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: 20.5.2015
Místo konání: velký sál Kulturního domu Kopřivnice
Podepsáno: 105* 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 2014
Prezentace ředitele Národní sítě Zdravých měst ČR
Práce v tematických skupinách
Hlasování
Shrnutí – závěr

Ivana Rašková přivítala přítomné a požádala o úvodní slovo starostu města Kopřivnice Ing.
Miroslava Kopečného.
Starosta přivítal přítomné. Přivítal přítomné zástupce Zdravého města, dětské zastupitele
a všechny přítomné. Chceme, abyste navrhli akce, které chcete, aby město realizovalo. Budete
seznámeni s tím, jak město naložilo s vloni sestaveným žebříčkem 10 P. Vloni schválili
zastupitelé aktualizovaný Strategický plán. Stálo by za to připomenout akce ze Strategického
plánu i Akčního plánu. Jsme rádi, že jste přijali pozvání a vybrali jste si oblast, která vás zajímá.
Těším se na vaše nové náměty.
Paní Rysová - místostarostka města – Dříve než budu prezentovat, co se povedlo, chci se za
organizátory omluvit za počasí i za to, že se akce neuskutečnila v parku. Omlouvám se za
drobnou nepohodlnost, z nepředvídatelných důvodů se neuskutečnila diskuze s mladými
architekty. Tato diskuze, která měla vést k tomu, abychom znali názory na rekonstrukci centra
města, určitě proběhne. Vytvoříme příležitosti, abychom si mohli se zástupci komise architektury
znovu sejít a diskutovat s nimi.
Představila plnění výsledků práce na vloni vybraných 10 P (problémech/příležitostech města
Kopřivnice definovaných na této akci v roce 2014). Vloni z Fóra vz
ešlo 18 námětů, které byly následně zařazeny do celoměstské ankety (14. 4. - 30. 5. 2013).
Jejím výsledkem bylo 10 P roku 2014.
10. zpřístupnění venkovního hřiště u ZŠ E. Zátopka – revitalizace bude probíhat letos.
9.
Revitalizace veř. prostranství před Hruškou na sídlišti Sever, včetně úpravy chodníku od
této prodejny až po restauraci Auru – bude řešen v rámci revitalizace sídliště Sever. Letos
se připravuje projektová dokumentace na rekonstrukci školního hřiště ZŠ a MŠ 17.
listopadu.
8.
Přidání odbočovacího pruhu na ul. Kpt. Jaroše – Záhumenní – komunikace je v majetku
kraje a z důvodu závazku po opravě se nesmí pět let do komunikace zasáhnout. Hledá se
řešení ve spolupráci s Moravskoslezským krajem.

6.-7. Vybudování bezplatného, volně přístupného tábořiště – vzniklo v areálu Muzeu Fojtství –
od léta bude možné využívat. Další možnost je na Vanaivanu.
Oprava hřiště u sídliště Sever u Kopřivničky – vloni provedena úprava povrchu hřiště,
nové oplocení
5.
Venkovní fittness prvky pro adolescenty – v plánu hřiště ZŠ a MŠ 17. listopadu, některé
herní prvky byly realizovány na sídlišti Jih
4.
Využití budovy bývalého loutkového divadla pro centrum celoživotního vzdělávání
a knihovnu – objekt byl prodán. Budova je rekonstruována v původním duchu. Bude
využívána i částečně pro veřejnost.
3.
Využití ZŠ Náměstí – možný prodej – řeší se dlouho. Přestože neustále hledáme, nedaří
se najít zájemce.
2.
Dostavba domova pro seniory – zpracována studie proveditelnosti – koncesní projekt,
zatím v řešení.
1.
Vybudování veřejného tábořiště + volně přístupný camp – chceme se této záležitosti
věnovat intenzivně, chtěli bychom najít neziskovou organizaci jako partnera, aby s námi
definoval, co by mělo obsahovat a kde by mělo být. Možný volný prostor by se mohl najít
u hřiště u ZŠ E. Zátopka.
Vidíte, že se mnohé podařilo. Setkání by měla vést k tomu, že kromě strategických cílů,
hledáme potřeby města. Nechci vás nabádat, abychom se zabývali velkými věcmi.
Také připomněla, že i dnešní nadefinovaná P půjdou do celoměstské ankety, jejíž spuštění je
plánováno na 1. června tohoto roku a potrvá šest týdnů. V září bude předložena zpráva
zastupitelům a posléze některé věci budou zahrnuty do Akčního plánu. Věřím, že za rok
řekneme, že se něco podařilo realizovat.
Ivana Rašková – připomněla možnost využít nabídky občerstvení, prohlédnout si paravány, na
nichž jsou prezentovány projekty města, které se realizují nebo budou realizovat. Dále
připomněla možnost hlasování o šeku – dnes se budou přidělovat dva šeky 10 000 a 5 000
korun. Připomněla z historie, kdo získal šek a na jaký účel.
V průběhu akce byli přítomní upozorněni na doprovodný program - možnost okusit produkty fair
trade čajů a kávy, které připravila místní Árt Té Kafé MANDALA.
Petr Švec – prezentoval organizaci Národní síť Zdravých měst.
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.
Přehled témat:
A+H: modrý stůl:
Úřad (radnice), 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
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 mladých
Prezentace výsledků:
Zeleně - návrhy dané oblasti, na kterých se přítomní shodli, že postupují do hlasování
a následně do celoměstské ankety.

