MĚSTO KOPŘIVNICE

příloha č.1

MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor rozvoje města

Zápis z Fóra Zdravého města Kopřivnice aneb akce s názvem „S Vámi o všem?
Ovšem!“
Datum konání: 11.5.2016
Místo konání: velký sál Kulturního domu Kopřivnice
Podepsáno: 54* 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 2015
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. Cílem dnešního setkání je nalezení 10 příležitostí, problémů Kopřivnice.
Starosta přivítal přítomné.
Představil plnění výsledků práce na vloni vybraných 10 P (problémech/příležitostech města
Kopřivnice definovaných na této akci v roce 2015). Vloni z Fóra, konaného dne 20. května,
vzešlo 18 námětů, které byly následně zařazeny do celoměstské ankety (1.-30. června). Jejím
výsledkem bylo 10 P roku 2015.
Realizace loňského žebříčku 10 P.
10. Čištění veřejné zeleně (křoví), odstranění zákoutí – otevření prostorů: odbor životního
prostředí se tímto problémem zabývá permanentně. V letošním roce bude ve spolupráci
s kolegyněmi z územního plánu zpracována územní studie sídelní zeleně pro celé území
města. Součástí této studie je evidence a vyhodnocení funkčního využití veškerých
stávajících ploch zeleně ve městě. Na sídlišti Sever bude provedena aktualizace pasportu
a inventarizace zeleně. Územní studie bude tedy popisovat stav a využití jednotlivých
ploch zeleně, aktualizace pasportu a inventarizace se bude zabývat zelení, která tam
roste.
9.
Rekonstrukce Domu dětí a mládeže v Kopřivnici včetně technických rozvodů – máme
zpracovanou projektovou dokumentaci, byla podána žádost na zateplení budovy
z dotačního programu životního prostředí. Součástí projektu jsou i terénní úpravy, terasa i
chodníky.
8.
Rozšíření parkovacích míst pro návštěvníky polikliniky – mám nepříznivou zprávu. Zídka,
kterou postavil Therapon, zůstane. Deklaruje ústy svého manažera pana Fialy, že
parkování nepotřebuje. Město pověřilo Slumeko, aby zahájilo projekt budování parkovací
plochy za Kachlovkou. Letos projekt a v příštím roce snad nové parkoviště se 40
parkovacími místy, a to i přesto, že poliklinika místa nepotřebuje.
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Rozšíření a přemístění skateparku, například do areálu házenkářského hřiště nebo
hledání možností – stále hledáme místa, kam by se mohlo přemístit. Z důvodu hlučnosti u
rampt je to problém.
Pokračování v rekonstrukci ulice Štramberské – odstranění hlučností, vibrací, výtluků –
letos dojde na realizaci úseku od Katolického domu po křižovatku s ulicí Pabla Nerudy.
Zahájení a dokončení rekonstrukce bude záležet na klimatických podmínkách.
Založení tradice pořádání Dne rodiny (sleva pro rodiny, volné nebo zvýhodněné vstupné
pro rodiny, kulturní akce…) – letos probíhá Týden pro rodinu v Kopřivnici. Připraveny jsou
sportovní, kulturní a společenské akce.
Rekonstrukce letního stadionu, vytvoření umělého atletického oválu – připravuje se
projektová fiše – Rekonstrukce letního stadionu, sportovní část. Záměr – požádat o
finanční prostředky na rekonstrukci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
s předpokladem realizace v roce 2017.
Dostavba domova pro seniory – nabídka od soukromého investora k odkoupení objektu
stravovny a přilehlých pozemků za účelem výstavby domova pro seniory. Je to priorita
dlouhou dobu.
Cyklostezky (směr Závišice, Nový Jičín, propojení důležitých míst, uzavření okruhů) –
zpracování generelu cyklistické dopravy, posouzení stávající sítě stezek pro cyklisty,
chodce či cyklotrasy (návrh nových, případně úprava starých). V září proběhne
připomínkování veřejností. Cyklostezka do Závišic – v roce 2016 projektová dokumentace,
navržení možných tras.
Zachování ZŠ sv. Zdislavy ve stávajících prostorách (prodej budovy zřizovateli školy) –
prodáno. V loni v prosinci zastupitelstvo schválilo prodej biskupství ostravsko-opavskému.

V letošním roce od vás očekáváme, že identifikujete problémy, kterými by se mělo město
zabývat. I letos půjde do celoměstské ankety 18 návrhů na 10 P, které vzejdou od 9
tematických stolů. Celoměstská anketa je plánována od 23. 5. května do 30. června.
Zastupitelstvu bude předložena konečná tabulka 10 P v září. Je možné, že tyto aktivity
zahrneme do Akčního plánu a do rozpočtu města na příští rok. V minulém týdnu proběhlo
fórum s mládeží. Zástupci mladých vám navržené priority vysvětlí. Věřím, že dnes
navržené aktivity budou úspěšné a pro město uchopitelné.

