MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor rozvoje města
ORM11_p01

Zápis z Fóra Zdravého města Kopřivnice aneb akce s názvem „S Vámi o všem?
Ovšem!“
Datum konání: 23. 5. 2012 od 16:30
Místo konání: Konferenční místnost MÚ Kopřivnice (10. patro)
Přítomno: cca 95 občanů (podpisy v prezenční listině)
Program:
•
•
•
•
•
•

Uvítání 1. místostarostou města
Jak bylo naloženo s 10 P roku 2011
Prezentace Národní sítě Zdravých měst ČR
Práce v tematických skupinách
Hlasování
Shrnutí – závěr

Moderátorka akce Ivana Rašková přivítala přítomné a požádala o úvodní slovo 1. místostarostu
města Kopřivnice Ing. Miroslava Kopečného.
Pan Kopečný poděkoval přítomným, že si na tuto akci vyhradili čas a vyjádřil spokojenost
s letošní účastí, kdy na první pohled bylo vidět, že účastníků je více než v předchozích
ročnících. Přivítal zástupce mládeže a upozornil, že ti v průběhu akce vystoupí s výsledky „Fóra
mladých“ - S Vámi o všem? Ovšem! ... Tentokrát s mládeží – které se konalo před týdnem.
Paní místostarostka Bc. Dagmar Rysová, garant za Projekt Zdravé město a místní Agenda 21
představila přítomným 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 2011). Vloni z Fóra vzešlo 16 námětů, které byly následně
zařazeny do celoměstské ankety (1 - 30. 6. 2011). Jejím výsledkem bylo 10 P roku 2011. Poté
nastínila, jak bude probíhat program a poděkovala sponzorům. Jak se pracovalo na 10 P z roku
2011, viz prezentace.
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 2011, 2010 a 2009.
Následovalo upozornění na možnost zakoupení koření a na přidělení šeku v hodnotě 15 000
Kč. Každý tematický stůl mohl navrhnout konkrétní aktivitu, která by měla částku získat.
Nejvyšší počet hlasů vloni obdržel návrh na přidělení Občanskému sdružení Mandlové oči –
sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem, pobyt pro děti s DS s rodinami.
Slečna Rašková poté představila ředitele asociace Národní sítě Zdravých měst České republiky
Ing. Petra Švece, který prezentoval asociaci Zdravých měst, regionů, krajů, ale i mikroregionů.
Poté oznámil, jak bude probíhat diskuze u jednotlivých stolů a jak se bude hledat deset
největších problémů.
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Zahájení čtyřicetiminutové diskuze u 9 tematických stolů. Občané byli upozorněni na možnost
přecházení mezi stoly s danými tématy.
Přehled témat:
A: modrý stůl:
B+E: oranžový stůl:
C: zelený stůl:
D: červený stůl:
I:světle modrý stůl:
F: fialový stůl:
G: šedý stůl:
B: žlutý stůl:
Z: Hnědý stůl

Městský úřad (radnice), komunikace s občany, informovanost
Zdravý životní styl, zdravotnictví, sociální služby
Životní prostředí
Výchovně vzdělávací proces
Bydlení a služby
Volný čas (sport, kultura, cestovní ruch, partnerská města)
Doprava (parkování, cyklo, chodníky, komunikace)
Prevence, bezpečnost, veřejný pořádek
Desatero Kopřivnice očima mladých

Prezentace výsledků:
Zeleně - označeny návrhy dané oblasti, na kterých se přítomní shodli, že postupují do hlasování
a následně do celoměstské ankety.
Červeně - označen návrh z dané oblasti, na kterém se přítomní shodli, že postupuje do
hlasování o přidělení částky 15 000 Kč.

Úřad
Prezentoval Ing. Šustr

Seznam návrhů v této oblasti:
- elektronická evidence podnětů občanů
- pořízení a evidence podnětů dle struktury SP
- veřejná kontrola SP před tvorbou AP
- průběžná informovanost o projektu Dílna kvality Kopřivnice
- registrace uživatelů diskusního fóra (neanonymní příspěvky)
Šek:
- výměna písku v dětských pískovištích

Zdravý životní styl, zdravotnické služby, sociální služby
Prezentoval Ing. Klečka

Seznam návrhů v této oblasti:
- dostavba domova pro seniory
- podpora vzniku nové terénní sociální služby – „podporované bydlení“ pro různé cílové
skupiny (osoby se zdravotním postižením, tréninkové byty, ...)
- finanční zvýhodnění připojení k internetu přes KTK pro seniory (nad 70 let) a zdravotně
postižené osoby
Šek:
- dovybavení klubu seniorů – televizor s DVD přehrávačem, vybavení domovinek novými
televizory (potřeba 7 ks)
Připomínky k tématu z pléna:
- potřeba rekonstrukce DPS na ul. České , č. p. 320 – výtahy (nákladní i osobní)
- nevhodné zacházení se seniory
- cena za podávání obědů mimo jídelnu na úkor uživatelů (za každý úkon se platí zvlášť) zvýšení ceny stravného z 61 na 63 Kč + nesmíme použít vlastní jídlonosiče
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Životní prostředí
Prezentoval Ing. Rulíšek

Seznam návrhů v této oblasti:
- pořízení kompostérů a dalších nádob na bioodpad (i pro bytové domy)
- ořez stromů ohrožujících dětská hřiště
- odkanalizování a odvodnění ul. Záhumenní
- kamerový systém pro monitoring nepovolených skládek odpadů
- podmínky pro živočichy – město, okolí
- aktualizace inventarizace zeleně ve městě
Šek:
- ozelenění táborové základny na Kletné

Výchovně vzdělávací proces
Prezentovala ......

Seznam návrhů v této oblasti:
- dovybavení MŠ a zahrady při ZŠ 17. listopadu
- rozvoj multikulturní výchovy, globálního rozvojového vzdělávání a environmentální
výchovy na školách
- vyšší propojenost škol s praxí
- rekonstrukce ZŠ Emila Zátopka
- kamerové systémy u vstupů do škol, ?Jak s prostorem před školou?
- rozšířit aktivity celoživotního vzdělávání ve spolupráci (univerzita III. věku – spolupráce
se ZŠ, rozšíření i na další věkové skupiny)
- podpora matematické gramotnosti žáků na školách
Šek:
- hrací prvek – trampolína pro ZŠ a MŠ 17. listopadu

Prevence, bezpečnost, veřejný pořádek
Prezentoval pan Raška

Seznam návrhů v této oblasti:
- tréninkové zaměstnání pro nepřizpůsobivé občany
- terapeutické skupiny pro dobrovolné setkávání závislých lidí (po léčbě)
- pobytový víkend pro náctileté za účelem odmítání drog
- zlepšení primární prevence ve školách – dlouhodobé programy
- schránky na sběr použitých injekčních setů
Šek:
- aktivity pro ženy každého věku. 1. seminář – aby porod nebolel, 2. Zdravotní cvičení pro
ženy v každém věku (tantra jóga) – Máš čas?, o.s.

Volný čas, kultura a sport
Prezentovala paní Sopúchová

Seznam návrhů v této oblasti:
- modernizace sportovišť, bezpečnost (házeňák, letní stadion...)
- vybudování nafukovací haly
- zkulturnění prostředí před lyžařskou chatou
- bezúplatné zpřístupnění sportovišť pro organizace, sportovce (letní stadion, hřiště ...)
- finanční ohodnocení sportovních trenérů a vedoucím kulturních spolků a souborů – za
činnost s mládeží
- bezplatné plakátování akcí pro mládež, NNO, spolky
Šek:
- příspěvek na mantinely pro florbalový klub
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Doprava
Prezentoval Ing. Petr

Seznam návrhů v této oblasti:
- zvýšení kapacity parkování na ul. Pod Zahradami (za č.p. 1296) a ul. Kadláčkově
(nevyužitá plocha hřiště)
- upravit přechod na ul. Husově (u Laciny), doplnit o ostrůvky + nasvětlení
- řešení bezpečnosti cesty Kopřivnice/Štramberk – k Očnímu, omezení rychlosti, zpevnění
krajnic, vymezení druhu vozidel
- posílení autobusových linek
o propojení sídliště JIH – obchodní zóna (Kaufland)
o do průmyslového parku
o směr „Ptačí čtvrť“
- zlepšení značení cyklostezek, informovanosti o užívání a stojany na kola
- převést dopravu z cementárny z kamionové na železniční
Šek:
- obnova kolotoče v parku

