.
Bude zahájena odborná komunikace nad záměry města v oblasti
životního prostředí.
(ZDRAVÍ 21 – CÍL 20; AGENDA 21 – KAP 7,8,27,28)

UKAZATEL:

 Vytvoření komise
 Počet vyjádření komise
C.3.1.

Vytvoření nezávislé odborné komise
1. Vytipovat členy a zjistit informace (Vsetín)
(PS, MÚ - KZM, OŽP)
(2005, 2006)
< náměty:>
- hodnocení staveb, projektů – v rámci územního a stavebního řízení

C.4.
Bude zlepšeno soužití obyvatel a zvířat ve městě.
(ZDRAVÍ 21 – CÍL 7,10; AGENDA 21 – KAP 6, 15)

UKAZATEL:

 Počet odchycených a umístěných psů za rok
 Počet košů na psí exkrementy
 Počet upozornění na výskyt potkanů
C.4.1.

Řešení problematiky volně pobíhajících zvířat
1. Psí útulek
(Městská policie)
[pokr. 2004, 2005, 2006]
2. Nabídka psů z útulku prostřednictvím webových stránek
města
(Městská policie, MÚ - OIVV)
[2005, 2006]

C.4.2.

Řešení problematiky chovu zvířat ve městě
1. Beseda o problematice psů ve vztahu k veřejnému pořádku
v Kopřivnici v KTK
(MÚ – OŽP)
[2006]
< náměty K C.4.:>
- oslovit OF, kontaktovat jiná ZM, čipy
- vyhrazení míst pro volný pohyb psů (vyhledat vhodné plochy GIS)
- uveřejnění seznamů plátců poplatků v KN (podnět mimo PS)
- psí exkrementy – vysavač psích exkrementů, více košů na psí
exkrementy, psí záchodky (viz otázky a odpovědi 29.4.04)
- viditelné označení evidence psů – původně formulováno jako cíl,
ten ale nebyl dále rozpracován
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C.4.3.

-

kastrace koček

-

provádění deratizace

Zkvalitnění životních podmínek obojživelníků a plazů
1.

Zabezpečení jarních migrací přes rizikové komunikace

(o.s. Hájenka, MÚ – OŽP)
[pokr. 2003, 2004, 2005, 2005]
2. Nové lokality k rozmnožování obojživelníků – tůňky v sadu
u Hůrských
(o.s. Hájenka, MÚ – OŽP)
[2005]

C.4.4.

Zkvalitnění životních podmínek motýlů
1. Projekt „Křídla pro město“
(o.s. Hájenka, MÚ - OŽP,OIVV, místní ZŠ)
[2004, 2005, 2006]
< námět: >
- ochrana motýlů – propojení výchova a vzdělávání, vegetační
střecha MÚ, případně další (mimo prac. skupinu)

C.5.
Bude se věnovat zvýšená pozornost cenným dřevinám.
(AGENDA 21 – KAP 15)

C.5.1.

Péče o zachování genofondu krajových odrůd ovocných dřevin
1. Péče o sad Hůrských
(o.s. Hájenka)
[pokr. 2004, 2005, 2006]
2. Mapování krajových odrůd Lašska
(o.s. Hájenka)
[pokr. 2004, 2005, 2006]
3. Lokální genofondový sad
(o.s. Hájenka)
[2005, 2006]
< náměty:>
- ochrana památných stromů
- místo jehličnatých stromů ovocné sady v daných lokalitách
- motivace vlastníků památných a jiných stromů na soukromých
pozemcích

C.5.2.

Věnovat zvýšenou pozornost cenným dřevinám ve městě
1. Vytipovat cenné okrasné dřeviny ve městě a zajištění jejich
ochrany
(MÚ – OŽP)
[2006]
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C.6.
Bude ekologizován provoz městského úřadu.
(ZDRAVÍ 21 – CÍL 13; AGENDA 21 – KAP 4,7,9, 20, 21,30, 36)

C.6.1.

Zavedení systému třídění odpadu na MÚ
1. Instalace košů na třídění odpadu s osvětovými nástěnkami
(MÚ – OŽP)
[2004, 2005, 2006]
2. Vytvoření místa s umístěním nádob na shromažďování
nebezpečného odpadu
(MÚ – OŽP)
[2005, 2006]

C.6.2.

Plán ekologizace provozu MÚ Kopřivnice
2 . Realizace Plánu ekologizace provozu MÚ
(MÚ)
[2005, 2006]

C.7.
Budu řešeny komplexní pozemkové úpravy se zapojením
veřejnosti.
(AGENDA 21 – KAP 7,8, 14, 27,28)

C.7.1.

Komplexní pozemkové úpravy
1. Zajištění podkladů - oslovení pozemkového úřadu (zažádat o
metodiku komplexních pozemkových úprav), zjištění majetkového
zastoupení města
(MÚ – OŽP, OSM)
[2004, 2005, 2006]
< náměty:>
-

-

oslovení vlastníků
pozemkové spolky
prostupnost krajiny – doprava, zelené stezky – o.s. Hájenka

C.8.
Bude zajištěna čistota toků.
(ZDRAVÍ 21 – CÍL 10; AGENDA 21 – KAP 6,18; NEHAP – KAP 3.2)

C.8.1.

Zajištění čistoty Kopřivničky
1. Obnova a výsadba břehového porostu
(MÚ – OŽP)
[2004, 2005, 2006]
2. Pravidelné čištění koryta vodního toku od pevných odpadů
nejméně 2x ročně
(MÚ – OŽP, Slumeko)
[2005, 2006]
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3. Zlepšování kvality vody omezováním vypouštění splaškových
vod
(MÚ – OŽP)
[2005, 2006]
4. Zvyšování průtoků vody vodním tokem sváděním dešťových
vod
(MÚ – OŽP)
[2005, 2006]

C.8.2.

Čištění odpadních vod v místních částech
1. Připravit podmínky pro zajištění odvádění splaškových vod
z místní části Lubina na ČOV Kopřivnice
(MÚ – OŽP, OSM, OF, OÚP)
[pokr. 2004, 2005, 2006]
2. K čištění odpadních vod
především domovní ČOV

v odlehlých

částech

využívat

(MÚ – OŽP)
[2005, 2006]
3. Oddělovat dešťové
místních vodotečí

vody

od

splaškových

a

odvádět

do

(MÚ – OŽP)
[2005, 2006]
< náměty: >
- revitalizace částí toků, které jsou mimo zastavěnou část města
- průběžné čištění Kopřivničky nezaměstnanými – spolupráce s ÚP –
zjištění možností (OSV)
- dočištění toku Kopřivničky organizacemi za příspěvek na jejich činnost
(námět mimo PS)

C.8.3.

Zlepšovat kvalitu vody ve vodních tocích
1. Provést revitalizaci Sýkorečky, zejména tvrdě regulované
části toku mezi Kopřivnicí a Příborem
(MÚ – OŽP)
[2005, 2006]
2. Zlepšovat kvalitu vody v místních vodotečích Svěcený potok,
Lubinka, Babincův potok, mlýnské náhony ve Vlčovicích a
Lubině
(MÚ – OŽP)
[2005, 2006]
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C.9.
Bude řešena problematika odpadů
(ZDRAVÍ 21 – CÍL 10; AGENDA 21 – KAP 6, 20, 21; NEHAP – KAP 3.5)

C.9.1.

Prevence nakládání s komunálními odpady
< náměty: >
– separace, sběr a kompostování biolog. (rostl.) materiálu tzv.
„bioodpadu“
– vytvoření sběrných míst pro nebezpečný odpad

C.9.2.

Osvěta odpadového hospodářství

< NÁMĚTY K CELÉ OBLASTI „C“: >
- Ve městě budou poskytnuty podmínky pro environmentální chování v praxi.
- Otázka rušení klidu ve městě (neděle – sečení, řezání atd.) – upozornění článkem
v novinách.
- Odstranění skládky neutralizačních kalů.
- Při výstavbě domů bude respektována průchodnost krajiny a bude počítáno
s rezervou pro hřiště a parky – původně jako záměr C.5., který však nebyl
rozpracován do konkrétních cílů a aktivit.
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C.b. BYDLENÍ
C.b.1.
Bude zajištěna infrastruktura pro výstavbu dalších bytových domů
a rodinných domků.
(AGENDA 21 – KAP 7)

C.b.1.1.

Příprava nové lokality pro výstavbu RD – Dolní Roličky:
finanční spoluúčast města na vybudování infrastruktury a
dopravní obslužnosti v nových lokalitách s výstavbou RD
1. Změna územního plánu pro lokalitu Dolní Roličky
(MÚ – OÚP)
[2005]
2. Projektová dokumentace infrastruktury, dopravy, ploch pro
RD, hřiště, příp. občanskou vybavenost v lokalitě Dolní Roličky*
(MÚ – OÚP)
[2005]
3. Finanční spoluúčast při realizaci komunikace v lokalitě pro
výstavbu RD na ul. Záhumenní (naproti ZŠ Alšova) – ulice Duhová
(vedení města)
[2005]

* Dolní Roličky je název pro část území, které leží v Lubině, Drnholci vedle provozovny VIDA
Lubina. Je to ta velká louka ležící mezi komunikací Lubina - Příbor a potokem Kopřivničkou, mezi
VIDA Lubinou a několika málo rodinnými domy dále ve směru do Příbora.
C.b.2.
Bude prodloužena životnost stávajících domů a zlepšena kvalita
bydlení.
(AGENDA 21 – KAP 7)

C.b.2.1.

