MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor rozvoje města

Zápis z Fóra Zdravého města Kopřivnice aneb akce s názvem „S Vámi o všem?
Ovšem!“
Datum konání: 20. 5. 2013 od 17:00
Místo konání: velký sál Kulturního domu Kopřivnice
Podepsáno: 83* občanů
*Počet podpisů v prezenční listině. Ne všichni účastníci jsou ochotni se podepsat, prezenční listina
obsahuje také podpisy zaměstnanců úřadu a zástupci města.

Program:
•
•
•
•
•
•

Uvítání starostou města
Jak bylo naloženo s 10 P roku 2012
Prezentace ředitele Národní sítě Zdravých měst ČR
Práce v tematických skupinách
Hlasování
Shrnutí – závěr

Moderátorka akce Ivana Rašková přivítala přítomné a požádala o úvodní slovo starostu města
Kopřivnice Ing. Josefa Jalůvku.
Starosta poděkoval přítomným, že si na tuto akci vyhradili čas a úvodem informoval, že tato
akce se koná již popáté. Upozornil, že nejen s loňskými výstupy z fóra se pracuje, protože
výstupy ověřenými anketou se projednávají v zastupitelstvu města. Následně přivítal zástupce
Národní sítě Zdravých měst ČR, předsedu této asociace, pana Petra Hermana a ředitele
kanceláře Ing. Petra Švece.
Starosta zároveň omluvil garanta projektu Zdravé město a místní Agenda 21, paní
místostarostku Mgr. Dagmar Rysovou a vyřídil její pozdravení. Po představení místostarosty
Ing. Miroslava Kopečného mu předal slovo.
Pan Kopečný představil přítomným plnění Plánu zdraví a kvality života města Kopřivnice
a seznámil tak přítomné s výsledky práce na vloni vybraných 10 P (problémy/příležitosti města
Kopřivnice definované na této akci v roce 2012). Vloni vzešlo z Fóra 18 námětů, které byly
následně zařazeny do celoměstské ankety (1 - 20. 6. 2012). Jejím výsledkem bylo 10 P roku
2012.
Přivítal také zástupce mládeže a upozornil, že ti v průběhu akce vystoupí s výsledky „Fóra
mladých“– které se konalo minulý týden.
Ivana Rašková upozornila, že v každém diskusním hnízdě jsou k dispozici dva výtisky Plánu
zdraví a kvality života města Kopřivnice. Plán obsahuje nejen vloni vybraných 10 P s komentáři
o jejich plnění, ale také přecházející priority Fór z let 2009 až 2012.
Účastníci Fóra byli upozorněni na doprovodný program - možnost okusit produkty vznikajícího
sociálního podniku – Cukrárny HARLEKÝN či srovnat chuť obyčejných a fair trade čajů a kávy,
které připravila místní Árt Té Kafé MANDALA.
Atmosféru v sále zpříjemňovala i výstava Městské knihovny Kopřivnice, v předsálí probíhalo
měření tělesných hodnot, které zajistila Všeobecná zdravotní pojišťovna.
Město Kopřivnice – Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, CZ-742 21 Kopřivnice
tel.: +420 556 879 411, fax: +420 556 812 758, posta@koprivnice.cz, www.koprivnice.cz
IDS: 42bb7zg, IČ: 00298077, DIČ: CZ00298077, číslo bankovního účtu: 1767241349/0800