Bydlení
Prezentoval pan Pargač

Seznam návrhů v této oblasti:
- rekonstrukce domu č. p. 320 na ul. Česká – výtahy
- navrácení služeb do DPS
- nedostatek laviček ve městě - pěší zóny
- zlepšení bezpečnosti a veřejného pořádku na sídlišti Sever u „malého Tesca“
- zvýšení počtu stavebních parcel ve městě a v městských částech (individuální výstavba)
– změna územního plánu
- investice do rekonstrukce startovacích bytů - nabízejí se ve špatném stavu
Šek:
- pořízení kamery pro městskou policii – umístit před Tesco
Připomínky k tématu z pléna:
- lavičky dáváte tam, kde se shromaždují nepřizpůsobiví lidé
- kamera (u „malého Teska“ na sídlišti Sever) by se měla spravit
- tréninkové zaměstnání – dobrý nápad

Stůl mladých
Prezentoval „Tomáš“

Seznam návrhů v této oblasti:
- klub pro mladé od 15 let - bez alkoholu
- hřiště na basketball a baseball
- psí exkrementy na trávnících ve městě
- zřídit občerstvení do kina (popcorn, ..)
- špatný stav sportovišť – modernizace
- bezdomovci v parcích
- parkour park
- vysoké poplatky za sportoviště pro mladé (nevýdělečné)
- drogy – není problém sehnat
- snížená bezpečnost v nočních hodinách
- lepší vybavení ve školách – skříňky v šatnách, nové tabule
Šek:
- příspěvek na zakoupení stanu pro pionýry
Závěrem setkání reagovala mst. Rysová na náměty z pléna (viz stůl Zdravý životní styl,
zdravotnické služby, sociální služby). Vysvětlila a uvedla na pravou míru skutečnosti, týkající se
odebírání obědů poskytovaných Střediskem sociálních služeb seniorům v nové stravovně.
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Výsledky hlasování o největších problémech:
Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9-10
9-10
11-13
11-13
11-13
14
15-17
15-17
15-17
18

Znění návrhu
bezúplatné zpřístupnění sportovišť pro organizace, sportovce, mládež (letní
stadion, hřiště ...)
modernizace sportovišť, bezpečnost („házeňák“, letní stadion...)
tréninkové zaměstnání pro nepřizpůsobivé občany
dostavba domova pro seniory
podpora vzniku nové terénní sociální služby – „podporované bydlení“ pro
různé cílové skupiny (osoby se zdravotním postižením, tréninkové byty, ...)
klub pro mladé od 15 let - bez alkoholu
pořízení kompostérů a dalších nádob na bioodpad (i pro bytové domy)
zlepšení bezpečnosti a veřejného pořádku na sídlišti Sever „u malého
Tesca“
rozvoj multikulturní výchovy, globálního rozvojového vzdělávání a
environmentální výchovy na školách
zvýšení kapacity parkování na ul. Pod Zahradami (za č.p. 1296) a na ul.
Kadláčkova (nevyužitá plocha hřiště)
elektronická evidence podnětů občanů
zlepšení primární prevence ve školách – dlouhodobé programy
řešení bezpečnosti cesty Kopřivnice/Štramberk – k Očnímu, omezení
rychlosti, zpevnění krajnic, vymezení druhu vozidel
ořez stromů ohrožujících dětská hřiště
registrace uživatelů diskusního fóra (neanonymní příspěvky)
vyšší propojenost škol s praxí
rekonstrukce domu č. p. 320 na ul. Česká - výtahy
zřídit občerstvení do kina (popcorn, ..)

Výsledky hlasování o šek:
Nejvyšší počet hlasů (28) od přítomných obdržel návrh na přidělení částky 15 000 Kč
občanskému sdružení FBC Vikings Kopřivnice (florbalový klub) na pořízení mantinelů.
Na závěr akce upozornila místostarostka Dagmar Rysová, že přibližně od 5. 6. 2011 bude
probíhat celoměstská anketa (na webu města, v Kopřivnických novinách, v městské knihovně
…), 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. Připomínky menšího finančního rozsahu budou řešeny v rámci provozu MÚ.
Zápis vypracovala: Dana Hoďáková
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