MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor rozvoje města

Zápis z jednání
Téma: Setkání k tématu Kampaně a osvětové akce roku 2010.
Datum, čas, místo: 27. 1. 2010 od 16:00, 10. patro MÚ.
Přítomni: Dle prezenční listiny.
Účel schůzky: Domluva spolupráce na osvětových akcích roku 2010 mezi zástupci radnice
a dalšími organizátory, případně mezi organizátory navzájem.
Cíle dnešní schůzky:
- stanovit konečné termíny jednotlivých akcí,
- navrhnout koordinační tým,
- navrhnout spolupracující subjekty a jejich funkce (role) a úkoly,
- navrhnout koncepci akce: celodenní (odpoledne/dopoledne), případně od-do,
cílová skupina, stručný návrh programu.
Teorie: Kampaně jsou velké komunitní osvětové akce ve městech založené na spolupráci
jednotlivých Zdravých měst s místními partnery. Např.: Den Země, Dny zdraví, Den bez tabáku,
Evropský týden mobility, Dny bez úrazů aj. V rámci jedné kampaně může proběhnout více akcí
zaměřených na různé cíl skupiny.
Průběh jednání:
1. Uvítání místostarostkou města a zároveň garantem Projektu Zdravé město a místní Agenda
21 (dále jen PZM a MA21) paní Dagmar Rysovou.
• Na město se obracejí organizace, spolky či jednotlivci, kteří mají zájem pořádat
v Kopřivnici akce s různým tematickým zaměřením a hledají partnery. Město už řadu let
pořádá několik osvětových kampaní, které jsou mezi lidmi oblíbené, nicméně jsou
časově i organizačně náročné.
• Proto byla svolána koordinační schůzka všech, kteří mají chuť se zapojit nebo
spolupodílet na kampaních a osvětových akcích v Kopřivnici.
2. Představení konkrétních kampaní pořádaných v Kopřivnici koordinátorkou PZM a MA21
Ivanou Raškovou - název, celosvětový nebo národní termín, téma, forma, součást přehledu
níže.
3. Práce ve skupinách – 4 tematická hnízda + 1 rezervní bez názvu (1. Den Země, 2. Dny bez
úrazů, Dny zdraví, 3. Den seniorů, Pochod všech generací, 4. Evropský týden mobility
a Evropský den bez aut), v každém alespoň jeden zástupce radnice.
• Úkol: Diskuze a domluva u jednotlivých stolů tak, aby bylo dosaženo výše
stanovených cílů.
Výsledky jednání:
-

Byla učiněna nabídla ZŠ a MŠ Motýlek na výrobu medailí/keramických placek na 1 akci.
Byla učiněna nabídka Step klubu Kopřivnice na doprovodný program akcí.
Byla učiněna nabídka Orientálního studia Farridah na doprovodný program akcí.
Byla učiněna nabídka Kynologického klubu Štramberk na doprovodný program akcí.
Ukázky výcviku psů ve sportovní kynologii (poslušnost, obrany, canisterapie ... )
http://www.kkstramberk.estranky.cz/clanky/clenove-klubu
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-

Bude zjištěno, zdali v Kopřivnici organizace, školy či školky dělají aktivity na téma Evropská
unie. Pokud ano – bude následovat výzva pro sjednocení do „společného“ termínu.
Upozornění na BAF klub Příbor - paní Trojčínská – bubnování.
Za každou kampaň vydat jednu souhrnnou informaci – koordinace město, kde, kdo, co
k tématu kampaně organizuje. Námět – tisková zpráva, informace na webu, Kopřivnické
noviny.

Den Země
(celosvětový termín 22. duben)
Teorie: Ekologická kampaň, po celém světě probíhají série akcí tematicky zaměřených na
ochranu životního prostředí. Kromě tradičních jarních úklidů a ekojarmarků mezi ně patří
i výtvarné soutěže, osvětové výstavy a přednášky.
1. akce: Cesta Pohádkovým lesem
Kopřivnický termín: vždy nejbližší sobotu k 22. 4. 2010, v r. 2010: sobota 24. 4. 2010
Koordinační tým: Ivana Rašková, DiS., DDM Kopřivnice a Štramberk, MÚ Štramberk
Spolupracující subjekty: ČSOP, OŽP Kopřivnice, o. s. Hájenka, …
Koncepce akce: Odpolední akce pro rodiny s dětmi. Děti s rodiči procházejí lesem po
vyznačené trase cca 2 km dlouhé. V lese jsou připravena stanoviště, kde na děti čekají různé
postavy s připravenými úkoly.
Místo konání: Do r. 2007 areál Červený kámen, od r. 2009 Štramberk Kamenárka, přes Bílou
horu kolem rozhledny na Váňův kámen a odtud zpět na Kamenárku.
Další: Úkoly na jednotlivých stanovištích více zaměřit na ekologii, ochranu životního prostředí
a přírodu.
2. akce: Likvidace autovraků
Termín: bude včas zveřejněn
Koordinační tým: odbor životního prostředí (dále jen OŽP)
Spolupracující subjekty: autovrakoviště oprávněné k likvidaci autovraků
Koncepce akce: „Bezplatná likvidace autovraků“, kdy lidé nahlásí své vozidlo do určitého
termínu na OŽP, následně mají možnost zbavit se vraků a neúplných vozů.
Místo konání: území města Kopřivnice
3. akce: Ekovýstava
Kopřivnický termín: bývá vždy v pátek před Pohádkovým lesem … v r. 2010: 23. 4. 2010
Koordinační tým: Ivana Rašková, DiS., Městská knihovna Kopřivnice, p. o., Mateřské školy
Kopřivnice, p. o.
Spolupracující subjekty: Družiny základních škol (budou osloveny), pracovníci OŽP, oddělení
vnějších vztahů, oddělení vnitřní správy, …
Koncepce akce: Výstava výrobků dětí MŠ a ZŠ z odpadových materiálů v centru města na pěší
zóně. Instalace výrobků učitelkami škol v předem určenou dobu ráno. Možnost uskladnění
výrobků předem v knihovně.
Místo konání: Pěší zóna v centru města a prostory pro následnou výstavu.
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Další:
-

Bude projednána možnost následného přemístění „děl“ do vestibulu MÚ a prostor
bývalého CZECHPOINTu.
Bude projednáno přenesení výrobků do vestibulu zaměstnanci MÚ.
Následná instalace proběhne v pondělí, v předem dohodnutou dobu (předpoklad
rozpětí několika dopoledních hodin) učitelkami škol.
Školám bude nabídnuta možnost uspořádání vernisáže.

4. akce: Výtvarná soutěž „Kočky“ s následnou výstavou
Kopřivnický termín: měsíc duben
Koordinační tým: Městská knihovna Kopřivnice, p. o., Mateřské školy Kopřivnice, p. o.
Spolupracující subjekty:
Koncepce akce a místo konání: Prostory knihovny.
5. akce: Soutěž Městské knihovny Kopřivnice
Kopřivnický termín: měsíc duben
Koordinační tým: Městská knihovna Kopřivnice, p. o., Mateřské školy Kopřivnice, p. o.
Spolupracující subjekty:
Koncepce akce a místo konání: Prostory knihovny.

Dny bez úrazů
(5 – 15. 6. 2010)
Teorie: Kampaň zaměřená na prevenci úrazů. V průběhu měsíce června jsou organizovány
akce tematicky zaměřené na prevenci úrazů, bezpečnost, 1. pomoc apod. nejen u dětí.
Soutěže, osvětové akce a výstavy, přednášky a besedy s odborníky, předváděcí akce aj.
1. akce: Den Dětí + Cyklohrátky II.
Termín: 1. 6. 2010
Koordinační tým: Krizový koordinátor MÚ Kopřivnice, Koordinátorka sociální prevence MÚ
Kopřivnice, Koordinátorka PZM a MA21
Spolupracující subjekty: BikeClub Kopřivnice (Vladimír Lipový), DDM Kopřivnice, policie, hasiči,
záchranná služba, poskytovatelé sociálních služeb, …
Koncepce akce: Den bez úrazů 2010 = Den dětí + Den Integrovaného záchranného systému
(dále jen IZS) + Den sociálních služeb + Cyklohrátky II.
Den dětí - ve spolupráci s DDM Kopřivnice
Den Integrovaného záchranného systému – ve spolupráci se složkami IZS
Den sociálních služeb – ve spolupráci s poskytovateli soc. služeb
Cyklohrátky - série tří soutěžních jízd v průběhu roku 2010. Pro děti a mládež na kolech
(s přilbou na hlavě) po vyznačené trase (předpoklad 3 kategorie). Cyklohrátky I.
(květen), Cyklohrátky II. v tento den (1. 6. 2010), Cyklohrátky III. (17. 9. 2010) –
vyhodnocení série jízd, jako součást kampaně Evropský týden mobility a Evropský den
bez aut.
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Místo konání: Prostor před MÚ nebo centrum města, park Dr. Edvarda Beneše.
2. akce: Bumbác
Termín: 10. 6. 2010 nebo 11. 6. 2010
Koordinační tým: Koordinátorka dopravní výchovy (paní Valová), Mateřská škola Ignáce Šustaly
Spolupracující subjekty: Mateřské školy Kopřivnice, p. o., …
Koncepce akce: Cyklosoutěž pro mateřské školy a veřejnost - předškolní děti s rodiči.
Náplň akce:
-

tradiční i netradiční cyklistické disciplíny pro děti i dospělé,
jízda na autíčkách,
beseda s účastníkem letošní Rallye Paříž-Dakar motorkářem Dušanem Randýskem,
skákací hrad.

Místo konání: Areál Dětského dopravního hřiště Kopřivnice (dále jen DDH).

Evropský týden mobility a Evropský den bez aut
(16 – 22. 9. 2010)
Teorie: Evropský dne bez aut (22. září) patří k významný dnům Evropy v ochraně životního
prostředí. Hlavním záměrem kampaně: upozornit na neudržitelný nárůst individuální
automobilové dopravy ve městech a na různé způsoby jeho řešení - podpora veřejné dopravy
silniční i železniční, budováni cyklostezek, zkvalitňování prostranství pro pěší atp.
V roce 2002 byl jednodenní Evropský den bez aut rozšířen na celotýdenní kampaň Evropský
týden mobility (ETM) probíhající od 16. do 22. září. V rámci ETM je místními úřady realizováno
široké spektrum aktivit zacílených na téma udržitelné dopravy.
1. akce: Minizátopek + Finále Cyklohrátek III. + Cyklojízda pro každého
Termín: 17. 9. 2010
Koordinátor akce: koordinátorka dopravní výchovy (paní Valová), BikeClub Kopřivnice (Vladimír
Lipový)
Spolupracující subjekty: Mateřské školy Kopřivnice, p. o., Město Kopřivnice, …
Koncepce akce: Dopoledne štafetový běh pro děti z mateřských školek v areálu DDH.
Odpoledne poslední (třetí) jízda Cyklohrátek, po ukončení jízdy, vyhlášení celoročních výsledků
a na závěr pro všechny Cyklojízda pro každého (pro celé rodiny).
Místo konání: DDH
2. akce: Běh rodným krajem Emila Zátopka
Termín: 18. 9. 2010
Koordinační tým: oddělení školství, kultury a cestovního ruchu
Spolupracující subjekty:
Koncepce akce:
Místo konání: KDK Kopřivnice
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Dny zdraví
(4 – 17. 10. 2010)
Teorie: Hlavním cíl: zajímavou formou informovat občany o tom, jak správně pečovat o své
zdraví, jak je možné předcházet zdravotním potížím a nabídnout aktivity, které mohou
dlouhodobě přispívat k fyzické i duševní pohodě. Města Dny zdraví každoročně realizují ve
spolupráci se všemi partnery, kteří se problematikou zdraví z jakéhokoliv hlediska zabývají
(nestátní neziskové organizace, zdravotnická zařízení, školy apod.).
1. akce: Den zdraví
Termín: 6. 10. 2010
Koordinační tým: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Centrum Balsamina, studio orientálního
tanec Farridah
Spolupracující subjekty:
Koncepce akce: Cílová skupina: široká veřejnost, rozsah: dopoledne „korzující systém“,
odpoledne staticky viz níže. Nabídka různých pohybových aktivit pro děti i dospělé
(ochutnávka), taneční pohybové aktivity, sebeobrana, sportovní aktivity.
Aktivity v rámci dne:
-

„Tancuj pro radost“ - 2 hodiny vedené lektorkami studia orientálního tanec Farridah,
pro účastníky, kteří mnohou vstoupit kdykoliv a kdykoliv odejít - tancování a taneční
relaxace přizpůsobené široké veřejnosti - ochutnávka.
- Beseda „Cestujeme s handicapem“ – cestopisná přednáška Jiřího Máry o Japonsku
v čítárně Městské knihovny Kopřivnice.
Místo konání: dopoledne: kluby seniorů, mateřské centrum Klokan. odpoledne: vestibul MÚ,
DDM, kinosál, KDK.

