Příloha č. 1
2.1 OBLAST 1 ZDRAVÍ MLADÝCH

HODNOCENÍ
KOMENTÁŘ PRŮBĚŽNÉHO
r. 2017-2019
HODNOCENÍ ZA r. 2017-2019
CÍL: 1.1 Podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže na úrovni škol (MŠ, ZŠ, SŠ)
1.1.1 Zohlednit cíle
1.1.1.1 Realizovat pracovní setkávání
Od r. 2014 ustanovení koordinátoři pro plnění
města ve
ředitelů základních a mateřských škol
Zdravotního plánu v každé škole. Každoročně v této
vyučovacím
souvislosti probíhají pravidelná setkání. Cíle města
splněno
předmětu „Výchova
jsou zohledňovány v řadě vyučovacích předmětů. V r.
ke zdraví“
2019 se setkání konala v následujících termínech: 6.2.,
18.3., 8.4., 27.5., 2.9., 2.12.
1.1.2 Podpořit
1.1.2.1 Podpořit programy zdravé
Realizováno ve všech školách, podpora probíhá od
zdravé stravování
výživy jako jsou Ovoce do škol, Mléko
r. 2014.
splněno
dětí a mládeže ve
školám atd.
školách
1.1.2.2 Podpořit účast dětí na školním
Realizace probíhá od r. 2014
splněno
stravování
1.1.2.3 Informačně podpořit realizaci
Do projektu „Obědy do škol“ jsou zapojeny školy: ZŠ
projektu „Obědy do škol“ ve spolupráci
Emila Zátopka, ZŠ Lubina, ZŠ Alšova, ZŠ sv. Zdislavy
a ZