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: 2.4.2014
Místo konání: velký sál Kulturního domu Kopřivnice
Podepsáno: 96* občanů
*Počet podpisů v prezenční listině. Ne všichni účastníci jsou ochotni se podepsat, prezenční listina
obsahuje také podpisy zaměstnanců úřadu a zástupců města.

Program:
•
•
•
•
•
•

Uvítání starostou města
Jak bylo naloženo s 10 P roku 2013
Prezentace ředitele Národní sítě Zdravých měst ČR
Práce v tematických skupinách
Hlasování
Shrnutí – závěr

Koordinátorka PZM a MA 21 Romana Bukovská přivítala přítomné a požádala o úvodní slovo
starostu města Kopřivnice Ing. Josefa Jalůvku.
Starosta přivítal přítomné a poděkoval jim, že si na tuto akci vyhradili svůj čas. Představil
účastníkům také Dětské fórum, které se konalo o týden dříve a na kterém zástupci mladé
generace vytipovali svých 10 P, se kterými se dnes na „velkém fóru“ budou prezentovat. Také
přítomným oznámil novinku, která se udála právě v tento den, a to získání dotačního titulu na
zateplení poslední ze Základních škol - Emila Zátopka.
Paní Rysová - místostarostka města - představila plnění Plánu zdraví a kvality života města
Kopřivnice, a seznámila tak přítomné s výsledky práce na vloni vybraných 10 P
(problémech/příležitostech města Kopřivnice definovaných na této akci v roce 2013). Vloni
z Fóra vzešlo 18 námětů, které byly následně zařazeny do celoměstské ankety (1.-30. 6. 2013).
Jejím výsledkem bylo 10 P roku 2013. Také připomněla, že i dnešní nadefinovaná P půjdou do
celoměstské ankety, jejíž spuštění se chystá v půlce dubna tohoto roku.
V průběhu akce byli přítomní upozorněni na doprovodný program - možnost okusit produkty
známého 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
výstava Městské knihovny Kopřivnice.
Následovalo zahájení čtyřicetiminutové diskuze u 9 tematických stolů. Občané byli upozorněni
na možnost přecházení mezi stoly s danými tématy. Bylo také připomenuto, že kromě
vytipování dvou hlavních problémů v příslušné oblasti mají lidé v každém tematickém stole
navrhnout vždy jednu konkrétní aktivitu, která by mohla získat šek v hodnotě 10 000 Kč nebo
5 000 Kč. Nejvyšší počet hlasů vloni obdržel návrh na přidělení šeku právě sociálnímu podniku
Cukrárna Harlekýn a místní skupině Pionýr.
Přehled témat:
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

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, zdravotnictví, sociální prostředí
Prezentovala Lenka Galiová

Seznam návrhů v této oblasti:
- dostavba domova pro seniory
- nedostatek klidových parkových ploch k odpočinku (i aktivnímu - venkovní fitness)
- zřízení plicní ambulance (2-3 dny v týdnu)
Doplnění
- nevyužité budovy přeměnit na sociální či chráněné bydlení
- jednou či dvakrát do roka uspořádat výlet pro seniory
Šek:
- pořízení televize do Domovinek

Životní prostředí
Prezentoval Hynek Rulíšek

Seznam návrhů v této oblasti:
- zadržování vody v krajině (vypracování studie - zadání pro absolventské práce VŠ)
- změna rozsahu ploch intenzitních tříd údržby zeleně (zvýšení počtu sečení v prostorách
mezi panelovými domy - tam, kde si hrají děti)
- předávání igelitových sáčků na psí exkrementy při platbě poplatku za psa
- teplárna Komterm - omezit kouř
- šetření vodou v městských objektech
- zákaz sečení trávy v neděli
- „bidla“ na sezení pro mladé lidi do městských parků
Doplnění - zamezení výskytu jmelí na stromech v Kopřivnici
- přetápění budovy MÚ (z 23 stupňů snížit na 21)
- zdražit poplatky za psy pro občany žijící v panelových domech, vytvoření
sběrného místa na psí exkrementy
Šek:
- pořízení nových šatních skříněk do místních škol

Bydlení
Prezentoval Kamil Žák

Seznam návrhů v této oblasti:
- revitalizace veř. prostranství před prodejnou („Hruška“, dříve Tesco) na sídlišti Sever,
včetně úpravy chodníku od této prodejny až po restauraci Aura
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Šek:
-

příprava projektu financování (zainvestování) technické infrastruktury pro individuální
bytovou výstavbu (minimálně 35 rodinných domů)
rekonstrukce hudebních teras u bývalého Závodního klubu v parku dr. Edvarda Beneše,
vybudování centrálního dětského hřiště
rekonstrukce veřejných WC v centru města
rekonstrukce chodníku na ul. Karla Čapka (od ul. Ke Koryčce po ul. Zdeňka Buriana)
vybudování veřejného osvětlení na ulici Příborská (4 RD)
Dovybavení klubu seniorů

Výchovně vzdělávací proces
Prezentovala Radomíra Michálková

Seznam návrhů v této oblasti:
- využití objektu ZŠ Náměstí (např. církvi pro zřízení ZŠ, hudební či jiná umělecká škola využití projektu)
- využití loutkového divadla pro centrum celoživotního vzdělávání, včetně knihovny
- vzájemná spolupráce SRPŠ na všech školách
- zřízení romských asistentů pedagoga
Šek:
- Vybavení stany pro křesťanské skauty

Doprava
Prezentoval Zdeněk Šustr

Seznam návrhů v této oblasti:
- křižovatka na ul. Kpt. Jaroše a ul. Záhumenní - přidat odbočovací pruh vlevo
- uzavření úseku ulice Štefánkova pro nákladní automobily
- vjezd do Tatry - propojit vrátnici č. 6 s ulicí Husovou pro nákladní dopravu
- snížení dopravní zátěže pomocí vybudování obchvatů
- aktualizace koncepce rozvoje dopravy (aktuální studie z roku 2009)
- při realizaci zábran na konci cyklostezek uvažovat o jiném materiálu než kovovém
- revize stávajícího dopravního značení
Žádné připomínky k tématu z pléna.
Šek:
- Podpora dopravního mobiliáře - stojany na kola

Prevence, bezpečnost, veřejný pořádek
Prezentoval Pavel Obrátil

Seznam návrhů v této oblasti:
- zpřístupnění hříště dětem/veřejnosti u ZŠ Emila Zátopka
- venkovní fitness prvky pro adolescenty a dospělé (doplnit do dětských a školních hřišť)
- vytvoření kampaně pro cyklisty : „Cyklisto, po zebře veď kolo!!!“
- reflexní prvky pro strážníky MP
- více akcí pro mladé o prázdninách
Šek:
- organizační zajištění akce Miss Roma
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Úřad, trh práce
Prezentovala Lucie Petříčková

Seznam návrhů v této oblasti:
- zvýšení informovanosti o plnění strategického a akčních plánů v KTK
- projednání struktury městského webu s veřejností (aby sloužil hlavně občanům)
- otevření registrace do městského diskuzního fóra většímu spektru občanů (přes sociální
sítě, atd.)
Šek:
- veřejná diskuze s kandidáty v komunálních volbách - v KDK („KOTEL“)

Volný čas, kultura a sport
Seznam návrhů v této oblasti:
- naleznutí vhodného prostoru pro loutkovou scénu
- rekonstrukce Bonischovy vily, vhodné využití (spolky)
- doplnění mobiliáře a rekonstrukce okolí lyžařské chaty
- rekonstrukce házenkářského hřiště (zázemí, tribuny)
- oprava letního stadionu (inline dráha)
- oprava hřiště na sídlišti Sever, u Kopřivničky
- doplnění stávajících hřišť o fitness prvky pro 15+
- vybudování hřiště na ulici Javorová (sídliště Korej)
- Inline dráha - využití hlukové dráhy společnosti Tatra
- vybudování kempu (stany, tábořiště)
Šek:
- netradiční odpoledne pro děti a rodiče, organizované Pionýrem

Stůl mladých
Prezentovali zástupci Dětského zastupitelstva

Seznam návrhů v této oblasti:
- vybudování veřejného tábořiště - volně přístupného
- parkour + skate park - nové bezpečnější místo
- rozšíření knihovny o knihy a učebnice v cizích jazycích
- házenkářské hřiště - smysluplné využití pro mládež
Šek:
- stany pro křesťanské skauty
Závěrem setkání členové vedení města vyjádřili spokojenost s návrhy, které na akci zazněly.
Zároveň připomněli, že některé věci už v praxi existují, ale asi ne všichni o jejich existenci či
řešení ví. Nicméně určitě bude snaha zařadit zatím neřešené aktivity do rozpočtu města pro
příští rok.
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Výsledky hlasování o největších problémech:
Problém / příležitost

Pořadí

Dostavba domova pro seniory

1

Vybudování veřejného tábořiště + volně přístupný camp

2

Venkovní fitness prvky pro adolescenty a dospělé

3

Využití ZŠ Náměstí - prodej

4-5

Využití loutkového divadla pro centrum celoživotního vzdělávaní a knihovnu

4-5

Parkour a skate park na novém bezpečnějším místě

6

Předávání sáčků na exkrementy při platbě poplatku za psa

7

Oprava hřiště na sídlišti Sever u Kopřivničky

8

Přidání odbočovacího pruhu na křižovatce ul. Kpt. Jaroše - Záhumenní

9-10

Příprava projektu zainvestování technické infrastruktury pro indiv. bytovou výstavbu

9-10

Zvýšení informovanosti o plnění strategického a akčního plánu v KTK

11-17

Projednání struktury webu města Kopřivnice s veřejností

11-17

Parkové plochy k relaxaci a odpočinku pro seniory

11-17

Zpracování projektu pro zadržování vody v krajině

11-17

Uzavření ul. Štefánkova pro nákladní dopravu v úseku ul. Husova - Pod Morávií

11-17

Revitalizace veř. prostranství před prodejnou („Hruška“, dříve Tesco) na sídlišti
Sever, včetně úpravy chodníku od této prodejny až po restauraci Aura

11-17

Zpřístupnění hřiště u ZŠ Emila Zátopka veřejnosti

11-17

Výsledky hlasování o šek:
Nejvyšší počet hlasů (18) od přítomných obdržel návrh na přidělení šeku na akci „Netradiční
odpoledne pro rodiče a děti“ sdružení Pionýr Kopřivnice a druhý nejvyšší počet hlasů (17)
obdržel návrh na pořízení stanů místním křesťanským skautům. Každý vítězný subjekt si z akce
odnesl (zatím pouze propagační) šek města v hodnotě 10 000 Kč a 5 000 Kč.
Na závěr akce upozornil moderátor, že přibližně od 14. 4. 2014 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 tak, aby s nimi mohlo být
pracováno v rámci akčního plánu a rozpočtu města.
Zápis vypracovaly: Dana Hoďáková, Romana Bukovská
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