MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor rozvoje města

Zápis z Fóra Zdravého města Kopřivnice aneb akce s názvem Plánujme společně
Datum konání: 3. 5. 2017
Místo konání: velký sál Kulturního domu Kopřivnice
Podepsáno: 114* 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 koordinátorkou ZM a MA21 Barborou Mužíkovou
Vystoupení Smiling Dog
Uvítání starostou města Miroslavem Kopečným
Prezentace 1OP z roku 2016 – Lenka Šimečková
Pocitová mapa – p. Martin Ján
Prezentace NSZM – Dana Diváková
Práce v tematických skupinách
Prezentace dvou top problémů za každou oblast + návrh na šek
Hlasování
Losování dárků
Výsledky hlasování + předání šeků
Shrnutí – závěr

Barbora Mužíková - přivítala přítomné a řekla, že cílem dnešního setkání je nalezení 10
příležitostí, problémů Kopřivnice.
Smiling Dog – prezentoval svůj klub a činnost, kde všude působí.
Starosta - přivítal přítomné a okomentoval změnu názvu akce. Představil garanty za jednotlivé
oblasti.
Lenka Šimečková – prezentovala, jak bylo naloženo s návrhy z loňského fóra.
Výsledky z Fóra, konaného dne 11. května, vzešlo 15 námětů, které byly následně zařazeny do
celoměstské ankety a sociologického průzkumu. Výsledky byly zapracovány do Plánu zdraví
a kvality života 2016 – 2017.
Plnění Plánu zdraví a kvality života 2016-17:
Revitalizace areálu bývalého házenkářského hřiště
• Zpracovány studie řešení, proběhlo veřejné projednání
• Schválena záchovná a udržovací varianta
• Prostor bude využíván při rekonstrukci centra města.
Obnova teras vily v parku dr. E. Beneše
• Je součástí rekonstrukce Ringhofferovy vily
• Probíhá výběrové řízení na dodavatele, realizace 2017-18
• Rekonstrukce by měla proběhnout letos.
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Podpora vzniku sociální služby Domov pro seniory
• Byla zahájena jednání o spolupráci při výstavbě a provozu zařízení s MSK. Výsledkem
by měl být společný projekt.
Rekonstrukce školního hřiště při ZŠ 17. listopadu
• Probíhá výběrové řízení na dodavatele
• Realizace – prázdniny 2017
Oplocená plocha města pro volné venčení psů (např. po bývalém muzeu)
• Aktivita ODLOŽENA
• Nebylo nalezeno vhodné prostranství – prostory v sadu E. Beneše nejsou vhodné
Jednání s vlastníky „Včelína“ ke zlepšení veřejného pořádku
• Proběhla jednání
• Instalovaná kamera městské policie
Rozšíření parkovací kapacity na sídlišti Sever
• Probíhá projektová příprava pro záchytné parkoviště
• Budou realizována dílčí opatření dopravním značením
• Realizace v příštím roce
Instalace automatů se zdravou stravou
• Probíhá vzdělávání pracovníků škol a školek v oblasti zdravého stravování
Pokračovat v řešení bezbariérovosti mimo centrum a hlavní trasy města (rekonstrukce a
doplnění chodníků a úpravy přechodů)
• Realizováno - Chodník k tenisovým kurtům, chodník na ul. Husova, chodník u MŠ
Krátká, rekonstrukce ul. Štramberská …
• Připravuje se - Prodloužení chodníku na ul. Obránců míru, rekonstrukce přechodu pro
chodce a úprava chod. na ul. Husova, rekonstrukce lávky přes železniční trať, …
Testování odpadních vod na přítomnost drog na ZŠ
• Nedoporučeno k realizaci
Pořádání sportovní akce „The color run“ / Barvám neutečeš v Kopřivnici
• Město nebylo kontaktováno potenciálním organizátorem
Příprava na předpokládané sucho, horko, přívalové deště a další klimatické změny
• Připravena Adaptační strategie na změnu klimatu
• Bude projednána v ZM 6/2017
Rozšíření komunikace K Očnímu
• Z kapacitních důvodů odboru nezahájeno, přesunuto do roku 2017
Rekonstrukce dětského hřiště v lokalitě Pod Zahradami (ul. Polní)
• Hřiště obnoveno v rámci úpravy veřejných prostranství po rekonstrukci rozvodů tepla
Rozšíření kapacity univerzity III. věku
• Po konzultaci s organizátorem univerzity nebyla akce doporučena k realizaci
• Stávající kapacita je dostatečná, KDK neeviduje zásadní převis poptávky
Další připravované projekty města?
• Nástavba ZUŠ Zd. Buriana
• Zateplení MŠ Jeřabinka, vč. nástavby pro logopedickou poradnu
• Zateplení MŠ Francouzská
• Zateplení DDM vč. úpravy venkovního prostranství
• Rekonstrukce centra města
• Rozšíření parkoviště vedle Komerční banky – mezi ulicemi Kadláčkova a Čs. armády
• Rekonstrukce lávky přes železniční trať (za Tescem)
• Výstavba parkoviště vedle polikliniky
• Cyklostezka směr Závišice – Nový Jičín
• Rekonstrukce objektu Klubu Kamarád
• Zateplení domu na ul. Česká 320 – Středisko sociálních služeb
Dana Diváková – uvedla, že Kopřivnice patří k nejlepším Zdravým městům v republice. Na fóru
je přítomno přes 110 účastníků, Kopřivnice je mnohem větší, má více obyvatel, proto
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budou výsledky z Fóra prověřeny sociologickým průzkumem, který s výsledným pořadím může
zamíchat. Za rok zhodnotíme pokrok. Požádala přítomné, aby neopakovali témata, s nimiž už se
pracuje.
Informovala, že NSZM mám zhruba 60 obdobných setkání v celé republice, která realizují lepší
Zdravá města v ČR. MSK je také Zdravým krajem. Musíme se sami chovat udržitelně.
Martin Ján – pocitová mapa. Naším cílem je vytvořit pocitovou mapu a budeme rádi za vaše
názory. Máme zde dvě mapy města a 7 barevných špendlíků, každá barva má svůj význam.
Nebezpečné místo v dopravě, Zde trávím volný čas, Tady se necítím bezpečně, Tady to mám
rád/a, Tady by to chtělo změnu, Sem bych vzal/a návštěvu nebo kamarády, Tady bych chtěla/a
bydlet. Po 14 dnech předáme zdigitalizovanou mapu.
Dana Diváková – jak to bude probíhat. Kdo z vás nikdy nebyl na takovém fóru? (zvedlo se pár
rukou) Mnoho vás není. To je dobře. Průběh akce je dva roky shodný. Navrhovat můžete cokoli,
vše bude zapsáno. S dvěma výjimkami – mladí mají svůj stůl. U nich již fórum proběhlo. Druhá je
– návrhy jen u toho stolu, kde to tématicky patří. Pak se budou u stolů vybírat dvě nejdůležitější
témata. Na závěr diskuze se bude hlasovat. Budete rozdělovat dva hlasy (čárky). Vítězné dva
návrhy pak postupují do finále. Smajlíky pak použijete na hlasování, který šek získá největší
podporu.
Lenka Šimečková – šek – volná aktivita – u každého stolu můžete navrhnout aktivitu. Bylo by
dobré, kdyby zástupce realizátora byl přítomen, aby mohl šek převzít.
Přehled témat a garantů:
A, H – Veřejná správa, informovanost, komunikace a podpora podnikání
Mgr. Jana Hromočuková, tisková mluvčí
Mgr. Josef Solanský, vedoucí odboru správních činností
B, E – Sociální služby, zdravotnické služby, bydlení, prevence
Mgr. Lenka Galiová, vedoucí odboru OSVZ
C – Životní prostředí
Ing. Hynek Rulíšek, vedoucí odboru ŽP
D – Výchova a vzdělávání
Mgr. Michaela Rašková, vedoucí odboru OŠKS
F – Volný čas, sport, kultura
Ing. Lenka Heráková, manažerka volnočasových aktivit
G – Doprava
Ing. Richard Petr, rozvoj dopravy a infrastruktury
Martin Lapčík, vedoucí oddělení investic
Z – Stůl mladých
Mgr. Kateřina Rašková, koordinátorka Dětského zastupitelstva Kopřivnice
Prezentace výsledků:
Z každé skupiny byly před přítomnými prezentovány dva návrhy, které v hlasování získaly nejvíce
hlasů (uvedeny na prvních dvou místech v jednotlivých skupinách). V dále v zápise jsou uvedeny
všechny diskutované podněty u jednotlivých stolů. Postupující návrhy jsou podtrženy.