Pochod všech generací
(Obejměme zeměkouli)
Teorie: Globální kampaň pro aktivní stáří vyhlašovaná Světovou zdravotnickou organizací
Termín: 25. 9. 2010
Koordinační tým: odbor sociálních věcí a zdravotnictví (garant paní Mikulenková)
Spolupracující subjekty: SpSK, p. o. (Ing. Milan Gilar), Kluby důchodců města Kopřivnice
Dále budou osloveni: KDK, Junák – svaz skautů a skautek ČR (nabídka spolupráce v rámci
Skautského centra Vanaivan), Pionýrská skupina Obránců míru
Koncepce akce: Cílová skupina: senioři a členové jejich rodin, rozsah akce: 13:00 – 18:00.
Turistický pochod (po cestě soutěžní zastavení), zakončení na Chatě Červený kámen
(občerstvení, živá hudba …).
Místo konání: Dvě trasy dle náročnosti kolem Červeného kamene.

Den Seniorů
(celosvětový termín 1. říjen)
1. akce: Seniorské odpoledne
Termín: Seniorské odpoledne 15. 4. 2010
Koordinační tým: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Kulturní dům Kopřivnice
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2. akce: Den seniorů listopad
Termín: říjen/listopad (bude zkoordinováno s KDK Kopřivnice)
Koordinační tým: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, SpSK
Spolupracující subjekty: Step klub (Happy girls), Orientální studio Farridah
Koncepce akce: cílová skupina – senioři, rozsah: 14:00 – 22:00
dopoledne (9:00 – 12:00): krytý bazén + beseda
odpoledne (14:00 -17:00): výstava ručních prací, škola stepu
od 17:00 seniorské odpoledne s hudbou a tancem
součástí
akce
bude
přednáška
o zdravém
životním
stylu, fyzické
a psychické regeneraci a zvládání každodenního stresu - Centrum Balsamina
Místo konání: Krytý bazén Kopřivnice, KDK Kopřivnice

Další dohodnuté akce
(mimo termíny kampaní)
1. akce: Cyklosoutěž „Mladý cyklista“
Termín: duben 2010
Koordinační tým: koordinátorka dopravní výchovy paní Valová
Spolupracující subjekty:
Koncepce akce:
Místo konání: DDH
2. akce: Cyklohrátky I.
Termín: květen 2010
Koordinační tým: Vladimír Lipový, BikeClub Kopřivnice
Spolupracující subjekty:
Koncepce akce: Cyklohrátky 2010 = série 3 jízd v průběhu roku (květen, červen, září). Soutěžní
jízda pro děti a mládež na kolech po vyznačené trase ve třech kategoriích. V září celoroční
vyhodnocení.
Místo konání: bude upřesněno
3. akce: Drtič + Extreme Weekend Vol. 1.
Termín: 7 – 8. 8. 2010
Koordinační tým: CykloArt Kopřivnice, Vladimír Lipový (BikeClub Kopřivnice), Jan Václavik
(Boardcentrum.cz)
Spolupracující subjekty: Dětské zastupitelstvo Kopřivnice
Koncepce akce: 1. ročníku závodu kol na rampách pro mládež (Freestyle BMX & MTB),
3. ročník sjezdu horských kol v Kopřivnici a Drtič - poloorientační nezávodní MTB maratón.
Maratón je svou délkou a náročností. Jinak jde spíše o celodenní vyjížďku ve volné přírodě.
Dvoudenní akce (sobota, neděle).
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Místo konání: Skateboardový areál Kopřivnice, kopec „Pískovna“, areál letního stadionu
4. akce: Expedice „Bílá hora“
Termín: říjen 2010
Koordinační tým: Mateřské školy Kopřivnice, p. o.
Spolupracující subjekty:
Koncepce akce: Pochod pro rodiče s dětmi. Výstup na vrchol Bílé hory, získání horolezeckého
průkazu, návštěva rozhledny.
Doprovodný program:
-

lanové aktivity,
zábavný kvíz o Kopřivnici,
přetahování týmů,
soutěž Buď fit.

Místo konání: cíl: Bílá hora

Zpracovala: Ivana Rašková, DiS., ve spolupráci se subjekty přítomnými 27. 1. 2010 na schůzce.
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