VSTŘÍCNOST – PROFESIONALITA – ZODPOVĚDNOST

Odbor rozvoje města
Poté byla představena nejdůležitější část Fóra – diskuze v devíti tématických oblastech.
Stručný popis práce u tématických stolů:
1. sepsání návrhů, které povedou ke zlepšení života ve městě v dané oblasti
(možnost přecházení mezi stoly s danými tématy)
2. po dohodě s ostatními ve skupině označit z výše uvedeného seznamu dva hlavní
problémy v příslušné oblasti
3. společně navrhnout u tématického stolu jednu konkrétní aktivitu, která by měla získat
šek v hodnotě 7 500 Kč
Následně byla u 9 tematických stolů zahájena čtyřicetiminutová diskuze.
Přehled témat:
A+H: modrý stůl
Městský úřad (radnice), komunikace s občany, informovanost, trh práce
B1+E: oranžový stůl Zdravý životní styl, zdravotnictví, sociální služby
C: zelený stůl
Životní prostředí
D: červený stůl
Výchovně vzdělávací proces
I:světle modrý stůl Bydlení a služby
F: fialový stůl
Volný čas (sport, kultura, cestovní ruch, partnerská města)
G: šedý stůl
Doprava (parkování, cyklo, chodníky, komunikace)
B2: žlutý stůl
Prevence, bezpečnost, veřejný pořádek
Z: Hnědý stůl
Desatero Kopřivnice očima mladých
Prezentace výsledků:
Zeleně - návrhy dané oblasti, na kterých se přítomní shodli, že postupují do hlasování a
následně do celoměstské ankety.

Zdravý životní styl, zdravotnické služby, sociální služby
Prezentoval Zdeněk Klečka

Seznam návrhů v této oblasti:
- dostavba domova seniorů
- volnočasové aktivity (vzdělávací) pro handicapované
- podpora aktivit seniorů v oblasti vzdělávání, sportu, zájmové činnosti a mezigeneračních
kontaktů
- podpora dobrovolnictví v sociální oblasti
- podpora zdravého životního stylu u dětí (ne sladkosti v automatech ve školách)
Žádné připomínky k tématu z pléna.
Šek:
-

Nová LCD televize pro odlehčovací službu

Životní prostředí
Prezentoval Hynek Rulíšek

Seznam návrhů v této oblasti:
- úprava pozemků od Lubiny (u ČSAD) mezi Japstavem a garážemi
- zajištění čistoty u řadových garáží
- úprava parčíku na ulici Sadové
- oprava Jasníkovy studánky
- rozšíření kompostejnerů do celého města včetně místních částí
- propagace třídění odpadů
- úprava pozemku a odstranění oplocení za Kachlovkou
- omezení hluku ze sekaček, křovinořezů, pil, apod..
- vybudování spalovny komunálního odpadu
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Žádné připomínky k tématu z pléna.
Šek:
-

Atletický klub Emila Zátopka

Bydlení
Prezentoval Milan Šmíd

Seznam návrhů v této oblasti:
- rekonstrukce prostranství – hudebních teras u závodního klubu v městském parku
+ centrální dětské hřiště
- revitalizace parku u kostela a v okolí pomníku TGM
- doplnit a vyměnit nevhodné plakátovací plochy ve městě
- doplnění mobilní zeleně, mobiliáře (lavičky, odpad. koše, infor. tabule) v centru
města
- příspěvkový motivační program (systém) pro majitele nemovitostí při estetizaci fasád
v centru města
- doplnění - revitalizace parku na starém hřbitově
- doplnění - kdo kontroluje provozování hřišť, dochází k porušování provozních pravidel
Žádné připomínky k tématu z pléna.
Šek:
-

Příspěvek HC Predators na účast při mistrovství republiky amatérů v sezoně 2012/13
(hokejový klub amatérů)

Výchovně vzdělávací proces
Prezentoval Pavel Janek

Seznam návrhů v této oblasti:
- pokračování v protidrogové prevenci na školách (Renarkon)
- rekonstrukce ZŠ Emila Zátopka – modernizace vybavení včetně sportovního
vybavení hřiště
- pokračování v podpoře volnočasových vzdělávacích zařízení (DDM, ZUŠ...)
Žádné připomínky k tématu z pléna.
Šek:
-

Vanaivan – podpora dalšího vzdělávání seniorů (počítačová gramotnost, kurzy, sport.
aktivity)

