MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor rozvoje města

Jednání Komise projektu Zdravé město a místní Agenda 21
Zápis z 2. jednání v roce 2017
10. 4. 2017, od 16:00 hodin, zasedací místnost ORM (8. patro), MÚ Kopřivnice
Přítomní: dle prezenční listiny
Program:
•
•
•
•
•
•
•

Harmonogram akcí Zdravého města
Fórum Zdravého města
Parky v pohybu
Dotační program Zdravé město Kopřivnice (1/ORM/2017)
Náměty pana Šustra
Diskuse, úkoly, závěr

Úvod

Uvítání garantem PZM a MA21, starostou Miroslavem Kopečným
•

Informace o schválení Akčního plánu na rok 2017 v radě i zastupitelstvu města
Nový aktualizovaný zdravotní plán pro období 2017 – 2019 byl rovněž schválen a je
k dispozici na http://www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/zdravotni_plan.pdf

Harmonogram akcí Zdravého města

DUBEN
20. 04. Den Země a sbírka nepotřebných jízdních kol (Kola pro Afriku)
21. 04. Fórum mladých
22. 04. Pohádkový les u příležitosti Dne Země
KVĚTEN
03. 05. Fórum Zdravého města
13. 05. Férová snídaně v parku E. Beneše
Harmonogram s popisem viz příloha Akce Zdravého města Kopřivnice
Týden pro rodinu – OSV
Přehled akcí v termínu 13. – 20. května 2017 viz plakát Týden pro rodinu
•

Dotační program Zdravého města

Členům komise byl na minulém setkání představen dotační program ZM a byli vyzvání
k oslovení případných žadatelů. Nyní probíhá sběr žádostí, které budou přijímány
do 30. 10. 2017 nebo do vyčerpání alokovaných peněžních prostředků podle toho, která událost
nastane dříve.
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•

Fórum Zdravého města

Termín konání diskuzního setkání občanů s vedením města Kopřivnice je stanoven na středu
3. května od 17 hodin v sále kulturního domu Kopřivnice. Členové komise byli vyzváni k co
největší propagaci této akce a aktivní účasti na fóru.
Plakát na akci viz příloha Fórum ZM 2017
•

Parky v pohybu

Iniciátorem projektu parky v pohybu je SZÚ ČR a FTK Univerzity Palackého v Olomouci. Jedná
se o společensky odpovědný projekt, který využívá potenciálu městských parků a vyzývá
obyvatelé měst a obcí k pohybové aktivitě.
Návrh Koncepce:
4 instruktoři z Kopřivnice, které v případě zájmu vyškolí lektoři v Praze 20. dubna 2017
(prozatím zájem 1 osoba).
M. Kramoliš – mládež ve věku 13 až 19 let
A. Kolibová – ženy (kruhový trénink)
R. Bukovská + I. Gilarová – workshopy dostupných sportů v Kopřivnici (TRX, strollering, aerial
hoop, flexi, atp.)
•

Náměty pana Šustra

Pan Šustr přednesl své návrhy na zlepšení procesu plánování a přípravy projektu a požadavek
týkající se vytvoření participativního rozpočtu.
•

Diskuze
- Po přednesení harmonogramu OSV „Týden pro rodinu“ členové komise započali diskuzi,
jelikož se ve stejný den konají dvě akce. Jednou z nich je Pochod generací, který spolu
s OSV pořádají kopřivničtí skauti a druhou akcí je „Štramberský Jasoň“, který pořádá
BezvaBĚH.cz s.r.o.. Kopřivničtí turisté a senioři dávají přednost Pochodu generací.
- Pan Vurst přítomné informoval:
1) o akci, kterou pro seniory připravilo Dětské zastupitelstvo Kopřivnice - jedná se o
soutěž v bingu, které pro ně DZK uspořádá 18. dubna od 14 hodin.
2) o navázání spolupráce s bánoveckými seniory
- Paní ředitelka ze ZŠ Floriána Bayera informovala, že v týdnu pro rodinu pořádají týden
zdraví (projekt „kdo si hraje nezlobí“ je letos zaměřen na prevenci a multikulturní
gramotnost), objeví se i prezentace fairtrade = pí. Geryková pošle informace dodatečně.
- Lenka Heráková informovala o příjezdu protidrogového vlaku, který bude stát na
kopřivnickém nádraží ve středu 3. května a otevřen do 15h pro základní školy. Poté bude
umožněn vstup veřejnosti.
- Pan starosta informoval o akci „eJantarová cesta 2017“, kdy asociace elektromobility
pořádá celodenní eletrotour. Jednou ze zastávek bude kopřivnické Technické muzeum, kde
si občané mohou elektromobily prohlédnout od 14:30 do 17:30.
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- David Monsport informoval o profesním setkání regionálních televizí a o záměru KTK
natočit nový seriál o mediální gramotnosti, tedy přiblížit činnosti jednotlivých odborů
a procesy na úřadě občanům.
- Paní Rysová měla podnět, zda se opět bude udílet čestné občanství – toto ocenění město
plánuje u příležitosti oslav 70. let města Kopřivnice v příštím roce.