Revitalizace bytových domů
1. Program Panel
(OSBD)
[2004, 2005, 2006]
< náměty: >
- společně se sadovými úpravami v okolí, řešením parkování a
dětských hřišť

C.b.2.2.

Rekonstrukce fasád, které vytvářejí pozitivní dojem při
příjezdu a průjezdu městem
< náměty: >
- příspěvek města nebo jiné zvýhodnění těch, kteří budou úpravy
provádět
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C.b.3.
Bude zajištěno bydlení pro sociálně slabší, znevýhodněné
obyvatele i nepřizpůsobivé obyvatele.
(AGENDA 21 – KAP 7)

C.b.3.1.

Zřízení ubytovny pro neplatící nájemníky OSBD

C.b.4.
Bude zajištěno bydlení pro mladé.
(AGENDA 21 – KAP 7)

C.b.4.1.

Výstavba bytových domů OSBD a jiných subjektů
(startovací byty pro mladou generaci)

< náměty: >
- zajištění i pro podnikatele a poskytovatele služeb
- zajistit úsporu nákladů a výdajů města v oblasti bydlení (ekologizace)
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D. VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ
Zdraví a kvalita života obyvatel Kopřivnice se zlepší
a směřování města k udržitelnému rozvoji bude zajištěno,
pokud budou naplněny záměry uvedené v tomto plánu.
D.1.
Zlepší se sociální klima ve školách a třídách.
(ZDRAVÍ 21 – CÍL 4,6; AGENDA 21 – KAP 6, NEHAP -

KAP

4.2)

UKAZATEL:

 Zájem rodičů o školu (podle zápisu)
 Dotazníky pro rodiče (počet vrácených dotazníků) ze všech školských
zařízení, kde jsou k dispozici
 Počet akcí a počet zapojených rodičů – MŠ
 Účast na třídních schůzkách – ZŠ
D.1.1.

Účinná prevence sociálně patologických jevů na školách
1.

Tréninkový program „ Jak zlepšovat partnerství v rámci
třídy“

(MÚ – OŠK, Humanita a zdravie pre všetkých)
[pokr. 2004, 2005]

D.1.2.

Výchova směrem k sociálnímu cítění (filantropii)

D.2.
Školy a školky budou svými výchovnými programy směřovat ke
zdravému životnímu stylu.
(ZDRAVÍ 21 – CÍL 3,4,13; AGENDA 21 – KAP 6)

UKAZATEL:

 počet vzdělávacích programů
 monitoring médií ze strany škol (počet zveřejněných článků)
1. Dny zdravé kuchyně na MŠ
(MŠ)
[pokr. 2004, 2005, 2006]
< námět :>
- zřízení Zdravé školky I. Šustaly,
- podpora vybavenosti školních zahrad – otevření veřejnosti, lépe
vybavit a zajistit průběžnou údržbu
- přednášky o PZM a MA21 na 2. stupni základních škol, VOŠ, SOŠ a
SOÚ
- dotazníky pro žáky ohledně směřování jejich zájmů a aktivit
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D.3.
Bude podporována činnost nadaných a talentovaných dětí.
UKAZATEL:

 Počet speciálních individuálních programů na školách
 Počet talentovaných dětí na školách
D.3.1.

Materiální zabezpečení

D.3.2.

Prezentace výsledků práce dětí
1. Prezentace výsledků práce dětí na webových stránkách města
(MÚ – OIVV, MŠ, ZŠ, aj.)
[2005]
< námět : >
- zřízení finančního fondu
- talentované děti – informovat veřejnost

D.4.
Budou podporovány inovativní přístupy pedagogických pracovníků.
(ZDRAVÍ 21 – CÍL 18)

UKAZATEL:

 Počet ZŠ, které přejdou na inovativní přístupy
 Počet vložených finančních prostředků na DVPP
D.4.1.
< námět : >
- spolupráce mateřských a základních škol

D.5.
Zkvalitní se ekologická výchova, vzdělávání a osvěta.
(ZDRAVÍ 21 – CÍL 4; AGENDA 21 – KAP 4, 20,21, 25, 36, 40; NEHAP – KAP 2.2, 2.8)

UKAZATEL:

 Podíl separovaného odpadu v celkovém objemu odpadu
 Počet ekologicky zaměřených kroužků a počet zapojených dětí
 Počet černých skládek a množství prostředků vynaložených na jejich
likvidaci
D.5.1.

Vytvořit informační systém o stavu životního prostředí.
1. Webové stránky s informacemi o stavu ŽP
(MÚ – OŽP, OIVV)
[2005, 2006]
2. Umístit digitálně technickou mapu, vrstva zeleň, na
mapový server
(MÚ – OŽP, OI)
[2006]
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3. Zpřístupnit digitálně technickou mapu přes internet
veřejnosti
(MÚ – OI, OIVV)
[2006]
4. Umístit digitálně technickou mapu stanovišť nádob na
tříděný, objemný, nebezpečný a směsný komunální odpad
včetně harmonogramu odvozu
(MÚ – OŽP, OI, Slumeko)
[2006]
5. Umístit Ekomapu Kopřivnice na webové stránky města
(MÚ – OIVV)
[2006]
< náměty >
- proměny krajiny – fotografická galerie na webových stránkách

D.5.2.

Koncepčně realizovat environmentální výchovu a osvětu
(EVVO).
1. Zpracování koncepce EVVO Kopřivnice
(MÚ – OIVV:KZM, o.s. Hájenka)
[2005, 2006]
<náměty:>
- příprava školních vzdělávacích programů a provázání
ekologických aktivit
- ekologický audit škol
2. Zapojit
veřejné
subjekty
do
hodnocení
k ekologickému chování – Ekologická stopa

přístupu

(MÚ – OIVV:KZM, OŽP)
[2006]

D.5.3.

Zpracovávat osvětové materiály a organizovat akce
k osvětě pro veřejnost.
1. Den Země
(MÚ – KZM, OŽP, DDM, Katolická beseda, ZŠ, MŠ)
[pokr. 2004, 2005, 2006] - trvale
2. Evropský týden mobility evropský den bez aut (viz. G.3.1.)

NEHAP
Kap. 3.3

3. Prezentace biopotravin PRO-BIO ve školkách a školách
(PRO-BIO, MŠ, ZŠ)
[2005]
4. Blok přednášek Projektu Zdravé město na Univerzitě
třetího věku
(KDK, MÚ – OIVV, OŽP)
[2005,2006]
< náměty: >
- probíhá akce poznávání ptáků podle zpěvu – doplnit
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D.5.4.

Separace odpadu na školách
(A21 – cíl 20,21)

<náměty:>
- zvýhodněná nabídka sběrných nádob školám – otázka přistavení
kontejnerů (+ koše do škol), nabídnout zvýhodněný nákup i
rodinám (motivace prostřednictvím poplatku za odpady)

D.5.5.

Výukové programy ekologické výchovy
1. Projekt nepřímé ekologické výchovy – odpolední aktivity
pro děti
(Petra Rečková, o.s.Hájenka)
[2005, 2006]
<náměty:>
- víkendové pobytové akce na Kletné
- příprava školních vzdělávacích programů a provázání
ekologických aktivit

D.5.6.

Projektové aktivity v EVVO
1. Kopřivnické budkování
(MÚ-OIVV, o.s. Hájenka, ZŠ)
[pokr. 2004, 2005, 2006]
2. Projekt Slunce do škol
(ZŠ Alšova, VOŠ, SOŠ, SOÚ, ZŠ 17. listopadu, ZŠ Mniší)
[2004, 2005]

< Náměty k záměru C.5. : >
- poskytovat informace o vzdělávání v oblasti EVVO – další vzdělávání
pedagogických pracovníků (nadační fond) (Hájenka)
- odborné exkurze na ČOV, dotřiďovací linku, kompostárnu (VOŠ, SOU, SOŠ)
- projekt potoky, potůčky říčky (spolupráce se školami),
- ČSOP Živá zahrada
- Soutěž ve sběru vršků (MŠ Francouzská, ?Třebíč)
- podílení se dětí na zlepšování vztahu všech lidí z města k přírodě – soutěže : o
divadelní scénku na téma „třídění odpadu“ – spot v KTK, výtvarná na téma:
„Zdravé město“ – vítězný obrázek vytisknout jako leták OŽP
- chybí výchova a vzdělávání dospělých
- dětský kroužek „ochrana ŽP“
- další vzdělávání pedagogů o ŽP v Kopřivnici v rámci kariérního růstu
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D.6.
Bude se dále rozvíjet dopravní výchova (viz G.2., B.5.)
(ZDRAVÍ 21 – CÍL 4,9; AGENDA 21 – KAP 6)

D.6.1.