Doprava
Prezentoval Roman Kresta

Seznam návrhů v této oblasti:
- zvýšení bezpečnosti chodců v průmyslovém parku od podniku Dura po Erich Jaeger
- chodník ul. Karla Čapka u č. p. (930 – 936) havarijní stav
- zrcadlo na křižovatku Ke Koryčce s ul. K. Čapka (nelze odbočit vlevo)
- posílení činnosti městské policie na ul. K. Čapka
- vodorovné dopravní značení na křižovatce ul. Pod Bílou horou x Ke Koryčce
- chodník na ul. Pod Bílou horou směr k ul. Z. Buriana - havarijní stav
- parkování na ul. Z. Buriana k MŠ Jeřabinka
- havarijní stav cyklostezky na ul. Panské
- na ul. Kpt. Nálepky obnovit VDZ (levá strana při vjezdu č. p. 1064 – 70)
- časové omezené stání (max. 2 hod.) ul. Štefánikova (poliklinika)
- absence propojení pro pěší od Kopřivničky směr ZŠ E. Zátopka (u Profidentu)
- uzavření ul. Štramberské v úseku od ul. Erbenovy po ul. Janáčkovu pro nákladní
automobily nad 3,5 t (pro tranzit)
- Městská policie Kopřivnice – lépe hlídat parkování v křižovatkách (všude)
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-

Slumeko, s. r. o. – hlídat logiku umísťování dopravního značení (svislé dopravní značky)
– 5 m od křižovatky se nesmí parkovat
zvýšení bezpečnosti chodců u „Laciny“ na ul. Husově

Připomínky k tématu z pléna:
- proč chybí přechod mezi radnicí a CPR, s. r. o, proč není označen
- přimlouvám se na ul. Pod Zahradami – není místo, nemůžeme při parkování dodržovat 5
metrů od křižovatky
Šek:
- ZŠ a MŠ Motýlek na vybavení dle vlastních požadavků

Prevence, bezpečnost, veřejný pořádek
Prezentoval Pavel Obrátil

Seznam návrhů v této oblasti:
- pořízení 2. mobilní kamery (hlídání nových investic – Štefánikova, hřiště)
- veřejné mobilní telefonní číslo na městskou policii (ne 156 – NJ, F-M), infokampaň
- kontejner nebo box na odkládání využitelných věcí (obuv, oděvy, jídlo) za účelem
zamezení hrabání v zavíracích kontejnerech
- kontroly soukromých ubytoven (ŽÚ, KHS)
Žádné připomínky k tématu z pléna.
Šek:
-

Renarkon – na nákup kontejnerů na použitý injekční materiál

Úřad, trh práce
Prezentovala Lucie Petříčková

Seznam návrhů v této oblasti:
- zlepšit informovanost o možnosti využití sportovišť
- zprostředkování praxí a brigád pro studenty + absolventy v místních podnicích
(oslovit firmy) – webový portál
Připomínka k tématu z pléna:
- z důvodu výstavby Lidlu zmizela budova, v níž byl postaven Präsident, v Tatře je několik
historických budov a městský úřad by měl dohlídnout na to, aby nezmizely
Šek:
- Propagace a podpora zahájení činnosti sociálního podniku Harlekýn (cukrárna,
zaměstnávající handicapované)

Volný čas, kultura a sport
Prezentovala Vendulka Sopúchová

Seznam návrhů v této oblasti:
- větší a lepší prostory pro loutkové divadlo
- dokončení rekonstrukce zimního stadionu
- stavba discgolfového hřiště (nad koupalištěm, vedle VOŠ)
- vybudování víceúčelového hřiště (Korej)
- motivace městské hokejové ligy (formou dotace – i nefinanční – volné hodiny na
sportovišti) – pro první 3 vítězné týmy
- rekonstrukce házenkářského hřiště (pro multifunkční využití)
- zvýšení bezpečnosti v areálu Benčáku
- větší podpora akci Sedmikvítek v kulturním domě (formou sníženého nájmu)
- aktualizovat informace o sportovních aktivitách
Šek:
-

sportovní potřeby pro Pionýr
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Stůl mladých
Prezentoval „Tomáš“