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Veřejná správa, informovanost, komunikace a podpora podnikání
Prezentovali Lenka Šimečková
Seznam návrhů v této oblasti:
- Participativní rozpočet
Šek:
- Smiling Dog – Den s pejsky pro děti a širokou veřejnost
Stůl mladých
Prezentovali dva Honzové, členi DZ Kopřivnice
Seznam návrhů v této oblasti:
- Školení pro učitele na řešení krizových situací mezi žáky
- Oprava koupaliště (vzhled: nové vany, lavičky, budova)
- Oprava centra města a přestěhování zde sochy TGM (náměstí, na kterém se nachází,
není důstojné
- Veřejná herna (PC hry: X-Box, PlayStation atp.)
- Obnova klubu pro mladé (scházeli se za účelem společného setkávání: kapely,
výtvarníci, další různé uskupení mladých)
- Pravidelné čištění Kopřivničky (3-4x do roka)
- Zvýšení bezpečnosti v krizových úsecích (např. okna na vlakové zastávce)
- Uspořádat kampaně na motivaci k třídění odpadu
- Oprava budovy ČSAD (zvýšit tlak na majitele budovy)
- Obnova vybavení ve třídách
Šek:
- Zábavné odpoledne pro cílové skupiny – (senioři, handicapovaní, matky s dětmi)
- Interaktivní soutěž Nejchytřejší Kopřivničák (žáci 2. stupně ZŠ)
- Benefiční koncert – vybraný jedinec (se zdravotním znevýhodněním)
Doprava
Prezentoval Richard Petr
Seznam návrhů v této oblasti:
- doplnění chodníků dle vyšlapaných stezek v sídlištích – postupná realizace např.
chodník u DPS)
- nový chodník do Včelínku – směr od parkoviště u Hokejky
- chodníček u DPS – ul. Česká
- oprava chodníku podél ul. Záhumenní od ul. Sadová směr Štramberk (pravá strana)
- zpomalení ul. Záhumenní – zúžení, měřiče rychlosti od ul. Husovy směr Štramberk
- oprava schodů u MŠ Krátká
- vybudování chodníku podél železniční trati u zimního stadionu
- oprava chodníku ul. Pod Zahradami včetně zeleně
- upřednostňovat lidi před auty (preferovat parkování pod zemí)
Šek:
- podpora návrhu od skupiny Veřejná správa - Smiling Dog – Den s pejsky pro děti a
širokou veřejnost
Výchova a vzdělávání
Prezentovala Michaela Rašková
Seznam návrhů v této oblasti:
- Vybudovat menší školní tělocvičnu u ZŠ E. Zátopka (na beton. place)
- Podpořit možnost vzniku alternativních forem vzdělávacích institucí (soukromé MŠ, ZŠ –
začínáme spolu, Montessori, Waldorf, scioškola,...)
- Vstup zdarma v rámci výuky 3. ročníku do místních muzeí (poznej město)
- Zajistit alternativní možnosti stravování v MŠ a ZŠ (bezlepková dieta, bezmléčná...)
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Šek:
-

Podpořit vzdělávání personálu MŠ a ZŠ a rodičů v oblasti stravování
Nabídnout vzdělávání pro veřejnost v oblasti změn legislativy
Prodloužit (otevírací) provozní dobu MŠ (v odpoledních hodinách)

Festival zdravého jídla pro rodiny (v rámci Týdne pro rodinu – Foodrestart)
Životní prostředí
Prezentovala Hynek Rulíšek

Seznam návrhů v této oblasti:
- sběr ‘jedlého’ oleje a kovů (plechovky)
- plochu pro setkávání pejskařů se psy ve městě
- kompostéry k bytovým domům
- zlepšit systém sběru VO odpadů
- pítka do města
- častější odvoz TŘO Sever
Šek:
- zastřešení střídaček pro klub malé kopané ZŠ M. Horákové
Volný čas, sport a kultura
Prezentovala Lenka Heráková
Seznam návrhů v této oblasti:
- zachování plochodrážního oválu při rekonstrukci letního stadionu
- rekonstrukce letního stadionu pro atletiku a kopanou
- oplocení hřiště na ul. Kpt. Nálepky
- realizace další tělocvičny při ZŠ E. Zátopka
- stanovení pravidel pro využívání hřišť a veřejně přístupných sportovišť
- rekonstrukce tenisové haly (2 kurty)