Projekt dopravní výchovy na školách v rámci PPZ ve
Zdravém městě Kopřivnice
1. Zpracování testu ověřujícího teoretické znalosti dětí 1.
stupně nabyté v průběhu výuky
(MÚ – OŠK,místní autoškola, městská policie)
[2005]
2. Realizace praktického i teoretického ověření znalostí žáků 1.
stupně z oblasti dopravní výchovy
(MÚ – OŠK, městská policie)
[2005, 2006]
3. Proškolení žáků 2. stupně místní autoškolou
(MÚ – OŠK)
[2005, 2006]
4. Bezpečná cesta autobusem do školy – ukázková jízda: „pro a
proti“ úrazům v autobuse a na cestách pro děti dojíždějící do
kopřivnických ZŠ
(Connex Morava, a.s.)
[2005]
< námět: >
– jen pro dojíždějící děti, rozdělit časově dle zájmu od 8:00 do 13:00,
spolupráce Policie ČR (v autobuse) a Městské policie (na přechodu )

< námět k záměru D.6.: >
- otázky praktického procvičení na dopravním hřišti (projekt na dopravní hřiště
v Kopřivnici existuje) - dostavba dopravního hřiště – bylo formulováno jako cíl,
aktivita však byla vyřazena z návrhu rozpočtu na rok 2005
- osvětové šoty v KTK a kině – možnost spolupráce s Policií ČR (tisková mluvčí)

D.7.
Rozšíří se nabídka oborů středního školství
(AGENDA 21 – KAP 25)

D.7.1.

Vznik vysoké školy v Kopřivnici
1. Žádost na zřízení vysoké školy neuniverzitního typu na MŠMT
(Rada Města, MÚ - OŠK)
[2005]
< námět: >
- využití objektu bývalé ZŠ Náměstí
-

25

Projekt Zdravé město a místní Agenda 21 Kopřivnice
Plán zdraví a kvality života
verze 1.3.2006

D.8.
Rozšíří se poradenské služby v oblasti výchovy a vzdělávání
(AGENDA 21 – KAP 6)

D.8.1.

Pedagogicko-psychologická poradna ve městě
< námět: >
- řešení krizových situací – seminář, telefonní linka
- nutnost školních psychologů

D.8.2.

Poskytování etopedických služeb
< námět: >
- personální zabezpečení v rámci Klubu Kamarád (krizová poradna)
- zabývat se psychologickými, etopedickými (již ZŠ 17.listopadu,
býv.ZŠ Náměstí)

D.8.3.

Logopedické služby
< námět: >
- zřídit při každé MŠ logopedického asistenta z řad zaměstnanců MŠ
- zřídit logopedickou poradnu pro rodiče v odpoledních hodinách
(nespokojenost rodičů – konkurence)

<NÁMĚTY K CELÉ OBLASTI „D“:>
- výchova k patriotismu (sounáležitost s rodným krajem) – nástroj: osvěta
přednášky, tématické výstavy, podpora regionálních tisků apod.
- zajistit bezbariérový přístup do školských zařízení pro handicapované děti
- zanesení a zdůraznění úlohy rodiny
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E. SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Zdraví a kvalita života obyvatel Kopřivnice se zlepší
a směřování města k udržitelnému rozvoji bude zajištěno,
pokud budou naplněny tyto záměry:
E.1.
Ve městě bude probíhat Komunitní plánování sociálních služeb
(KPSS)
(ZDRAVÍ 21 – CÍL 20; AGENDA 21 – KAP 8,27,28)

1. Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kopřivnici a jeho
distribuce veřejnosti
(MÚ – OSV)
aktualizovat dle potřeby
2. pokračující spolupráce se stávajícími partnery triády a
oslovení nových partnerů
(MÚ – OSV)

E.2.
Ve městě budou zajištěny kvalitní sociální služby pro seniory
(ZDRAVÍ 21 – CÍL 5; AGENDA 21 – KAP 6)

UKAZATEL:

 Druhy sociálních služeb a počet klientů
 Počet seniorů, kterým, jsou zajištěny sociální služby v jiném městě
E.2.1.

Dostavba domova důchodců
1. Podání žádosti o dotaci
(MÚ – OSM, OSV)
[2005, 2006]

E.2.2.

Zajištění péče hospicového typu
< náměty: >
- při domově důchodců
- domácí péče – Charita, smluvní ošetření

E.2.3.

Zajištění pečovatelských a ošetřovatelských služeb
1. Krátkodobé ubytování seniorů („Domovinky“)
(DPS, MÚ- OSV)
[pokr. 2004, 2005, 2006]
průběžné rozšiřování kapacity dle potřeb a možností poskytovatele
2. Asistenční služba v domácnosti
(Podané ruce z FM), pokračování ve spolupráci
[pokr. 2004, 2005, 2006]
< náměty: >
- časová, finanční a místní dostupnost
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E.2.4.1

Posílení dostupných terénních (asistenčních) služeb pro
seniory
(Charita)

E.2.4.2

Zajištění dietního stravování pro seniory
< náměty: >
- dietní stravování, stravovna
( v rámci dostavby DD)
- dostupné zajišťuje ZŠ 17. listopadu, chybí dietní stravování

E.2.5.

Zajištění možností trávení volného času seniorů
1. Univerzita třetího věku
(KDK)
2004, 2005, 2006, pokračování a zjednodušení tématu
2. Taneční večery pro seniory
(MÚ – OSV, KDK)
[pokr. 2004, 2005, 2006]
3. pochod všech generací
(asociace zdrav. Postižených, spolupráce )
4. akce ke dni seniorů (2006)
(klub důchodců, MÚ-OSV, OIVV)

E.2.6.

Zatraktivnění činností stávajícího klubu důchodců
1. Oslovení dalších seniorských klubů
(MÚ - OSV)
[2005]
2. Zpracování námětu na využití budovy na ul. Sokolovská
(bývalé DDM) a předložení radě města
(MÚ – OSV)
Zapracovat do rozpočtu na rok 2006 částku nutnou na opravu (OSV, OSM),
zpracování projektové dokumentace v rámci rozpočtu na rok 2006

< náměty v případě získání objektu na ul. Sokolovská: >
- zavedení stálých služeb
- využít profesní schopnosti seniorů (vedení zájmových kroužků
mladých, zprostředkování zkušeností seniorů – diskuse ZŠ, SŠ)
- vytvoření „rady starších“, která by mohla zpracovat návrh
jednotlivých činností
- vize mezigeneračního propojení (fotokroužek, výuka internetu
apod.)
- zabezpečení bezbariérového přístupu
- spolupráce s (klubem) Charity, 1 x měsíčně služba SSSmK
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E.3.
Ve městě budou zajištěny kvalitní sociální služby pro postižené
(ZDRAVÍ 21 – CÍL 13; AGENDA 21 – KAP 6)

UKAZATEL:







Vývoj zaměstnanosti této skupiny obyvatel
Integrace do škol
Bezbariérovost
Počet zjištěných problémů a počet odstraněných
Anketa

E.3.1.

Udržení provozu a podpory ústavu sociální péče Kopretina
1. Veřejná sbírka
(Kopretina)
[pokr. 2004, 2005, 2006]

E.3.2.
E.3.3.

Další provoz a podpora Dětského centra v Kopřivnici
Pokračovat trvale
Zařazení zdravotně postižených do pracovního procesu
< náměty: >
- rekvalifikace, vytvoření pracovních míst, projekty a aktivita Úřadu
práce

E.3.4.

Pokračovat v zajištění bezbariérových přístupů
< náměty: >
- na úřady, do kulturních aj. zařízení
- Výtah do Městské knihovny
- Bezbariérové nájezdy – Štramberská (Pod kaštany) – křižovatka
před poliklinikou.
-

E.3.5.

Zřízení kryté autobus. zastávky n aul. Obr. Mírů ( kolonie)

Zajištění informací pro zdravotně postižené
(Asociace zdrav. Postižených, OSV) – sloučit s bodem E.1.2

E.3.6.

Posílení dostupných terénních (asistenčních) služeb pro
zdravotně postižené
< náměty: > Sloučení se seniory
- časová, finanční a místní dostupnost

E.3.7.

Zajištění podmínek pro vzdělávání zdravotně
handicapovaných dětí
< náměty: >
-

bezbariérový přístup alespoň do jedné školy v Kopřivnici
zajištění asistenčních služeb v rámci vzdělávání a integrace
handicapovaných dětí do škol (funguje –pokračování i stř. škola)

< náměty: >
- chráněné bydlení
- půjčovna zdravotně-kompenzačních pomůcek

29

Projekt Zdravé město a místní Agenda 21 Kopřivnice
Plán zdraví a kvality života
verze 1.3.2006

E.4.
Ve městě budou zajištěny kvalitní sociální služby pro rodinu, děti a
mládež (ohrožené skupiny)
(ZDRAVÍ 21 – CÍL 4,13; AGENDA 21 – KAP 6)

UKAZATEL:

 Počet dětí z dětským domovů, které se podaří zařadit do normálního života
E.4.1.

Pomoc začlenění mladistvých z disfunkčního rodinného
zázemí a dětských domovů do společnosti (prevence
sociálního vyloučení)
< náměty: >
- Projekt „Starší brácha“ - „Big Brother“
- vytvoření domu „na půl cesty“ v rámci Salus o.p.s.

E.4.2.
E.4.3.

Podpora Dalšího provozu Domova Salus, Občanské poradny,
Další provoz a podpora Mateřského centra Klokan

E.5.
Řešení problematiky soužití s nepřizpůsobivými obyvateli (viz.
C.b.3)
UKAZATEL:






Počet lidí bez domova (mapování – snižování tohoto počtu)
Zvýšení kapacity azylového domu (počet klientů, kteří prošli AZ)
Počet stížností
(Anketa)

E.5.1.

Zvýšení kapacity azylového bydlení
< náměty: >
- využití jednoho ze tří bytových domů na ul. Horní pro azylový dům

E.5.2.

Řešení bydlení pro nepřizpůsobivé občany
< náměty: >
- definování „nepřizpůsobivých“ občanů
- využití budovy na ul. Francouzské 1196-97
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E.6.
Bude nadále kvalitně zajišťována prevence kriminality,
protidrogová prevence a prevence jiných závislostí.
(ZDRAVÍ 21 – CÍL 4) (ZDRAVÍ 21 – CÍL 4,12; AGENDA 21 – KAP 6;NEHAP – KAP 4.2)

UKAZATEL:

 počet trestných činů páchaných dětmi a mladistvými za rok
 index nápadu trestné činnosti
 počet klientů Renarkonu
 počet klientů, kteří využili možnost se léčit
E.6.1.

Naplňování prevence kriminality
1. Fungující Klub Kamarád – nízkoprahové zařízení pro děti a
mládež
(organizační složka - KK)
[pokr. 2004, 2005, 2006] - trvale
2. Zpracování koncepce prevence kriminality na rok 2006 - 2007
(koord. prevence kriminality, komise prevence kriminality)
[2006]
3. Grantový systém prevence kriminality a protidrogové prevence
(koord. prevence kriminality a protidrogový koord.)
[2006] - trvale
4. Další činnost
prevence

komise

prevence

kriminality

a

protidrogové

(koord. prevence kriminality)
[2005, 2006] - trvale
< náměty: >
- sebeobrana žen – spolupráce oddílu Aikido, Městské policie
- klub pro „náctileté“ - ve spolupráci s Klubem Kamarád a OS "Máš
čas" - klub pro mládež od 12 do 18 let, bez alkoholu a cigaret

E.6.2.

Plán protidrogové prevence
1. Sociologický průzkum mezi učiteli, žáky, odbornou i laickou
veřejností
(protidrogový koord.)
[2005 - 2006]
2. Zřízení protidrogové agentury (kontaktního street

centra)
- Vytipování vhodných prostor
(2006)
< náměty: >
- anonymita klientů
- poradce pro rodiče
- zmapování klientů
- přednášky školám mimo prostory
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3. Spolupráce města s Renarkonem o.p.s.
-

Terénní práce v Kopřivnici

(Renarkon)
[2005, 2006] - trvale
-

Besedy pro veřejnost

(Renarkon, Nora Café)
[2005, 2006] - trvale
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F. VOLNÝ ČAS / SPORT / KULTURA
Zdraví a kvalita života obyvatel Kopřivnice se zlepší
a směřování města k udržitelnému rozvoji bude zajištěno,
pokud budou naplněny tyto záměry:
F.1.
Budou zajištěny podmínky pro volnočasové a rekreační aktivity
(ZDRAVÍ 21 – CÍL 11; AGENDA 21 – KAP 6; NEHAP – KAP 4.2)

UKAZATEL:

 Počet hřišť a počet splňujících podmínky, návštěvnost, počet správců
 Vytíženost zařízení (sportovní, kulturní, atd.)
 1x ročně srovnání výsledků s výchozím stavem
F.1.1.

Optimalizace počtu a stavu dětských hřišť a sportovišť
(viz. C.1.4.)
1. S využitím výpočetní techniky
skupiny mohou hřiště využívat

zhodnotit,

které

věkové

(MÚ – OŠK)
[2005]
< náměty: >
- redukce počtu hřišť na základě jejich zmapování
- hřiště vedené správcem, který by dohlížel na provoz
- instalace basketbalových košů (streetball)
- půjčování náčiní za poplatek (vyjma dětí - průkazka)
- nutno rekonstruovat areál Klubu házené – problém antuky (v létě
prach, jinak podmáčení)
- možnost využití školních hřišť a tělocvičen veřejností v odpoledních
hodinách
- epidemiologický audit dětských hřišť a pískovišť dle předpisů EU
(dát do rozpočtu na rok 2006 - OŠK)

F.1.2.

Zajištění prostor pro volnočasové aktivity
1. Prostory pro bojová umění – schůzka zástupců a vytipování
vhodných prostor
(MÚ – OŠK, oddíl AIKIDO)
[2005, 2006]
< náměty:
- prostory by mohly využívat i jiné organizace, které potřebují
podobné prostory (policie, karate, aj.)
2. Zmapování volných prostor ve školách pro možnost jejich
využití jako zkušeben pro hudební, divadelní aj. soubory
(MÚ- OŠK) (objekty mimo školy pí Pustějovská)
[pokr. 2004, 2005, 2006] trvale mapovat
3. vybudování areálu zdraví pro občany Kopřivnice a
návštěvníky města
4. vybudování nových integrovaných skautských kluboven
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< náměty: >
Dotační systém pro kluby a soubory, které jsou ochotny a schopny
zajistit program pro veřejnost v rámci společenských akcí města.
Centrum volnočasových a jiných aktivit – využití stávající budovy MÚ na
ul. Záhumenní 1152 nebo bývalého objektu DDM na ul. Štefánikova

F.1.3.

Podpora sportovních a volnočasových klubů

< další náměty k F.1.: >
- trvalá veřejná tábořiště

F.2.
Bude zajištěna podpora místních tradic (Kopřivnice a místní části)
UKAZATEL:

 Počet tradičních akcí
F.2.1.

Zdůraznění odkazů významných kopřivnických rodáků a
osobností
1. Běh rodným krajem Emila Zátopka
(MÚ – OŠK)
[2005, 2006] trvale
2. Grantový program města v rámci podpory nových a tradičních
aktivit v oblasti volného času, kultury a sportu
(MÚ – OŠK)
[2005, 2006] trvale
3. Výtvarná soutěž s tématem tvorby Zdeňka Buriana
(MÚ – OŠK)
[2005, 2006] - trvale
< náměty: >
- zaměření na automobily a sport (projednání s pí Hodslavskou, OŠK)
- repliky obrazů

F.3.
Bude se rozvíjet cestovní ruch ve městě
UKAZATEL:

 Návštěvnost muzeí, rozhledny
 Statistika informačního centra
 Ubytovací kapacita, vytíženost
F. 3.1.

Bude zajištěna podpora služeb cestovního ruchu
1. Dopracovat Koncepci rozvoje cestovního ruchu (na základě 2
dokumentů, které jsou k dispozici)
(MÚ – OŠK)
[2005, 2006]
2. Propagace služeb a produktů cestovního ruchu v Kopřivnici
(MÚ – OŠK, OŽP)
[2005 - 2006]
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<náměty: >
- komplexní zázemí: ubytování pro turisty v Kopřivnici, sociálněhygienické zázemí
- dostupnost místních atrakcí
- aktivnější činnost MIC – prezentace okolí, s výkladem (kontaktovat
pana Jílka)
- odkoupení Ringhoferovy vily a sjednocení parku a využití v CR
-

propagace Lačné naučné stezky

F.4.
Budou nadále podporovány akce pro širokou veřejnost
(ZDRAVÍ 21 – CÍL 11; NEHAP – KAP 4.2)

UKAZATEL:

 Počet akcí a počet návštěvníků
F.4.1.

Masové akce pro rodiče a děti
1. Běh Terryho Foxe
(DDM)
[2005, trvale]
2. Pohádkový les v rámci Dne Země
(DDM, MÚ – OIVV, aj.)
[2005, trvale]
<náměty: >
- pochod (všech generací) pro rodiny s dětmi – možnost propojení
s jinou již zavedenou akcí (např. Během rodným krajem Emila
Zátopka )-(3 okruhy různé náročnosti)
-

F. 4.2.

pochody realizovat v rámci Českého klubu turistů

Vyhlašování příslušných témat v rámci grantů
1. Grantový program města v rámci podpora nových a tradičních
aktivit v oblasti volného času, kultury a sportu
(MÚ – OŠK)
[2005, 2006] trvale

F.5.
Ve městě budou podporovány a propagovány volnočasové aktivity
pro veřejnost
(ZDRAVÍ 21 – CÍL 11; NEHAP – KAP 4.2)

UKAZATEL:

 Návštěvnost webů
 Finanční podpora ze strany města
F. 5.1.

Koordinace termínů akcí
1. Informace o termínech konání akcí v rámci čísel KN
(MÚ – OIVV, KDK – MIC)
[2005, 2006]
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< náměty: >
5. spolupráce v propagaci mezi kulturním domem a katolickým domem
6. ucelený tištěný přehled všech pořádaných akcí s možností zveřejnění
reklamy (MIC v rámci spravování termínovníku)

F.5.2.

