S Vámi o všem? Ovšem!
Zápis z Fóra Zdravého města Kopřivnice
(14. 5. 2009 od 16:30, konferenční místnost MÚ, 10. patro)

Uvítání: starosta města Ing. Josef Jalůvka
Prezentace města Kopřivnice: Dagmar Rysová – garant Projektu Zdravé město a místní
Agenda21 (místostarostka)
Obsah prezentace: Struktura Plánu zdraví a kvality života Kopřivnice
Historie Plánu zdraví a kvality života Kopřivnice
Co se podařilo z plánu zrealizovat (nejen za uplynulý rok)
Závěr
Prezentace NSZM: Petr Švec – Ředitel NSZM (Jak dnes budeme postupovat?)
Po výše uvedené 1. části programu následovala práce v sedmi diskusních skupinách
rozčleněných dle témat Plánu zdraví a kvality života (zdravemesto.koprivnice.org)
A: modrý stůl: veřejná správa, komunikace, informovanost
B,E: oranžový stůl: sociální služby, zdravotnické služby, prevence, bydlení
C: zelený stůl: životní prostředí
D: červený stůl: výchova a vzdělávání
F: fialový stůl: volný čas, sport, kultura
G: šedý stůl: doprava
H: žlutý stůl: podnikání, výroba, služby, zaměstnanost
K čemu dospěly jednotlivé stoly?
Lidé u stolů definovali několik návrhů, které by se měly řešit, a z tohoto vzniklého
„seznamu“ za danou oblast následně vybrali dva problémy (označeny zeleně), které
postoupily do dalšího „kola“ – hlasování. Tímto způsobem vznikl seznam návrhů
za všechny oblasti (ze sedmi stolů tedy vznikl seznam čtrnácti návrhů), ze kterého bylo
pomocí hlasování vybráno TOP 10. Každá diskusní skupina navrhla také jednu aktivitu,
která postoupila do samostatného hlasování o šek v hodnotě 10 000 Kč

Výstupy z jednotlivých diskusních skupin:

Životní prostředí:
Seznam návrhů v této oblasti:
o Výchova k třídění odpadů
o Účinnější deratizace
o Zlepšení kvality zeleně ve městě (př. výsadba stromů vhodných pro
alergiky)
o Uklizení příkopů a Kopřivničky
o Rozšíření sběru a třídění odpadů
o Zvýšení hustoty kontejnerových hnízd v okrajových částech města
Diskuse:
- Návrh: fungující systém úklidu komunikací po zimě (blokové čistění).
- Připomínka ke stavu městských lesů – požadavek na vysazování mladých stromků,
doporučení nekácet vzrostlé stromy v městských lesech a uklízet pokácené stromy po
těžbě včetně provádění následné kontroly
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-

reakce OŽP (pan Rulíšek): město Kopřivnice hospodaří podle lesního
hospodářského plánu na období 2004 až 2013, kácení porostů se provádí
v době jejich zralosti, vzniklé holiny se musí podle zákona o lesích zalesnit do
2 let (v městských lesích se tak děje). Klestí se nechává na místě – ano, to je
pravda, snažíme se starat o lesy ekonomicky. Nyní je problém spíše
s kůrovcovou kalamitou, stromy napadené kůrovcem se musí z lesa odstranit.
Pokud má někdo problém s tím, že se kácí neoprávněně může se obrátit na
MÚ, odbor ŽP – bude to prošetřeno, jinak každoročně probíhají kontroly
Ministerstva zemědělství, krajského úřadu či České inspekce životního
prostředí.
- Návrh: změna systému vyvážení odpadů - kdyby se změnil, tak by možná nebyla třeba
deratizace – nezváží město změnu?
- reakce OŽP (pan Rulíšek): Vyváží se pravidelně a pokud zjistíme, že se vrství
větší množství odpadů kolem kontejneru, buď přidáváme kontejner, nebo
zvyšujeme počet svozů.
ŠEK:
Cyklus informačních seminářů pro občany k programu Zelená úsporám

Podnikání, výroba, služby, zaměstnanost:
Seznam návrhů v této oblasti:
o Podpora praxe absolventů, studentů, nezaměstnaných

H.1.2. - pružnější reakce škol na potřeby trhu práce

H.3. – podrobnější specifikace
o Průkaznost výsledků, zodpovědnost za Plán zdraví a kvality jako SP – doplnění
k jednotlivých výstupům z Plánu zdraví zodpovědné realizátory, termíny a
indikátory
o Zajištění praktických výstupů plánu
o Podporovat vzdělávání zaměstnanců – město finančně angažovat
o Výchova studentů k podnikání – pořádání kurzů/seminářů/školení, aby
studenti, kteří jdou do praxe věděli, jaké jsou daně, co je to mzda, jaké existují
druhy podniků apod. V ideálním případě by měly být kurzy vedeny ekonomem.
ŠEK:
Marketing průmyslové zóny – příjemcem by bylo CPR, s. r. o.

Sociální služby:
Seznam návrhů v této oblasti:
o Výstavba domova pro seniory
o Vybudování nízkoprahového denního centra pro lidi bez přístřeší
o Zřízení ubytovny pro osoby ohrožené soc. vyloučením
o Doplnění městského mobiliáře (především laviček),v centru města a na sídlištích
o Pokračování v realizaci bezbariérových úprav města
o Zajištění kompletních služeb pro občany s handicapem po ukončení školní
docházky (chráněné bydlení, dílny apod.)
o Omezení nonstop provozoven (bary, herny, zahrádky apod.) v blízkosti škol a
obytných bloků
o Zachování stávajícího byt. fondu v majetku města (nepokračovat v privatizaci
obecních bytů)
ŠEK:
Zahradní pergola pro klienty DS Kopretina - zvolený pro další hlasování
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Příspěvek na vybudování bezbariérového vstupu na poštu – zřízení dveří na fotobuňku
pro ulehčení vstupu pro vozíčkáře, maminky s kočárky atd.

Veřejná správa, komunikace, informovanost:
Seznam návrhů v této oblasti:
o Změna struktury vysílání KTK – reportáže ve Zpravodaji KTK by měly být
seřazeny dle důležitosti – tzn. nejprve zprávy z radnice, potom informace
o projektech a investicích, na závěr akce ve městě)
o KTK by měla být více kritická – námět na pořad: kamera chválí/kamera kritizuje
o Zjednodušení nyní velice komplikovaného uplatňování shromažďovacího práva –
doporučení: posouzení možností pro jednodušší oznamovací a povolovací proces –
jedno podací místo
o Koordinace informačního systému veřejného pořádku – propojení MP, PČR,
a Slumeka – MP by měla koordinovat dispečery. Také když čl. zavolá 156 neměl
by se mu v telefonu ozvat. Nový Jičín, ale Kopřivnice.
o Větší transparentnost přidělování městských dotací - grantová politika by měla být
věcí veřejnou, teď o grantech rozhoduje rada města, avšak mělo by rozhodovat
zastupitelstvo – žadatel by měl mít právo veřejně se vyjádřit
o Při přidělování dotací by neměly být zvýhodňovány subjekty založené městem
o Zvýšení iniciativy MP – policie řeší jen to, co někdo ohlásí, stejné neohlášené
přestupky zůstávají bez postihu
o Veřejné rozhodování o zařazení akcí do AP
ŠEK:
Propojení systému veřejného pořádku – příjemce MP – nákup vhodného zařízení