Zápis vypracovala:
Barbora Mužíková, DiS.
Koordinátorka PZM a MA21
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Akce Zdravého města Kopřivnice
2017
1. 4. – Spuštění přijímání žádostí do dotačního programu Zdravého města
Žádosti o poskytnutí podpory je možno podávat v období od 1. 4. 2017 průběžně, nejpozději do 30. 10. 2017
nebo do vyčerpání alokovaných peněžních prostředků. Dotační program je určený všem organizacím,
institucím a občanským iniciativám, či fyzickým osobám, které svými aktivitami chtějí přispět k rozvoji města v
souladu s principy udržitelného rozvoje.
Sbírka bude jednorázová,
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20. 4. – Den Země a Sbírka „Kola pro Afriku“
Téma letošního Dne Země je inspirováno mezinárodním rokem OSN – Udržitelný turismus pro rozvoj, a tak vše
v sadu bude stylizováno do podoby turistické oblasti. Těšit se můžete na pracovní dílny, kvíz pro malé i velké,
domácí zvířata a dětský koutek.
Navíc pořádáme jednorázovou sbírku, kdy nepotřebná kola v jakémkoli stavu můžete přivést ve čtvrtek do
sadu Dr. E. Beneše k městským garážím. Tam je budeme sbírat a shromažďovat od 9 do 18 hodin. Pokud jste
po jarním úklidu ve sklepě nebo na půdě nějaké takové našli, neváhejte s ním přijít a usnadnit tak dětem z
africké Gambie cestu ke vzdělání.

21. 4. – Fórum mladých
Diskuzní setkání studentů a žáků se uskuteční již popáté v zasedací místnosti zastupitelstva města Kopřivnice
od 8:30 hodin. Při společném setkání se bude diskutovat nad problémy města, hledání nových řešení a
projektů v jednotlivých oblastech (kultura, volný čas, zdraví, životní prostředí, atp.), vytipování a následné
hlasování o TOP problémech města.

22. 4. – Pohádkový les u příležitosti Dne Země
Tradiční Pohádkový les u příležitosti Dne Země pro Vás pořádá Město Kopřivnice spolu s Domem dětí a
mládeže v Kopřivnici a Štramberku. Akce se koná v sobotu od 13:00 hodin u štramberské kamenárky. Opět
budou k vidění pohádkové bytosti, které si pro děti připravily nejrůznější soutěže. Občerstvení, doprovodný
program i opékání špekáčků zajištěno!

3. 5. – Diskuzní setkání občanů města Kopřivnice aneb Fórum Zdravého města

K V Ě T E N

Těšíme se na Vaši účast na tradičním veřejném fóru města, kde můžete diskutovat o problémech Kopřivnice,
které Vás trápí a hledat řešení spolu s vedením města a pracovníky městského úřadu. Kromě toho budete moci
navrhnout, a poté společným hlasováním vybrat dvě aktivity, jimž budou přímo na akci přiděleny šeky v
hodnotě 10 000 a 5 000 korun.

13. 5. – Férová snídaně - piknikuj s námi v parku!
Cílem společného snídání bude upozornit na podporu fair trade a lokálních produktů. Připraven bude i
doprovodný program, který nabídne ranní cvičení jógy pro dospělé, cvičení s dětmi v šátku, dětská
muzikoterapeutka a ochutnávka fairtraidového čaje a kávy + drobné občerstvení. Startujeme v 9:30 v Sadech
Dr. Edvarda Beneše u nově vznikající galerie Galaxie – doneste si s sebou vlastnoručně vyrobenou „férovou“
snídani.

13. – 20. 5. – Týden pro rodinu
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví si pro občany připravil kampaň „týden pro rodinu“, ve kterém se najde
snad každý. Týden plný her, pohádek, tvořivých dílen, od přednášek přes rodinné víceboje až k pochodu
generací, to vše a ještě mnohem více bude k mání v Kopřivnici od soboty 13. května do soboty 20. května.

Město Kopřivnice zve všechny občany
k diskuzi s vedením města nad společnými tématy

ve středu 3. května od 17 hodin
v sále Kulturního domu v Kopřivnici

Neziskovky, navrhněte svou aktivitu a přímo z fóra
si odneste šek na 5 000 nebo 10 000 Kč
Program

Doprovodný program

- ohlédnutí za
uplynulým rokem
- týmová diskuze
- určení priorit
- prezentace
připravovaných
projektů města

- tvorba pocitové mapy města
- losování dárků pro účastníky
- drobné občerstvení
- ukázka práce canisterapeutického
týmu SmilingDog
- po dobu akce zajištěno hlídání dětí
(dětský koutek)

Přidejte se k plánování rozvoje města, i Váš názor je důležitý!
Tato akce byla připravena za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP.
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