Seznam návrhů v této oblasti:
- modernizace letního koupaliště
- vytvořit informativní systém nabídky a poptávky brigád pro mladé na webu města
- discgolfové hřiště
- rozšíření nabídky městské knihovny o nové tituly
- opravit cestu ze sídliště Sever ke kapličce pro in-linisty
- renovace centra města
- více bezpečnostních kamer
- oficiální downhill trasy na kola na Červeném kameni
- větší propagace kultury pro mladé
Šek:
-

bezpečnostní kamery do DDM

Závěrem setkání starosta města vyjádřil spokojenost s návrhy, které na akci zazněly. Přibližně
třetinu z nich již město řeší a bude snaha při plánování rozpočtu na rok 2014, aby se do něj
finančně nenáročné akce zařadily. Nakonec vyzval přítomné k aktivní spolupráci
v nadcházejícím období, kdy bude probíhat aktualizace Strategického plánu města, protože
město Kopřivnice získalo na jeho aktualizaci dotaci. Připomněl, že před 7 lety byl zpracováván
stávající plán, na kterém se místní také podíleli. Ten je již z větší části naplněn, proto nyní bude
probíhat aktualizace. Stejně jako v minulosti bude proces tvorby otevřen veřejnosti.
Výsledky hlasování o největších problémech:
Problém / příležitost

Pořadí

Modernizace koupaliště

1

Stavba discgolfového hřiště (nad koupalištěm, vedle VOŠ)

2

Dostavba domova pro seniory

3

Motivace městské hokejové ligy formou dotace (i nefinanční - volné hodiny na
sportovišti pro 3 nej)
Zprostředkování praxí a brigád pro studenty + absolventy v místních podnicích –
webový portál
Rekonstrukce prostranství - hudebních teras u závodního klubu v městském parku +
centrální dětské hřiště
Pořízení 2. mobilní kamery (hlídání nových investic – ul. Štefánikova, hřiště)
Rekonstrukce ZŠ E. Zátopka, modernizace vybavení včetně sportovního vybavení
hřiště
Uzavření ul. Štramberské v úseku od ul. Erbenovy po ul. Janáčkovu pro nákladní
automobily nad 3,5 t (pro tranzit)

4
5-6
5-6
7-8
7-8
9

Pokračování v protidrogové prevenci na školách (Renarkon)

10

Rozšíření nabídky knihovny

11

Doplnění mobilní zeleně a mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, informační tabule)
v centru města
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Volnočasové aktivity (i vzdělávací) pro handicapované

12-13

Veřejné mobilní telefonní číslo na MP (ne 156) infokampaň

14-15

Rozšíření kompostejnerů do celého města včetně místních částí

14-15

Zlepšit informovanost o možnosti využití sportovišť

16-18

Úprava pozemků (u ČSAD) mezi garážemi a firmou JAPSTAV

16-18

Zvýšení bezpečnosti chodců u prodejny potravin „u Laciny“ na ul. Husově

16-18

Výsledky hlasování o šek:
Nejvyšší počet hlasů (30) od přítomných obdržel návrh na přidělení šeku nově vznikajícímu
sociálnímu podniku – cukrárna HARLEKÝN a druhý nejvyšší počet hlasů (17) obdržel návrh na
pořízení sportovních potřeb místní Pionýrské skupině Obránců míru Kopřivnice. Každý vítězný
subjekt si z akce odnesl (zatím pouze propagační) šek města v hodnotě 7 500 Kč.
Na závěr akce upozornil moderátor, že od 3. 6. 2013 bude probíhat celoměstská anketa (na
webu města, v Kopřivnických novinách, …), k níž se budou moci vyjadřovat všichni občané
města. S těmito výsledky pak budou seznámeni zastupitelé a po jejich potvrzení s nimi bude
pracováno v rámci akčního plánu a rozpočtu města.
Zápis vypracovaly: Dana Hoďáková, Ivana Rašková
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