Propagace dětských volnočasových organizací
1. Aktualizovat a uveřejnit přehled volnočasových aktivit
(MÚ – OŠK, DDM)
[2005] (burza začátkem září 2006- celodenní i pro školy) námět
2. Přehlídka volnočasových aktivit – SCHODY
(taneční soubor Dream, Ludvík Moravia s.r.o., MÚ – OŠK)
[2005]
<náměty:>
rozšíření přehlídky o prezentaci dalších volnočasových aktivit, kterým se
mohou děti v Kopřivnici věnovat
< náměty: >
7. prezentace volnočasových aktivit Bambiriáda (2006)
8. vyžadování propagace města v rámci poskytnutí finančních
prostředků či jiné podpory města
(ošetří OŠK další projednání s kluby a soubory)
9. využívat ve větší míře stávající soubory v rámci akcí pro veřejnost
v Kopřivnici (smlouva s provozovatelem KD)
[trvale]

UKAZATEL:

 Vyšší počet členů v organizacích rozvíjejících volnočasové aktivity
 Počet společných veřejných prezentací
 Počet společných akcí, projektů
F.5.3.

Zvýšit zapojení široké veřejnosti do organizovaných
volnočasových aktivit (např. v asociaci sportovních klubů)
2. rozvoj komunikace mezi organizacemi formou formálních a
neformálních setkání
3. veřejná prezentace výsledků práce (dny otevřených dveří)
4. organizace společných akcí pro širokou veřejnost
5. příprava a realizace společných projektů
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F.6.
Bude i nadále navazována a udržována spolupráce s jinými městy
na národní i mezinárodní úrovni
(ZDRAVÍ 21 – CÍL 11; AGENDA 21 – CÍL 1;NEHAP – KAP 4.2)

F.6.1.

Spolupráce se zahraničními partnerskými městy
Kopřivnice.
6. Výměnné aj. pobyty místních organizací a účast na
mezinárodních akcích organizovaných v rámci partnerské
spolupráce jiných měst s Kopřivnicí
(MÚ – OŠK, Komise pro mezinár. vztahy)
[2005] trvale

< DALŠÍ NÁMĚTY K CELÉ OBLASTI „D“>
-

využívání prostorů Tatry (Muzeum navázat komunikaci s Tatrou)
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G. DOPRAVA
Zdraví a kvalita života obyvatel Kopřivnice se zlepší
a směřování města k udržitelnému rozvoji bude zajištěno,
pokud budou naplněny tyto záměry:
G.1.
Bude koncepčně řešena doprava ve městě i v návaznosti na region.
(ZDRAVÍ 21 – CÍL 9; AGENDA 21 – KAP 9)

UKAZATEL:

 Koncepce existuje/neexistuje
 Množství investovaných peněz ročně
 Délka nových a obnovených cyklotras/cyklostezek
G.1.1.

Realizovat a obnovovat problémovou mapu dopravy
Kopřivnice
<náměty: >
Začlenění do systému ODIS
Vyřešení hromadné dopravy do průmyslové zóny
Komplexní řešení ulice Panské (chodník, osvětlení, stezka pro
cyklisty)
- při schvalování ZM by měl být navržen garant, který bude postupně
obnovovat Problémovou mapu (stanoveno)
- mělo by se určit prioritních např. 5 bodů k řešení pro příští rok
- doplnění konkrétních lokalit, které se budou řešit
- řešit nepřehledné úseky v rámci automobilového provozu
- řešení výjezdu z ul. Francouzské na Obr. Míru, křižovatka u Palárny
(zapracovány v problémové mapě)
- potřeba příčné komunikace přes nevyužité prostory Tatry
- problém přístupu autobusů k ZŠ, branám Tatry, problém plynulého
průjezdu
- problematika zpomalení dopravy – retardéry (Lídl)
- zapracování návrhu propojení místní komunikace do Vlčovic
s průmyslovým areálem
- „Dopravní řešení by mělo být zahrnuto ve Směrných územních
plánech obcí – nejprve je nutno dostat řešení do územních plánů a
pak žádat o finance.“ … „Při realizaci dálnic v Čechách i na dálnici
Lipník – Ostrava D-47 se teprve při realizaci řeší stížnosti občanů a
řeší se trasy komunikací. Zahrnutím do územních plánů se tomu
předejde“.
-

Odkaz v KN na mapu komunikací
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G.1.2.

Prevence úrazů v dopravě
<náměty: >
- zmapování křižovatek z hlediska nevhodné výsadby zeleně a
následné svolání informačního setkání vlastníků pozemků v okolí
křižovatek a vhodnosti výsadby zeleně.
- zúžení vozovek zpomalovacími ostrůvky
- Problém rychlosti projíždějících aut na ulici Husova, Záhumenní,
Štramberská – překročení rychlosti již několikrát hlášeno na Policii,
zejména jde o porušování ráno, když chodí (dojíždí) studenti ráno
do školy.

G.2.
Bude se dále rozvíjet dopravní výchova (viz. D.6.)
(ZDRAVÍ 21 – CÍL 4,9; AGENDA 21 – KAP 6,9)

UKAZATEL:

 Spolupráce MÚ - OD s BESIPEM
Viz.
D.6.1.
Projekt dopravní výchovy na školách v rámci PPZ ve
Zdravém městě Kopřivnice
< náměty: >
- osvětové šoty v KTK a kině – možnost spolupráce s Policií ČR (tisková mluvčí)

spolupráce s instruktory autoškol

G.3.
Budou propagovány vhodné formy dopravy ve městě. (viz C.2.)
(ZDRAVÍ 21 – CÍL 11, 13; AGENDA 21 – KAP 4, 9, 25, 36; NEHAP – KAP 4.2)

UKAZATEL:

 Počet zapojených škol/zapojené veřejnosti
G.3.1.

Zapojení města do celonárodních a mezinárodních kampaní
1. Evropský týden mobility a evropský den bez aut (ETM a EDBA)
(MÚ – OŽP, OD, OIVV, OŠK, SLUMEKO, Policie ČR, Městská policie,
Katolická beseda, DDM, VOŠ)
[2005, 2006]

G.3.2.

Možná obnova stávajících cyklostezek a výhled nových
1. Zapracování návrhů cyklostezek
(MÚ – OIVV, OŠK, CykloArt Bike klub, občané, setkání s veřejností)
[2005, 2006]

G.3.3.

Propagace cyklotras a cyklostezek
<náměty: >
- cedule s mapou cyklotras u vjezdů do města, cyklostezek a
kondičních okruhů v centru města (u technického muzea) a u
koupaliště
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G.3.5.

Služební kola na MÚ
1. Oprava kol a podání informací zaměstnancům
(MÚ – OIVV, OŠK, CykloArt Bike klub)
[2005, 2006]

< náměty ke G.3. >
-

propagace nebo podpora? Zvážit, jestli se nehodí cyklostezky přesunout spíše ven
z propagace do G1
policisté chodit pěšky, na kole, na koních
Chybí celková koncepce cyklotras – např by bylo žádoucí zvážit možnosti
cyklostezky, která by propojovala hlavní atraktivity regionu : ve Štramberku,
Kopřivnici, podél Kopřivničky dál na Lubinu a Větřkovickou přehradu – v současné
době je tato trasa plná zákazů a neprůjezdných úseků

< DALŠÍ NÁMĚTY K CELÉ OBLASTI „G“>
-

-

zařadit záměr G4 „Problematika chodníků“: Nutná údržba a úprava chodníků –
chybí celková koncepce – mnoho nedodělaných či pouze prošlapaných chodníků
(př. u Komerční banky nebo u Kopřivničky), počítat také s lavičkami (v Kopřivnici
se málo hledí na detaily)
náměty nejsou rozpracovány do konkrétních cílů a aktivit
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H. PODNIKÁNÍ / VÝROBA / SLUŽBY / ZAMĚSTNANOST
POZN. K UVEDENÉ OBLASTI SE DVAKRÁT SEŠLA VELMI ÚZKÁ
PRACOVNÍ SKUPINA (2-3 LIDÉ), KE SPOLUPRÁCI BYLI VYZVÁNI
MÍSTNÍ PODNIKATELÉ, TI SE VŠAK NA SETKÁNÍ NEDOSTAVILI,
TATO OBLAST PROTO NEBYLA DÁLE ROZPRACOVÁNA – JEJÍ
ROZPRACOVÁNÍ SE PŘEDPOKLÁDÁ V ROCE 2005
H.1.
Bude podporováno zajištění praxe absolventů škol a jejich následné
uplatnění
H.1.1.

Zajištění odborných praxí a stáží

H.1.2

Sledování uplatnění studentů

H.2.
Budou vytvořeny dobré podmínky pro podnikání
H.2.1.
H.2.2.