Volný čas, sport a kultura:
Seznam návrhů v této oblasti:
o Řešení umístění pamětních desek ve městě s cílem vyjádření úcty osobnostem,
historickým událostem atd.
o Řešení a další rozvoj dětských hřišť a sportovišť
o Řešení prostorů pro sport – využití „Areálu zdraví“
o Řešení problému pionýrské klubovny (viz. návrh diskusní skupiny na získání šeku)
o Řešení závadnosti školních hřišť
o Provoz rekonstruovaných nebo nových prostor pro volný čas
o Sledování informovanosti v oblasti cestovního ruchu
o Vytvoření harmonogramu akcí ve městě (kulturní x sportovní)
o Zapojení veřejnosti do organizovaných volnočasových aktivit
o Posílení dotačních programů v oblasti sportu
o Vybudování multifunkčního hřiště u ZŠ Emila Zátopka
ŠEK:
Zabezpečení klubovny pionýrů – č. p. 1197 ul. Francouzská – uživatelé jsou s místem
klubovny spokojeni, ale mají problém jako ostatní lidé v této oblasti, tedy posedávání
neorganizované mládeže atd. Členové klubu nechtějí el. signalizaci – stačí „krásné“
kované mříže se sluníčkem
Diskuse:
Spravení skateparku - námět
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Výchova a vzdělávání:
Seznam návrhů v této oblasti:
o Revitalizace budov základních a mateřských škol
o Rekonstrukce a modernizace školních hřišť a sportovního vybavení
o Dokončení rekonstrukce školních jídelen (2. etapa)
o Zajištění vzdělávání dospělých – celoživotní vzdělávání
ŠEK:
Sportovní vybavení pro Mateřské školy p.o. Kopřivnice
Diskuse:
Návrh na postoupení aktivity vzdělávání dospělých ve spolupráci se školami – další
vzdělávání, celoživotní vzdělávání mezi aktivity o kterých se bude hlasovat v druhém
kole.
Další návrh na rozšíření formulace na vzdělávání dospělých ve spolupráci s ÚP.
… oba návrhy byly přítomnými odsouhlaseny.

Doprava:
Seznam návrhů v této oblasti:
o Zvýšení kvality chodníků
o Zamezení devastaci trávníků auty i chodci
o Budování stezek pro in-line bruslaře
o Řešení ul. Kpt. Jaroše, včetně navazujících křižovatek
o Řešení dopravní obslužnosti - MHD
o Rekonstrukce ulic Štefánikova a Štramberská
o Zvýšení množství přechodů na ul. Obránců míru
o Vybudování záchytného parkoviště na Severu
o Ul. Panská – získat do majetku města a opravit, přičemž začít by se mělo
vybudováním cyklostezky a chodníku mezi areálem společnosti Erich Jaeger a
křižovatkou
ŠEK:
Věnovat Domu dětí a mládeže Kopřivnice na činnost v oblasti dopravní prevence
Diskuse:
Osvětlení přechodů nejen u kruháče, ale v celém městě - na všech komunikacích – řidič
nevidí chodce na přechodu
- v současné době se připravuje osvětlení přechodu u městského úřadu. Všechny
přechody se v budoucnu budou automaticky osvětlovat a dělat bezbariérové.
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Přehled čtrnácti vybraných návrhů o které zúčastnění vybrali jako
nejzávažnější na další listině
Přímo na jednání byl také věnován šek v hodnotě
10 000 Kč. Účastníci Fóra Zdravého města se shodli
na přidělení této částky Dennímu stacionáři
Kopretina ve Vlčovicích, na vybudování zahradní
pergoly pro klienty tohoto zařízení.

Co bude následovat?
1. 6. 2009 bude vyhlášena ověřovací anketa, jejímž
cílem bude ověřit, zda i Ti, kteří se nezúčastnili tohoto
diskusního setkání a přesto mají zájem spolupodílet se
na utváření místa, v němž žijí, cítí jako důležité stejné
problémy.
Konec ankety naplánován na 30. 6. 2009.
Výsledky budou k dispozici v Kopřivnických novinách,
na webových stránkách města i webu Zdravého města
bezprostředně po projednání výstupů a navržených
opatření v Radě a Zastupitelstvu města Kopřivnice.
(Předpoklad je září 2009).
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Přehled navržených aktivit a v pořadí dle abecedy vzešlých z Fóra Zdravého města.

Seřazeno dle abecedy

Oblast

Problém/příležitost

E

Domov pro seniory

B

Kompletní služby pro občany s handicapem po ukončení školní docházky

A

Koordinace informačního systému veřejného pořádku

F

Provoz rekonstruovaných nebo nových prostor pro volný čas

G

Rekonstrukce ul. Štramberská/Štefánikova

D

Revitalizace budov základních a mateřských škol

G

Řešení ul. Kpt. Jaroše

F

Řešení závadnosti školních hřišť

E

Ubytovna ohrožené sociálním vyloučením

C

Účinnější deratizace

H

Výchova studentů k podnikání

D

Zajištění celoživotního vzdělávání

C

Zlepšit kvalitu zeleně ve městě

A

Změna struktury vysílání KTK
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