MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor rozvoje města
ORMx_P02

Zápis z Fóra Zdravého města Kopřivnice aneb akce s názvem „S Vámi o všem?
Ovšem!“
Datum konání: 19. 5. 2011 od 16:30
Místo konání: Konferenční místnost MÚ Kopřivnice (10. patro)
Přítomno: 58 občanů.
Program:
•
•
•
•
•
•

Uvítání starostou města
Jak bylo naloženo s 10 P roku 2010
Prezentace Národní sítě dravých měst ČR
Práce v tematických skupinách
Hlasování
Shrnutí – závěr

Moderátorka akce slečna Ivana Rašková přivítala přítomné na akci a požádala o úvodní slovo
starostu města Kopřivnice Ing. Josefa Jalůvku.
Starosta informoval přítomné, že cíle z loňského Fóra Zdravého města se daří naplňovat.
Konkrétně dnes byly městu Kopřivnice schváleny čtyři ze šesti žádostí (ROP). Tyto projekty se
týkají také navržených 10 P z roku 2010. Jedná se o cca 70 mil. korun.
Konkrétně:
- ulice Štefánikova/Štramberská, 52 mil. Kč – rekonstrukce ulice od úřadu až po
katolický dům včetně parku a nových WC
- rekonstrukce Azylového domu a denního centra – 11 mil. Kč
- rekonstrukce vestibulu radnice – 5 mil. Kč
- cyklostezka z Příbora do Kopřivnice – podél řeky Lubiny (od Orinoka do Lubiny
k Horačce)
Závěrem starosta poděkoval za spolupráci jak občanům, tak také pracovníkům radnice za jejich
práci na přípravě projektů.
Paní místostarostka Bc. Dagmar Rysová, garant za Projekt Zdravé město a místní Agendu 21
okomentovala plnění Plánu zdraví a kvality života města Kopřivnice a seznámila tak přítomné
s výsledky práce na vloni navržených 10 P (problémech/příležitostech města Kopřivnice
definovaných vloni na této akci). Vloni bylo na Fóru navrženo 15 námětů, které byly následně
zařazeny do celoměstské ankety. Jejím výsledkem bylo 10 P roku 2010. Poté nastínila, jak
bude probíhat program a poděkovala sponzorům. Jak se pracovalo na 10 P z roku 2010 viz
prezentace.
Ivana Rašková představila další členy vedení města - tajemníka městského úřadu Ing. Josefa
Jiříka, místostarosty Aloise Janka a Ing. Miroslava Kopečného. Následně byl uvítán také
předseda asociace Národní sítě Zdravých měst České republiky pan Petr Herman. Přítomní byli
upozorněni na možnost občerstvení a prodej Fair trade produktů.

Město Kopřivnice – Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, CZ-742 21 Kopřivnice
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Ing. Petr Švec, ředitel asociace Národní sítě Zdravých měst ČR – prezentoval asociaci
Zdravých měst, regionů, krajů, ale i mikroregionů. Poté i on nastínil, jak bude probíhat diskuze u
jednotlivých stolů a jak se bude hledat deset největších problémů.
Připomenutí šeku na 15 000 Kč - každý tematický stůl má zároveň možnost navrhnout konkrétní
aktivitu, která získá šek. Vloni veřejnost rozhodla následovně:
7 500 Kč: Mateřské centrum Klokan – zakoupení pomůcek
7 500 Kč: NDC Racek – zakoupení lednice
Zahájení čtyřicetiminutové diskuze u 8 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:
E:světle modrý stůl:
F: fialový stůl:
G: šedý stůl:
B: žlutý stůl:

Městský úřad (radnice), komunikace s občany, informovanost
Zdravý životní styl, zdravotnické služby, sociální služby
Životní prostředí
Výchovně-vzdělávací proces
Bydlení a služby
Volný čas
Doprava
Výchovně vzdělávací proces

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.

Životní prostředí
Prezentoval Ing. Hynek Rulíšek

Seznam návrhů v této oblasti:
- Vytvoření pásu ochranné zeleně (proti prašnosti) ve městě i na okraji
- Nerozšiřování dalších aktivit na úkor zeleně (např. stavby, garáže, parkoviště)
- Doplnění kamerového systému – např. u kontejnerů, zamezit vzniku skládek
- Omezení hlukové zátěže ve městě (sekačky, úklidových prací, údržbu komunikací o
víkendech, změna povrchu na ulici Štramberské atd.)
- Vybudování zpevněných ploch pod kontejnery (mimo komunikace)
- Evidence psů – čipy
-

Šek:
-

Doplnění: p. Šustr: Snažíme se o třídění odpadů. Připomínka: kontejnery na plasty jsou
přeplněny. Rozšířit počet kontejnerů na plasty. Chybí motivace občanů, kdo třídí, není
odměněn.
kamerový systém