Bude zajištěn kvalitní marketing průmyslové zóny vzhledem
k zahraničním investorům
Smluvní ošetření příchodu zahraničních investorů
- Kontrola zřízení pracovních míst
- smlouva s břemenem (sankce)

H.3.
Budou podporovány poskytované služby
<Náměty>

Snížení nájmu prostor

H.4.
Ve městě bude zajištěn rozvoj malého a středního podnikání

Oslovení podnikatelů
(Monsport do 24.11.05 )
< DALŠÍ NÁMĚTY >
zvýhodněné nájmy podnikatelům
komunikace o uvolněných prostorách Tatry
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Vyhodnocení za rok 2004
aktivity, které v rámci jednotlivých cílů proběhly v roce 2004 –
(kromě akcí pokračujících z let předcházejících)
A. VEŘEJNÁ SPRÁVA /KOMUNIKACE / INFORMOVANOST
A.1.
-

na realizaci PZM a MA21 byla podána žádost o dotaci na MZČR
spolu s realizací projektu dopravní výchovy a prevence stresů u
žen (OIVV, OŠK, Centrum Balsamína, Podpora zdraví při ZÚ
v Ostravě)

A.2.1.
-

Zřízení odboru informací a vnějších vztahů na MÚ

A.2.2.
-

Zapojení veřejnosti do regenerace sídliště Sever – projekt
regenerace panelového sídliště (MÚ - OŽP, OIVV)
Veřejné slyšení ke zpracování projektů pro II.etapu regenerace
sídliště Sever (MÚ – OIVV, OÚP)
Zahájení komunitního plánování sociálních služeb (viz E.1.1; MÚ –
OSV, OIVV)
Anketa „Jak se žije v našem městě“ v rámci utváření Plánu zdraví a
kvality života (OIVV)
Příprava interaktivních besed ve spolupráci s KTK (OIVV)

A.2.5.
-

Zpracování akčního plánu CAF a zahájení práce na jeho naplňování
(pracovní skupina CAF)

A.3.1.
-

Účast Kopřivnice na sekci k EVVO ve Valašském Meziříčí a na
setkání Mateřských center na MPSV ČR (MÚ – OIVV, VOŠ, MC
Klokan)

A.3.2.
-

-

Oficiální návštěva Zwönitz (Ně) na XII. Festivalu střední Evropy –
dojednání možnosti další spolupráce a navázání spolupráce
s městy Heligenhaus a Magyerpolany (Maď.)
Oficiální návštěva Myszskova na „Dnech Myszkova“ (Pl)
Pozvání oficiální delegace ze Zwönitz

A.3.3.
-

Zahájení zpracování plánu ekologizace provozu MÚ (MÚ – OIVV,
OŽP, KT, OSM, OI, vedení)
Nákup košů na tříděný odpad a jejich instalace v budově na ul
Štefánikova 1163 (MÚ – OŽP , KT)
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B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL / ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY
B.1.1.
-

Aktivity Klubu zdraví s podporou propagace městem (o.s. Život a
zdraví)

B.1.2.
- Zdraví není zázrak: Boj proti civilizačním nemocem – celodenní
program pro veřejnost (Nutra Bona, OIVV)
- Cyklus seminářů „Rozhodl jsem se nekouřit“ (o.s. Život a zdraví)
B.2.1.
-

Cyklus seminářů „Umění zvládnout stres“ (o.s. Život a zdraví)

B.3.1.
- Dny Zdraví s RBP (MÚ – OŠK, Ludvík Moravia)
- Dny Zdraví s VZP (Therapón a.s.)
B.3.2.
-

V rámci dodávání článku
Therapón (MÚ - KN)

navázána

spolupráce

s poliklinikou

C. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A BYDLENÍ
C.1.1.
-

Prověření možných zdrojů financí a schůzka s představiteli města a
MÚ (Architekt studio, MÚ - OIVV)
Zapojení veřejnosti do regenerace sídliště Sever – projekt
regenerace panelového sídliště (MÚ - OIVV, OŽP)
Veřejné slyšení ke zpracování projektů pro II. etapu regenerace
sídliště Sever (MÚ - OIVV, OÚP)
Podání žádosti o dotaci na realizaci I. etapy (MÚ - OSM, OIVV)

C.1.3.
-

Zmapování stavu studánek (o.s. Hájenka)

C.1.4.
-

Fotografické zmapování stávajícího stavu hřišť (MÚ - OŽP)

C.1.5.
-

Obnova parku na ul. Pabla Nerudy (MÚ – OŽP)

C.2.2.
-

Rekonstrukce filtračního zařízení odsávání dvou elektrických
obloukových pecí (Tafonco a.s.)

C.4.4.
-

Dohoda o vyvěšení budek stlučených v rámci Kopřivnického
budkování na domy města a OSBD v roce 2005 (MÚ – OIVV, OŽP,
OB; OSBD; o.s. Hájenka)

43

Projekt Zdravé město a místní Agenda 21 Kopřivnice
Plán zdraví a kvality života
verze 1.3.2006

C.4.5.
-

Workshop k projektu „Křídla pro město“ (o.s. Hájenka, MÚ – OIVV)

C.5.1.
-

Očkování (množení) Kopřivnického kuželku (o.s. Hájenka)

C.6.
-

Zahájení zpracování plánu ekologizace provozu MÚ (MÚ – OIVV,
OŽP, KT, OSM, OI, vedení)
Nákup košů na tříděný odpad a jejich instalace v budově na ul
Štefánikova 1163 (MÚ – OŽP, KT)

D. VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ
D.1.1.
-

Tréninkový program „ Jak zlepšovat partnerství v rámci třídy“ (MÚ
– OŠK, Humanita a zdravie pre všetkých)

D.5.3.
-

Osvětový film – Osud jedné PETky – do škol a školek (MÚ – OŽP,
OIVV, KTK, Slumeko s.r.o.)

-

Ekomapa Kopřivnice – příprava a tisk (MÚ – OIV, OŽP, OI)

D.5.4.
-

Zahájení sběru použitých baterií na MŠ, ZŠ spojené se soutěží (MÚ
– OŽP, Ecobat)

D.6.1.
-

Podání žádosti o dotaci na MZ ČR
První Evropský týden mobility a evropský den bez aut v Kopřivnici
(MÚ – OIVV, OD, OŠK; Slumeko a.s., DDM, Záchranná služba, VOŠ,
SOŠ a SOÚ, o.s. Hájenka, Policie ČR, Městská policie, DPS)

D.7.1.
-

Návštěva fakulty multimediální komunikace ve Zlíně (vedení
města)
Podání žádosti na MSK a MŠMT ČR (MÚ – OŠK, vedení města)

D.8.1.
-

Telefonní linky pro krizové situace – uveřejnění tel. čísel linek důvěry
(Ped-psych. Poradna)

E. SOCIÁLNÍ SLUŽBY
E.1.
- Anketa - oblast sociálních služeb v Kopřivnici v rámci ankety PZM
a MA21 „Jak se žije v našem městě“ (MÚ – OIVV, OSV)
- Zahájení zpracování katalogu poskytovatelů sociálních služeb
v Kopřivnici (MÚ – OSV)
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E.2.1.
-

Podání žádosti o dotaci (MÚ – OSV, OSM)

F. VOLNÝ ČAS / SPORT / KULTURA
F.1.2.
-

Zahájení jednání o prostorech se ZŠ Dr. M. Horákové (MÚ – OŠK)
Zakoupení sněžného skútru pro údržbu běžeckých stop (SSMK)

F.2.1.
- Běh rodným krajem Emila Zátopka (MÚ – OŠK)
- Výtvarná soutěž s tématem tvorby Zdeňka Buriana (MÚ – OŠK)
- rekonstrukce Šustalovy vily (MÚ – OŠK, OSM)
F.4.1.
-

Běh Terryho Foxe (DDM)

F.4.2.
Granty města Kopřivnice 2004 s tématy (MÚ – OŠK):
100. výročí narození Zdeňka Buriana
2. Kopřivnice ve světě
3. Kopřivnice - Zdravé město
4. Historické mezníky ve vývoji Kopřivnice
5. Volný čas v našem městě
F.5.2.
- Přehlídka volnočasových aktivit – SCHODY (TS Dream)

-

F.6.1.
- V rámci doporučení komise pro mezinárodní vztahy bylo podpořeno
několik pobytových a výměnných akcí

G. DOPRAVA
G.1.1.
-

Informovat veřejnost o problémové mapě dopravy v rámci ETM a
EDBA (MÚ – OD)

G.2.
-

Podání žádosti o dotaci na MZ ČR na podporu projektu dopravní
výchovy na ZŠ (MÚ – OIVV, OŠK)
První Evropský týden mobility a evropský den bez aut v Kopřivnici
(MÚ – OIVV, OD, OŠK; Slumeko a.s., DDM, Záchranná služba, VOŠ,
SOŠ a SOÚ, o.s. Hájenka, Policie ČR, Městská policie, DPS)

G.3.
-

Podání návrhu jízdního řádu cyklobusu a skibusu spol. Connex
Moravia a.s. (Conner Moravia a.s.)
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Vyhodnocení za rok 2005
aktivity, které v rámci jednotlivých cílů proběhly v roce 2005 – (kromě akcí
pokračujících z let předcházejících)