Ivana Rašková – představila garanty jednotlivých tematických stolů. Aktuálním tématem
volného času je házenkářské hřiště – zde jsou návrhy, které byly předchystány. Město chce
znát názory na návrhy, které by mělo město realizovat. Můžete navrhnout i jiné. Toto téma bude
přidruženo do ankety i do průzkumu, které budou následovat po dnešní akci.
Petr Švec – prezentoval organizaci Národní síť Zdravých měst. Připomněl dobrou praxi a
pochválil spolupráci města s mládeží i se seniory. Dnes se mohou navrhovat nové aktivity, ale i
staré, které se doposud nerealizovaly. Náměty budou ověřeny anketou.
Ivana Rašková – připomněla možnost hlasování o šeku – dnes se budou přidělovat dva šeky
10 000 a 5 000 korun.
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)
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G: šedý stůl:
B2: žlutý stůl:
Z: Hnědý stůl

Doprava (parkování, cyklo, chodníky, komunikace)
Prevence, bezpečnost, veřejný pořádek
Desatero Kopřivnice mladých

Prezentace výsledků:
Zeleně - návrhy dané oblasti, na kterých se přítomní shodli, že postupují do hlasování
a následně do celoměstské ankety.

Stůl mladých
Prezentovali čtyři mladí

Seznam návrhů v této oblasti:
- Color run běh (s dobročinným účelem)
- Zdravé automaty do škol
- Vybudování areálu pro paintbol a laser game
- Přírodní parky – zkrášlení
- Workshopy pro mladé a žáky základních škol
- Oprava cesty (zkratka od Laciny k ZŠ E. Zátopka)
- Výuka cizích jazyků – výjezdy do ciziny, rodilí mluvčí
- zvýšení bezpečnosti v sadu E. Beneše
- na Severu doplnit osvětlení
- doplnit kostky ze Štramberské na chodníky
- více košů na psí exkrementy
Šek:
- dvě akce Dětského zastupitelstva – bingo večery pro seniory a soutěž o nejchytřejšího
Kopřivničáka – pro žáky II. stupně

Bydlení
Prezentoval Kamil Žák

Seznam návrhů v této oblasti:
- Revitalizace hřiště házené (pro veřejnost)
- Obnova teras u vily č. p. 243 v parku (bývalý závodní klubu)
- Revitalizace sídliště Sever (schází služby, nedostatek odpadových hnízd, obnova
zpevněných ploch, pěší zóna směr obchod (Severka)
- Rekonstrukce hřiště ZŠ 17. listopadu (poslední neopravené školní hřiště)
- Rekonstrukce VS – služby, parkování
- Revitalizace části města mezi Severem a Jihem
Šek:
- není

Doprava
Prezentoval Richard Petr

Seznam návrhů v této oblasti:
- Rozšíření komunikace K Očnímu
- Rozšíření parkovací kapacity na sídlišti Sever
- Cyklostezka na Nový Jičín
- Cyklostezka Vlčovice – Lichnov
- Kontrola rychlosti MP
- Osvětlení začátky před Markétiným pramenem
Šek:
- Sportovně-turistický příměstský tábor (organizuje HC Kopřivnice)
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Prevence, bezpečnost, veřejný pořádek
Prezentovala Michal Raška

Seznam návrhů v této oblasti
- Jednání s vlastníky Včelína k opatření zlepšení veřejného pořádku v okolí a kvality
bydlení v domě
- Testování odpadních vod na přítomnost drog v ZŠ
Šek:
- Karolínka Dejová na rehabilitaci

Výchovně vzdělávací proces
Prezentovala Radomíra Michálková

Seznam návrhů v této oblasti:
- Oprava školního hřiště ZŠ a MŠ 17. listopadu
- Rozšíření kapacity univerzity III. věku
- Podpora polytechnického vzdělávání (partneři, prostory)
- Rozšíření vzdělávání pro udržitelný rozvoj na školách
- Dietní a zdravé stravování ve školních jídelnách
Šek:
- není

Životní prostředí
Prezentovala Hynek Rulíšek

Seznam návrhů v této oblasti:
- vybudovat oplocenou plochu v centru města pro pejskaře (prostor bývalého muzea
v parku, u Laciny, u bývalého hřbitova)
- příprava na předpokládané klimatické změny – sucho, horko, přívalové deště
- rozšíření počtu kontejnerů na sídlišti Sever
- mytí velkoobjemových kontejnerů zvenku na exponovaných místech
Šek:
- podpora vybavení kopřivnických skautů

Volný čas, kultura a sport
Prezentovala Božena Klimecká

Seznam návrhů v této oblasti:
- Rekonstrukce školního hřiště při ZŠ 17. listopadu s možností užívání veřejností
- Rekonstrukce dětského hříště na ulici Polní a Pod Zahradami
- Rekonstrukce šaten na zimním stadionu
- Podpora letních příměstských táborů pro děti z Kopřivnice
- Podpora obnovy vybavení pro organizování volnočasové aktivity
- Zastřešení tribuny na ZŠ Milady Horákové
Šek:
- Podpora akce Sedmikvítek 18. ročník (soutěž dětí ve zpěvu, tanci, divadle…)

Zdravý životní styl, zdravotnictví, sociální prostředí
Prezentoval Lenka Galiová

Seznam návrhů v této oblasti:
- Pokračovat v řešení bezbariérovosti mimo centrum a hlavní trasy města
- Podpora vzniku sociální služby – Domov pro seniory
- Zřízení pétanguového hřiště (využívání volného času nejen pro seniory v prostoru
házenkářského hřiště)
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Šek:
-

Rekonstrukce Domova Salus (Azylový dům pro matky s dětmi v nouzi)
Rozšíření počtu laviček na hlavních trasách pro pěší (požadavek seniorů)
Podpořit výnos ze sběru vršků pro Jarečka

Úřad, trh práce
Prezentovala Jana Hromočuková

Seznam návrhů v této oblasti:
- žádný
Šek:
- Nově nastartování Junior televizi v Kopřivnici
Zdeněk Šustr – chtěl bych poukázat na zpracovávání Strategického plánu a vztah občanů ke
Strategickému plánu. Neexistuje možnost občanů vyjadřovat se k projednávání Akčního i Strategického
plánu. Občané se k tomu nemají možnost vyjadřovat. Kritizoval umístění těchto dokumentů na webu
města.
Starosta – Strategický i Akční plán je na webu zveřejněn, je tam výzva, že mají občané možnost podávat
připomínky a náměty ke všem plánům. My s připomínkami pracujeme.

Vaše vize využití házenkářského hřiště
Navržené aktivity:
• Rekreačně oddychová, klidová zóna s parkovou zelení
• Netradiční sportoviště:
o Workoutové hřiště
o Parkourové hřiště
• Cvičící koutky pro starší generaci
• Městská tržnice, trvalý stánkový prodej
• Parkoviště
• Jiné aktivity (návrhy z pléna):
o Oplocená plocha pro pejskaře
o Veřejné sportoviště (multifunkční hřiště, dětská hřiště, odpočinková zóna, in-line
okruh)
o Petangové hřiště
Výsledky hlasování o největších problémech:
Problém / příležitost

Pořadí

Rekonstrukce školního hřiště při ZŠ a MŠ 17. listopadu

1

Rekonstrukce dětského hřiště v lokalitě Pod Zahradami (Polní)

2

Color run

3

Obnova teras vily v parku

4

Jednání s vlastníky Včelína ke zlepšení veřejného pořádku

5

Pokračovat v řešení bezbariérovosti mimo centrum a hlavní trasy města

6-7

Zdravé automaty do škol

6-7
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8

Revitalizace hřiště házené
Podpora vzniku sociální služby Domov pro seniory

9-10

Oplocená plocha v centru města pro pejskaře

9-10

Výsledky hlasování o šek:
Šek na 10 000 Kč převzali zástupci mladých a šek na 5 tisíc převzal Bohuslav Hruškovský za
HC Kopřivnice.
Výsledky hlasování šek:
Počet
hlasů

Pořadí

Bingo večery pro seniory a soutěž Nejchytřejší Kopřivničan

14

1

Sportovně-turistický příměstský tábor

10

2

Nové nastartování Junior TV v Kopřivnici

4

3-4

Podpora akce Sedmikvítek

4

3-4

Šek pro Karolínku Dejovou

3

5

Podpořit výnos sběru vršků pro Jarečka

2

6-7

Obnova vybavení kopřivnických skautů

2

6-7

Návrh

Starosta: Mám radost, že všechny priority jsou aktuální, s kterými město pracuje. Dáme jim po
výsledku veřejného hlasování větší důraz a budeme se jimi zabývat. Některé jsou už v rozpočtu
na letošní rok a další budeme realizovat v příštích letech. U větších akcí se snažíme získat
externí zdroje, aby to nezatížilo tolik rozpočet města. Poděkoval zástupci Zdravých měst za
spolupráci a všem ostatním za účast.
zápis vypracovala: Mgr. Dana Hoďáková
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