Doprava
Prezentoval Martin Lapčík

Seznam návrhů v této oblasti:
- Městská hromadná doprava - zavedení linky na noční směny – neděle večer
- Oprava ulice Štramberské od kostela po Palárnu
- Návaznost spojů vlak Štramberk – Veřovice
- Omezení nákladní dopravy v centru – vjezd do Tatry, kolem Centra podnikání a rozvoje
- Jednání s Tatrou o propojení ul. Husovy a ul. Panské
- Rozšíření parkoviště u Komerční banky + propojení s ul. Kadláčkovou
- Řešení parkování na sídlišti Sever + jednosměrky
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Šek:
-

Obchvat ul. Severní k Pasekám (z Lubiny na Nový Jičín)
Rekonstrukce přechodu pro chodce u České spořitelny (na ul. Záhumenní), možnost
instalace světelné signalizace
Logické doplnění cyklostezek a chodníku – cyklostezka „Sever“ a její napojení na
cyklostezku kolem Kopřivničky
Omezení nákladní dopravy na ul. Dělnické – oprava komunikace
doplnění: Mgr. Xenie Šustalová: Řešit parkování u mateřských školek v Kopřivnici.
na benzín městské policii - pro vyšší pohyb MP v nočních hodinách

Volný čas, kultura a sport
Prezentovala Vendulka Sopúchová

Seznam návrhů v této oblasti:
- Řešení nevyhovujícího stavu městských sportovišť v Kopřivnici, postupná rekonstrukce
- Modernizace a dovybavení tělocvičen zimního stadionu
- Zakoupení 20 ks stanů pro Junák, svaz skautů a skautek, středisko Kopřivnice
- Vybavení klubovny Pionýrské skupiny Kopřivnice – technické a pedagogické – chybí
vybavení
- Opětovné zavedení turistického vláčku (trasa: centrum Kopřivnice, koupaliště
Kopřivnice, Štramberk náměstí)
Šek:
-

doplnění: p. Šustr: Opravy a dovybavení hřišť u bytových domů (branky, plochy,
oplocení, …)
Pionýrská skupina - na dovybavení klubovny – nákup drobného vybavení, skříněk,
deskových her, apod.

Úřad
Prezentovala Ing. Mgr. Lucie Petříčková

Seznam návrhů v této oblasti:
- Změna pravidel hlášení městského rozhlasu – hlásit nejen městské akce
- Zřízení front office na MÚ
- Seřízení provozu výtahů na MÚ
- Evidence podnětů občanů v el. podobě včetně jejich zpracování – vznik el. formuláře, co
se s podnětem děje
- Zlepšení informačních toků – informace o akcích ve městě na jednom místě (motivace
organizací k zasílání informací)
Šek:
-

2 shodné připomínky: proti navýšení počtu hlášení rozhlasu
1. návrh skupiny: koše na psí exkrementy
2. návrh skupiny: nákup knih do městské knihovny
hlasováním došlo ke změně a zvítězil návrh č. 2: nákup knih do městské knihovny

Prevence, bezpečnost, veřejný pořádek
Prezentovala Pavel Obrátil

Seznam návrhů v této oblasti:
- Absence veřejných WC fungujících po 16. hod. a o víkendech, návrh: umístění tzv.
mobilních WC v parcích
- Absence ambulance nebo terapeut poradny (skupiny) pro lidi vyléčené ze závislosti,
chybí pokračování v podpůrných skupinách
- Podpora prázdninových aktivit pro děti a mládež – finanční podpora pro rodiny ze
sociálně slabších rodin (finančně nenáročné – v MŠ, ZŠ, DDM či dalších zařízeních
města)
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-

Šek:
-

Zvýšit počet kontrol na podávání/požívání alkoholu mladistvým/i, kontrola konzumace
alkoholu v restauracích, parcích a veřejných prostranstvích (hřištích)
Nalezení jiného prostoru pro umístění Nízkoprahového denního centra Racek–
vystěhování ze stávajících prostor ZŠ a snížit tím negativní jevy v okolí kostela a bývalé
ZŠ
Občanské sdružení Mandlové oči – sdružení rodin a přátel osob s Downovým
syndromem, pobyt pro děti s DS s rodinami

Sociální oblast, zdravotnictví
Prezentovala Ing. Klečka

Seznam návrhů v této oblasti:
- Dostavba II. etapy Domova pro seniory
- Bezbariérová úprava chodníků (i mimo střed města)
- Rozšíření akademie III. věku pro víc zájemců (nyní dvě třídy)
- Vytvoření sportovního zázemí pro seniory – např. při cyklostezce a veřejných
prostranstvích (vybudovat kladiny atd. pro zdravý životní styl seniorů a lidí
s handicapem)
- Více podporovat chráněné nebo podporované bydlení pro lidi s handicapem
Šek:
- Vzdělávání seniorů na počítačovou gramotnost, dovybavení městského klubu seniorů
(Sokolovská 398)
-

Pozn.: paní Michálková – vzdělávání pořádá i stávající provozovatel KDK

Bydlení
Prezentoval Alois Janek

Seznam návrhů v této oblasti:
- Podpora vícestupňového bydlení – zachování a revitalizace stávajícího byt. fondu města
- Řešení obchodního centra (potraviny a drogerie) a zajištění služeb na sídlišti JIH
- Revitalizace sídliště Korej, včetně ul. Dukelské a ul. Sokolovské
- Zřízení městské hromadné dopravy na ekologický pohod – plyn, elektřina
Šek:
- Psí útulek

Výchovně vzdělávací proces
Prezentoval Mgr. Tomáš Hof

Seznam návrhů v této oblasti:
- Rekonstrukce školního hřiště ZŠ 17. listopadu a ZŠ E. Zátopka, zřídit placeného správce
hřiště
- Výstavba zahrady nové MŠ při ZŠ 17. listopadu (nově zřízená MŠ)
- Rekonstrukce (zateplení, výměna oken a střechy) ZŠ E. Zátopka
- Založit jesle
- Vyřešit parkování u mateřských škol
- Nalézt smysluplné využít bývalé ZŠ Náměstí
- Větší propagace sportovních klubů mezi dětmi a žáky (tělovýchova pro děti) – oslovovat
je i přes rodiče (jejich větší zapojení)
- Dovybavení všech škol prvky pro osoby s handicapem
Šek:
- Nákup herního prvku (herních prvků) pro nově vzniklou zahradu MŠ při ZŠ 17. listopadu
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Výsledky hlasování o největších problémech:
Pořadí

Znění návrhu

1

Postupná rekonstrukce městských sportovišť
Dostavba domova pro seniory (II. etapa)
Podpora a rozvoj vícestupňového bydlení (azylový dům, ubytovna, sociální
a startovací byty, dům s pečovatelskou službou, …)
Rekonstrukce druhé etapy Štramberské ulice
Dovybavení klubovny místní pionýrské skupiny
Zřízení terapeutické skupiny pro osoby vyléčené ze závislostí
Podpora levných táborů a dalších prázdninových aktivit pro mládež
Vybavení zahrady nové mateřské školy při ZŠ 17. listopadu
Rekonstrukce ZŠ Emila Zátopka (zateplení, střecha, okna)
Zřízení sportovního zázemí pro seniory
Zřízení front-office na úřadě (centrální pracoviště MÚ, kde občan vyřídí
všechny běžné záležitosti)
Omezení hlukové zátěže ve městě
Vysazování pásů ochranné zeleně proti prašnosti
Zřízení ekologické městské hromadné dopravy
Řešení parkování na sídlišti Sever a zjednosměrnění vybraných ulic
Zlepšení informačních toků (motivace organizací ke zveřejňování informací
o jejich plánovaných aktivitách)

2,3
4
5
6,7,8
9
10
11,12
13
14,15,16

Výsledky hlasování o šek:
Nejvyšší počet hlasů (14) od přítomných obdržel návrh na přidělení částky 15 000 Kč
Občanskému sdružení Mandlové oči – sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem,
pobyt pro děti s DS s rodinami.
Na závěr akce upozornila místostarostka Dagmar Rysová, že od 1. 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
•

Vyhodnocení evaluačních dotazníků (na další straně)
Účel: sběr námětů k vylepšení setkávání s veřejností.
Vyplnění dotazníku je dobrovolné.
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1

S čím jste
nebyl/a
spokojen/a,d
oporučte
konkrétní
změny

S čím jste
byl/a na
jednání
spokojena?

celkové
hodnocení
akce*

srozumitelno
st podkladů*
srozum.
prezentovan
ých
informací*
délka času
pro diskusi *

množství
obdržených
podkladů*

termín a čas*

místo *

Hodnocení akce

upravit čas (poměr) více
diskuse a méně prezentace,
proč prezentovat něco, co
jsme kolektivně segregovali?
Číst umí všichni. Prezentovat
nikdo.

2

1

2

2

4

1

občerstvení, organizace,
I. etapa rekonstrukce ul.
Štefánikova-Štramberská

1

2

1

2

1

1

občerstvení, organizace,
I. etapa rekonstrukce ul.
Štefánikova-Štramberská

Horko - neškodila by klima
byl tu hic (klimatizace)

1

1

1

1

1

1

1

organizace

1

1

2

2

2

3

2

vše bylo v pořádku

1

3

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

2

1

1

3

2

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

vše v pořádku

2

1

2

2

2

3

2

s celkovým přístupem lidí,
kteří organizovali tuto akci

1

1

2

2

2

2

2

organizační zabezpečení

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

pozdější hodinu
s průběhem i
organizačním zajištěním
pozdější čas této akce by
možná více vyhovoval

průběh, organizační
zabezpečení

* Hodnocení probíhá pomocí stupnice (1) nejlepší – (5) nejhorší
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v pořádku, žádné výhrady