A. VEŘEJNÁ SPRÁVA /KOMUNIKACE / INFORMOVANOST
A.1.1 Kopřivnice se zapojila do projektu NSZM ČR – „Strategické řízení municipalit ČR
k udržitelnému rozvoji“
Provedena analýza souvislostí mezi Plánem zdraví a Strategickým plánem (koordinátor)
Provedena analýza vazeb mezi aktivitami v Plánu zdraví a mezinárodními dokumenty
(koordinátor)
A.2.1. byla vydána ročenka města, spuštěny nové internetové stránky města a zřízeno
diskusní internetové fórum (MÚ - OIVV)
Občané jsou informováni pomocí webových stránek města, kopřivnických novin a
zpravodajství KTK, zprostředkování informací probíhá i pomocí plakátovacích ploch
Pracovní skupina zmapovala a navrhla nové plakátovací plochy – v roce 2006 budou
instalovány 4 nové plochy a jedna bude rekonstruována. (OIVV, OÚP, p. Jalůvka)
A.2.2 Proběhla Anketa mezi občany „Jak se žije v našem městě?“ (Spokojenost
občanů s místním společenstvím), včetně sledování Spol evr. indikátoru (ECI) A.1.:
Spokojenost občanů s místním společenstvím,při formulaci otázek se vycházelo ze
„Sondy veřejného mínění občanů Kopřivnice“
zpracované v roce 2001, provedeno
reprezentativní šetření u občanů, co chtějí zlepšit, změnit. (MÚ - OIVV, Augur Consulting)
zahájeno komunitní plánovaní sociálních služeb (MÚ - OSV)
proběhly 2 interaktivní diskuse v KTK na téma teplo a tepelné hospodářství (KTK)
A.2.3 na internetových stránkách je uveden odkaz o správném podávání a vyřizování
stížností, žádostí, podnětů a dotazů (odkaz – úřad není labyrint)
A.2.4 proběhly 2 debatní ligy pro žáky 2. stupně ZŠ (téma: životní prostředí a doprava)
(OIVV, OD, OŽP, PČR, pí. Kletenská)
A.2.5. na MÚ byl zaveden CAF: společný hodnotící rámec – obdržení certifikátu
A.2.5. na zasedání zastupitelstva je k dispozici par jednacího řádu
Na internetu,
zastupitelstva

teletextu

KTK

jsou

zprostředkovány

informace

o

jednacím

řádu

A.2.5. Kopřivnice se účastnila na sekcích Zdravých města a jiných setkáních v rámci
spolupráce s ostatními Zdravými městy (volný čas, aj.)
Jsou poskytovány informace o aktivitách Zdravého města Kopřivnice
internetových stránek ZM, měsíčníku NSZM a jiných médií (MÚ - OIVV)

pomocí

Byla zaslán dotaz na partnerská zahraniční města, které z nich v současné době realizují
projekt Zdravé město nebo místní Agendu 21. (MÚ - OŠK)
A.4. proběhla ekologizace provozu MÚ (MÚ)
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B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL / ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY
B.2.1. dvakrát proběhly Dny zdraví Nutra Bona (OIVV, Nutra Bona)
Celoročně probíhají aktivity Klubu zdraví zaměřené na podporu zdravého životního stylu
(o.s. Zdraví a Život)
B.2.1. realizace celoročního programu „Sama sobě přítelem“ (centrum Balsamína)
B.1.2 Proběhl seminář pro veřejnost „Zdraví není zázrak“ (o.s. Zdraví a život)
Na ZŠ byly realizovány přednášky o škodlivosti kouření pro mládež (Zdravotní ústav se
sídlem v Ostravě)
B.2.1. realizace semináře „Umění zvládnout stres“ (o.s. Zdraví a život)
Proběhl kurz „Sama sobě přítelem“ – celoroční program prevence stresů (c. Balsamina)
Realizovány přednášky pro ženy „Už vím co s tím“ (centrum Balsamina)
B.3.1. proběhly Dny zdraví s RBP (KDK, RBP, OIVV)
B.3.2. vychází pravidelná rubrika v KN – lékař radí (co 14 dní) (Therapón, KN)
B.4.1. v rámci prevence onemocnění rakoviny prsu proběhly přednášky KHS Ostrava,
součástí „Už vím co s tím“ (KHS v Ostravě, centrum Balsamina)
B.2.1. realizován projekt dopravní výchovy na školách v rámci PPZ ve Zdravém městě
Kopřivnice (1. stupeň soutěžní program, 2.stupeň proškolen autoškolou. (OŠK,OIVV, p.
Zaoral, autoškola Ohnútek) viz G.2

C. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A BYDLENÍ
C.1.1. proběhla realizace aktivit k úpravě prostor starého centra Kopřivnice
Aktivity naplánované na rok 2005 „Plánovací víkend k úpravám Masarykova náměstí“
(workshop, anketa, výtvarná soutěž pro školy, plánovací víkend). RM byla s výsledky této
akce seznámena na 45. schůzi 25. 10. 2005. Poslední část výstupů je řešení prostor
navržené zahradními architekty. Poté budou doporučení projednána s architektem města
s cílem stanovení dalšího postupu. (MÚ – OIVV, OŽP, IKR, architektonické studio,
Katolická beseda, VUT v Brně)
V případě schválení finančních prostředků z dotace a v rozpočtu 2006, bude provedena
anketa o spokojenosti obyvatel Severu s dosud provedenými úpravami v rámci projektu
Regenerace sídliště Sever (MÚ – OŽP, OIVV, IKR)
C.1.3.odpočívadla na Lačné naučné stezce - do konce roku 2005 zhotoveny lavice a
stoly. Postavení na vybraných místech bude provedeno na začátku turistické sezóny
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Rekonstrukce nebudou letos prováděny, protože vytipované prameny pro nízkou hladinu
podzemní vody vyschly. (MÚ - OŽP
C.1.4.1 Odbor ŽP provedl zmapování současného stavu hřišť, výsledky byly předány ing.
Kašubové. Provedeno vytipování hřišť, které se nebudou rekonstruovat a stanoven plán
nových (opravených) hřišť. (MÚ - OŠK, OÚP, OŽP) viz F.1.
Podána žádost o poskytnutí finančního příspěvku z programu Duhová hřiště (MÚ - OÚP)
C.1.5. proběhla probírka keřového patra v parku na náměstí T.G.M. (MÚ - OŽP)
Park P. Nerudy obnoven, v sadu Dr. E. Beneše byla zatím provedena úprava prostor
kolem rekonstruované Šustalovy vily. (MÚ - OŽP)
C.1.5.3 Odloženo, realizace výsadby není v tomto roce z technických důvodů možná.
C.2.1.Zpracování programu ke zlepšení kvality ovzduší a program snožování emisí Program je zpracován pro celé správní území Kopřivnice. Bude dokončen do 30. 11.
2006. (MÚ- OŽP)
C.4.2. byl zvýšen počet košů na psí exkrementy ve městě. Byla podepsána smlouva o
dílo provedeno v 10/2005. (MÚ – OŽP)
C.4.4.– kopřivnické budkování - budky pro rorýse byly instalovány ve spolupráci o.s.
Hájenka a OSBD na vytypovaných budovách. Na podzim bude provedena kontrola
obsazení budek. (o.s. Hájenka)
C.4.5. Údržba vybraných ploch ve městě je přizpůsobena tomu, aby na těchto plochách
vykvetly luční byliny. Tím budou vytvořeny podmínky pro život motýlů
C.6.1. Proběhlo zavedení systému třídění odpadů – instalovány koše, po jejich rozmístění
ve správní budově v roce 2006 budou doplněny osvětovými nástěnkami. (MÚ)
Ve 2. čtvrtletí 2005 byla na intranetu MÚ zveřejněna informace pro všechny pracovníky
MÚ s pokyny ke třídění a seznamem sběrných míst. (MÚ – OŽP)
Zaveden systém sběru použitých suchých baterií (MÚ - OŽP)
C.6.2. proběhlo pracovní setkání k sestavení plánu ekologizace provozu MÚ
Realizován plán ekologizace provozu MÚ, plán sestaven pomocí logického rámce.
C.7.1.1 Komplexní pozemkové úpravy - jedná se o akci značného rozsahu, shromažďují
se informace. (MÚ – OŽP, OSM)
C.8.1. Čištění Kopřivničky v rámci Dne Země - V roce 2005 bylo provedeno naposledy,
protože se neúměrně zvyšuje zdravotní riziko. Čištění bude prováděno dle bodu 3. Od
roku 2006 bude probíhat sázení stromků. (MÚ . OIVV, OŽP)
C.8.1.2 Část 1. byla provedena v prostoru od ul. Štramberské po starý hřbitov.
Pokračování
vzhledem
k zápornému
vyjádření
správce
toku
Zemědělské
vodohospodářské správy zatím není plánováno. (MÚ – OŽP)
C.8.1.4 Provádění vodoprávního dozoru v místech, kde dochází k znečišťování toků a
stanovování nápravných opatření (např. přepojení kanalizace na horní části ul.
Štramberská na ČOV).
C.8.1.5. Ukončení odběru podzemní vody SmVaK Ostrava ze zdroje Šutyra. Voda je
vypouštěna do vodního toku Kopřivnička s nadlepšením průtoku o cca 2 l/s. Do konce
roku bude zpracována studie svedení vod z drobného vodního toku nad koupalištěm do
Kopřivničky.
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C.8.2. Byla vytvořena aglomerace Kopřivnice–Lubina, zpracovává se technicko
ekonomické posouzení projektové dokumentace, město se stalo členem Svazku obcí
regionu Novojičínsko za účelem společné podání žádosti na poskytnutí dotace na realizaci
akce z evropských fondů.
C.8.2.2 Probíhá v rámci správních řízení vedených vodoprávním úřadem u rekonstrukcí a
stavby nových RD. (MÚ – OŽP)
C.8.2.3. Napojení dvou RD, které vypouštěly odpadní vody do Kopřivničky na ČOV.
C.8.3. Revitalizace Sýkorečky - plánovaná přeložka potoka Sýkorečky v rámci stavby
obchvatu Příbora – cca 200 m dlouhá část koryta – bude realizována přírodě bližším
materiálem (nebude to koryto z betonových panelů, ale kamenný zához)
C.8.3.2. V rámci správních řízení vedených vodoprávním úřadem zatím probíhá u
rekonstrukcí staveb a výstavby nových rodinných domků.
C.9.1. vypracován plán odpadového hospodářství (MÚ- OŽP, …)

D. VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ
D.2 probíhají pravidelně dny zdravé kuchyně na MŠ
D.3 probíhá v mateřských školách – speciálně proškolena jedna pedagogická pracovnice,
které předává zkušenosti a informace ostatním učitelkám
D.4. probíhá spolupráce MŠ a ZŠ
D.5 - ZŠ dostávají každoročně příspěvek na ekologickou výchovu (MÚ – OŠK)
- realizován projekt „slunce do škol“
D.5.1. Na webu jsou výsledky studií z oblasti ovzduší a Lašská naučná stezka. V roce
2006 bude plán odpadového hospodářství, studie zlepšování kvality ovzduší a další
informace o stavu ŽP.
D.5.2. Byla zpracována koncepce EVVO pro Kopřivnici – setkání s veřejností a veřejné
slyšení – Ke schválení v Radě města Kopřivnice bude předloženo v 1. pol. roku 2006
(koordinátor, IKR)
D.5.3. byla vydána Ekologická mapa Kopřivnice – její distribuce probíhá v MIC,
knihkupectví pohoda a firmou Slumeko (MÚ – OIVV)
Uskutečnil se Den Země a Evropský týden mobility a evropský den bez aut (MÚ - OIVV,
OŽP, OD, DDM, Slumeko s.r.o., Junák, záchranná služba, PČR, městská policie…)
D.5.4.1 Proběhla soutěž ve sběru použitých baterií na školách a školkách s
vyhodnocením a odměněním. Na školách jsou v současnosti stálá sběrová místa. (MÚ –
OIVV, OŽP, Ekobat)
D.6. byl zpracován test ověřující znalosti dětí 1.stupně ZŠ v rámci projektu PPZ ve
Zdravém městě Kopřivnice (p. Zaoral)
Realizace praktického a teoretického ověření znalostí žáků1.stupně v oblasti dopravní
výchovy (p. Zaoral)
Žáci 2. stupně byli proškoleni místní autoškolou (autoškola Ohnútek)
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E. SOCIÁLNÍ SLUŽBY
E.1 v rámci Komunitního plánování sociálních služeb byla vytvořena triáda partnerů
Byl vydán katalog poskytovatelů sociálních služeb a distribuován veřejnosti (MÚ – OSV)
E.2.1. podána žádost o dotaci na dostavbu domova důchodců (MÚ – OSM, OSV)
E.3.4. v oblasti zajištění bezbariérových přístupů dáno do rozpočtu 2006 rekonstrukce
výtahu s možností přístupu do městské knihovny (realizace 2006)
E.6.1. – funguje Klub Kamarád a komise prevence kriminality, která byla rozšířena o
činnost v oblasti protidrogové prevence
E.6.2. probíhá Sociologický průzkum mezi učiteli, žáky, odbornou i laickou veřejností
v rámci plánu protidrogové prevence (protidrog. Koordinátor)
Probíhá spolupráce s Renarkonem o.p.s, který provádí terénní práce v Kopřivnici a
v klubu Nora pořádá besedy pro veřejnost

F. VOLNÝ ČAS / SPORT / KULTURA
F.1 bylo provedeno zhodnocení počtu a stavu dětských hřišť za účelem optimalizace
počtu dětských hřišť (MÚ – OŠK)
F1.2 byla provedeno zmapování volných prostor ve školách a sportovních zařízeních pro
využití volnočasových aktivit (MÚ – OŠK)
F.2.1 proběhly akce: Běh rodným krajem EZ, výtvarná soutěž s tématem tvorby Zdeňka
Buriana
rekonstrukce Šustalovy vily a zřízení expozice rodáků
realizace grantového programu v rámci podpory nových a tradičních aktivit v oblasti
volného času (MÚ – OŠK)
F.3.1. zahájena propagace služeb a produktů cestovního ruchu v Kopřivnici (MÚ – OŠK)
F.4. proběhly masové akce: Běh Terryho Foxe, pohádkový les v rámci Dne Země (MÚ –
OIVV, OŽP, KDK, DDM)
F.5. proběhly tři setkání pracovní skupiny k sestavení a propagaci volnočasových aktivit
pořádaných na území města pro veřejnost – zadáno vytvoření kalendáře akcí na
webových stránkách města a návrh na vydání tištěné verze jednou měsíčně formou
přílohy v KN (MÚ – OIVV)
F.5.2. Proběhla přehlídka volnočasových aktivit Schody (TS Dream)
F.6. využívání stávajících souborů v rámci akcí pro veřejnost v Kopřivnici (smlouva LM a
města)
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G. DOPRAVA
G.1.1 je stanoven garant, který bude postupně obnovovat problémovou mapu
- vyřešeno parkování zaměstnanců Tatry
- využito parkoviště Pod Moravií
- obchvat Kopřivnice a kruhové objezdy jsou zapracovány v územním plánu
G.3.1 proběhla kampaň Evropský týden mobility a evropský den bez aut
G.3.2. vytvořena pracovní skupina z účelem zmapování stávajících cyklotras a stezek,
navržení nových a jejich možné propojení
G.3.4. zaveden Beskydský Cyklobus

Vypuštěno při aktualizaci 2005
A.2.1
SMS interakce MÚ s občany - ověření poptávky u občanů a zjištění informací z jiných
měst
umožnit občanům ve všech částech města příjem KTK – prověřit zájem („Ptačí čtvrť“)
díky malému zájmu a velké finanční náročnosti nebude dle ředitele KTK realizováno
C.1.5. realizace relaxačního prostoru před Kavárnou včetně ozelenění – problém
s vlastníky pozemků
Vytvoření parčíku pod OSBD“ – příprava projektové dokumentace (2005) a realizace
nebude provedeno. Pozemek je prodán majiteli pizzerie Olympia. – vznik hotelu
C.B.1.1 Místo finančního příspěvku stavebníkům RD na vybudování infrastruktury bude
město realizovat vybudování infrastruktury a dopravní obslužnosti k RD
D.7.1. Žádost o vznik nové střední školy byl na MŠMT zamítnut, nově snaha o vznik
vysoké školy neuniverzitního typu
F.2.1 přehlídky (defilé) historických vozidel
F.3.1.
Technické muzeum – Slovenská strela jako technická památka, jako restaurační zařízení
G.1.2
- spolupráce s dopravním inspektorátem – dopravní komise – zisk informací o
problémových místech z hlediska bezpečnosti aj. – další zapracování do problémové
mapy – informace jsou dostupné a dochází k jejich předávání na OD MÚ
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Seznam použitých zkratek:
A21:
CAF:

Agenda 21, programový dokument OSN
Společný hodnotící rámec – zlepšení práce městského úřadu ve
vztahu k veřejnosti
ČOV:
čistička odpadních vod
EVVO:
ekologická výchova, vzdělávání a osvěta
DDM:
Dům dětí a mládeže Kopřivnice
EU :
Evropská unie
GIS:
Geografický informační systém
IKR:
Institut komunitního rozvoje, Ostrava
KAP:
kapitola
KD:
kulturní dům
KDK:
Kulturní dům Kopřivnice
KHS Ostrava: Krajská hygienická stanice Ostrava
KK:
Klub Kamarád
KN:
Kopřivnické noviny
KTK :
Kabelová televize Kopřivnice
LEHAP: Místní akční plán zdraví a kvality života
MIC:
Městské informační centrum Kopřivnice
MÚ:
Městský úřad Kopřivnice
- OF: odbor financí
- OI: odbor informatiky
- OIVV: odbor informací a vnějších vztahů
- KT: kancelář tajemníka
- KZM: koordinátor Projektu Zdravé město a místní Agenda 21
- OSM: odbor správy majetku a investic
- OSV: odbor sociálních věcí a zdravotnictví
- OŽP: odbor životního prostředí a zemědělství
MŠ:
mateřské školy
MŠMT:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
NEHAP: Národní plán zdraví a kvality života
o.p.s. :
obecně prospěšná společnost
o.s. :
občanské sdružení
OSBD:
Oblastní bytové družstvo
PRO-BIO: PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců ČR
PS:
pracovní skupina
PZM a MA21: Projekt Zdravé město a místní Agenda 21
RD:
rodinný dům
SMS:
krátké textové zprávy
VOŠ, SOŠ, SOÚ: Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední
odborné učiliště v Kopřivnici
VUT:
vysoké učení technické v Brně
ZM:
Zdravé město(a)
ŽP:
životní prostředí
ZŠ:
základní školy
Z21:
Zdraví 21/Health 21, programový dokument Světové zdravotní
organizace (WHO)
Zpět na začátek
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