Bydlení
Prezentoval Kamil Žák

Seznam návrhů v této oblasti:
- Samostatné projednání problematiky centra města
- Úprava prostranství před výpravní budovou ČD včetně blízkého okolí + rozšíření
parkovacích kapacit pro Therápon
- Rozšíření parkovacích míst v exponované bytové zástavbě (sídliště Sever + Korej)
- Další zahájení projektové přípravy vymezené části centra města
- Veřejná anketa k využití stávajících dětských hřišť a plácků v obytné zástavbě
(likvidace?, rekonstrukce? a jiné)
- Úprava veřejných prostranství před Kavárnou
- Postupná regenerace bytových domů včetně střešních nástaveb – vestaveb do půdních
prostor
- Výstavba infrastruktury pro individuální výstavbu
- Revitalizace veřejného prostranství před prodejnou „Hruška“ (dříve Tesco) na sídlišti
Sever, úprava chodníku od marketu až po restauraci Aura
- Řešení problému chodec - cyklista
Šek:
- Příspěvek na BMXISKATE JAM závod

Prevence, bezpečnost, veřejný pořádek
Prezentovala Blanka Mikundová

Seznam návrhů v této oblasti
- Založení tradice pořádání Dne rodiny (slevy, volné vstupy, kultur atd. – dny rodiny,
víkend rodin, prázdniny, svátky)
- Čištění veřejné zeleně (křoví), odstranění zákoutí – otevření prostoru
Šek:
- Pořízení hudebního nástroje do klubu mládeže (Kultura srdcem)

Výchovně vzdělávací proces
Prezentovala Eva Müllerová

Seznam návrhů v této oblasti:
- Rekonstrukce DDM včetně technických rozvodů
- Zachování ZŠ sv. Zdislavy ve stávajících prostorách (prodej budovy)
- Realizace projektu komunikačních dovedností
Šek:
- Modernizace tanečního sálku DDM - zrcadla

Životní prostředí
Prezentovala Lenka Šimečková

Seznam návrhů v této oblasti:
- Vytipování a vytvoření prostranství pro volné venčení psů (plotem, výsadbou ohraničené
místo)
- Revitalizace zeleně na ul. Pionýrská a Sadová (Pod ZŠ E. Zátopka)
- Vydání obecní vyhlášky omezující hlučné činnosti v neděli a o svátcích
- Zlepšení zeleně na okružní křižovatce v Lubině
Šek:

-

Přidat k veřejné sbírce vršků pro Adélku

Volný čas, kultura a sport
Prezentovala Vendulka Sopuchová

Seznam návrhů v této oblasti:
- Rozšíření a přemístění skateparku do areálu házenkářského hřiště, hledat jiné možnosti
- Rekonstrukce letního stadionu, vytvoření umělého atletického oválu
- Vybudování dětského hřiště na Koreji
- Skatepark by mohl vzniknout v areálu Tatry
Šek:
- SK8PARK natření překážek (bezpečnost) svépomocí

Zdravý životní styl, zdravotnictví, sociální prostředí
Prezentoval Antonín Wurst

Seznam návrhů v této oblasti:
- Dostavba domova pro seniory na ulici Příčné
- Pokračování v podpoře aktivit pro seniory
- Veřejně přístupné petanguové hřiště aktivity seniorů mj.
- Rozšíření zdravotnických služeb o plícní oddělení (iniciovat u provozovatele
zdravotnických služeb)
- Seva na internetové služby KTK pro seniory a zdravotně handicapované
Šek:
- Modernizace tanečního sálku v DDM

Doprava
Prezentoval Richard Petr

Seznam návrhů v této oblasti:
- Pokračování v rekonstrukci ulice Štramberské – hlučnost, vibrace
- Okruh pro in-line bruslaře
- Parkování – Sever, Korej, Jih – v celém městě
- Ulice Záhumenní – dopravní dohled na rychlost
- Prodloužení chodníku od KB po tenisové kurty
- Zpracování cyklogenerelu – posouzení převedení některých stávajících chodníků na
smíšený provoz
- Oprava centra – řešení dopravy cyklistů
- Ul. Štramberská – po rekonstrukci, aby auta jezdila po asfaltu
- Ul. Javorová – průjezdová cesta – zneprůjezdnit
- Vybudování přístřešků na autobusových zastávka Kaštany a Uhelné sklady
Šek:
- Pro Adélku

Úřad, trh práce
Prezentovala Lucie Petříčková

Seznam návrhů v této oblasti:
- Revitalizace budovy radnice
- Vznik prostorů pro prezentaci začínajících podnikatelů, umělců atd.
- Zpřehlednění webu pro návštěvníky a občany města
Šek:
- Pro Adélku

Stůl mladých
Prezentovali dva hoši

Seznam návrhů v této oblasti:
- Oprava a rekonstrukce DDM
- Cyklostezky (směr Závišice, NJ, propojit důležitá místa, uzavřít okruhy)
- Brigády pro mladistvé (systém, nabídka – poptávka)
- Web města
- Přednášky pro žáky ZŠ
- Zrušit zeď u polikliniky
- Opravit + doplnit atrakce pro děti v parku
Šek:
- Pro BUSHCRAFT Discgolf o. s. – podpora mládeže (startovné na turnajích, doprava,
účast na MČR)
Rysová – přiblížila další postup – chci poděkovat, že jste se akce zúčastnili a pomohli hledat to,
co by se mělo dělat, některé se řeší. Jsou tu i nové náměty a za ty vám děkuji. Je tady přes sto
lidí. Názor – bude probíhat anketa jak prostřednictvím tištěných anketních lístků, tak
v elektronické podobě. Letos máme nově nastavená pravidla – z jedné IP adresy budou moci
být pouze čtyři hlasy anonymní. Tam, kde budou ochotni podělit se o jméno a další údaje, pak
budou počítány všechny hlasy. Po optimalizováni výsledků budou seznámeni zastupitelé v září,
před přípravou rozpočtu na rok 2016 a před plány na příští období. Projednávání centra města
s komisí architektury bude věnováno samostatné jednání. Zváni budou přes plakátky. Podobný
bude postup i při dalších aktivitách, např. při přestěhování skateparku atd. Je důležité slyšet od
vás zpětnou vazbu. Děkuji za to, že jste přišli. Panu Švecovi za moderování, panu Hermanovi –
za účast, odboru rozvoje města za uspořádání akce, Romaně a Ivě, další kolegům, kteří seděli
a odpovídali na vaše dotazy.
Výsledky:
1. přemístění a rozšíření skateparku
2. rekonstrukce DDM včetně technických rozvodů
3. rekonstrukce – projednání centra
4. dostavba domova pro seniory
5. Štramberská
6. zachování ZŠ sv. Zdislavy
Šeky:
1. Pořízení zrcadel do tanenčího sálu v DDM
2.-3. Přidat ke sbírce vršků pro Adélku
Hudební nástroj do klubu mládeže (Kultura srdcem)
Před přidělováním šeku – řekla místostarostka, že je chvály hodné, že přítomní nemyslí jen na
sebe. Za radu města můžu slíbit, že zbylou část na zakoupení pomůcky pro Adélku rada města
schválí a město ji doplatí z rozpočtu města.
Starosta – děkuji všem, kteří se zúčastnili. 105 – dle prezenční listiny – je to rekord. Slibuji za
vedení města, že s vašimi návrhy budeme pracovat.
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.

Výsledky hlasování o největších problémech:
Problém / příležitost

Pořadí

Přemístění a rozšíření skateparku

1

Rekonstrukce DDM včetně technických rozvodů

2

Centrum města – veřejné projednání

3

Dostavba domova pro seniory

4

Pokračování v rekonstrukci ul. Štramberské (hlučnost, vibrace)

5

Zachování ZŠ sv. Zdislavy ve stávajících prostorách

6

Revitalizace budovy radnice

7-8

Den Rodin – tradice, pořádání této akce

7-8

Vznik prostorů pro prezentaci začínajících podnikatelů, umělců

9-11

Vytvoření prostranství pro volné venčení psů

9-11

Cyklostezky (směr Závišice, NJ, propojit důležitá místa a uzavřít okruhy)

9-11

Revitalizace zeleně na ulici Sadové a Pionýrské (Pod ZŠ E. Zátopka)

*

Okruh pro In-line bruslaře

*

Pokračovat v podpoře aktivit pro seniory

*

Úprava prostranství před budovou ČD, rozšíření parkovacích kapacit pro Therápon

*

Čištění veřejné zeleně

*
*

Výsledky hlasování o šek:
Nejvyšší počet hlasů (23) od přítomných obdržel návrh na přidělení šeku na pořízení zrcadel do
tanečního sálu v DDM a druhý a třetí nejvyšší počet hlasů (17) obdržely návrh na přidání částky
na šeku k výtěžku veřejné sbírky vršků pro Adélku a zakoupení hudebního nástroje do klubu
mladých (Kultura srdcem). Šek na 10 000 Kč si převzala ředitelka DDM Eva Müllerová
a zástupce Kultury mladých Jiří Jakubec šek na 5 000 Kč.
Výsledky hlasování šek:
Počet
hlasů

Pořadí

Zrcadla do tanečního sálu v DDM

23

1

Přidat ke sbírce vršků pro Adélku

17

2-3

Návrh

Hudební nástroj do klubu mládeže (Kultura srdcem)

17

2-3

Nátěr překážek SK8PARK – estetika, bezpečnost

16

4

Pro BUSHCRAFT Discgolf (startovné, doprava účast na MČR)

15

5

Zápis vypracovala: Mgr. Dana Hoďáková