- rekonstrukce hřiště na Luhách (Heimat)
- realizace dětského hřiště na sídlišti Korej (ul. Javorová)
Šek:
- Příspěvek na 10 tisíc na zakoupení plochodrážního motocyklu pro práci s mládeží
- Zastřešení fotbalové střídačky na hřišti ZŠ dr. Horákové
Sociální služby, zdravotnické služby, bydlení, prevence
Prezentoval Lenka Galiová
Seznam návrhů v této oblasti:
- Vznik terénní služby – preventivně působící proti ztrátě bydlení či znovuzískání možnosti
samostatně bydlet
- Vznik sociálně terapeutické dílny pro mentálně postižené občany
- Každoroční finanční sbírka na daný účel
- Podpora hospicové péče
- Vznik plicní ambulance
Šek:
- Nákup hry – vzduchový hokej pro Klub Kamarád (Armáda spásy)
- Dva kusy televizorů pro matky s dětmi v Azylovém domě Salus
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Výsledky postupujících námětů po hlasování na Fóru:
1. Zajistit vznik terénní služby preventivně působící proti ztrátě bydlení či znovuzískání
možnosti samostatně bydlet
2. Zachovat plochodrážní ovál při rekonstrukci letního stadionu
3. Doplnit chodníky dle vyšlapaných stezek v sídlištích
4. Vytvořit plochu pro setkávání pejskařů
5. Zajistit sběr ‘jedlého’ oleje a kovů (plechovky)
6. Oprava koupaliště
7. Rekonstruovat letní stadion pro atletiku a kopanou
8. Podpořit možnost vzniku alternativních forem vzdělávacích institucí (soukromé MŠ, ZŠ –
začínáme spolu, Montessori, Waldorf, scioškola,...)
9. Vznik sociálně terapeutické dílny pro mentálně postižené občany
10.-11. Vybudovat menší školní tělocvičnu u ZŠ E. Zátopka
10.-11. Zajistit školení pro učitele (řešení krizových situací mezi žáky)
12.
Vybudovat chodník do Včelínku
13.
Sestavit participativní rozpočet
Návrhy na šeky po hlasování:
1.
Zábavné odpoledne pro cílové skupiny – senioři, handicapovaní, matky s dětmi
(Dětské zastupitelstvo Kopřivnice)
2-3. Podpořit akci Den s pejsky (Smiling Dog)
2-3. Zakoupení plochodrážního motocyklu pro práci s mládeží (AK plochá dráha)
4. Festival zdravého jídla pro rodiny (Foodrestart)
5. Koupit hru „vzduchový hokej“ (Klub Kamarád)
6.-7. Koupit 2 TV pro matky s dětmi (Azylový dům Salus)
6.-7. Zastřešit střídačky na hřišti u ZŠ M. Horákové (Klub malé kopané)
8. Benefiční koncert pro vybraného jedince (Dětské zastupitelstvo Kopřivnice)
Starosta – Starosta předal šek na 10.000,- zástupcům Dětského zastupitelstva na podporu jimi
navržené akce. K šeku na 5 tisíc uvedl - nás moc mrzí, že to tak dopadlo, že máme dva uchazeče
na šek v hodnotě 5 tisíc korun. Máme pro vás návrh – buď se jeden z vás dnes dobrovolně vzdá
šeku ve prospěch druhého uchazeče. Pokud se tak nestane, o přidělení šeku rozhodneme v radě
města, která bude jednat 9. května. Zástupce ploché dráhy – řekl, že se zástupci AK ploché dráhy
dohodli, že vzhledem k tomu, že někteří lidé s pejsky hlasováním podpořili jimi navrhovanou
rekonstrukci letního stadionu se zachováním plochodrážního oválu, že šek přenechají pejskařům.
Toto gesto ocenili přítomní velkým potleskem i starosta, který poté předal šek zástupci Smiling
Dogu.
Starosta – poděkoval lidem, kteří na akci přišli. Návrhy, které jste ocenili, vůbec nevybočují
z toho, co by mělo patřit do rozvoje Zdravého města. Budeme vás informovat, jakým způsobem
bude s návrhy nakládáno a jakou podporu dostanou v orgánech města, následně rozhodnou,
které z nich se dostanou do Akčního plánu a které budou realizovány v letošním, možná
v následujících letech.

Zápis vypracovala: Mgr. Dana Hoďáková
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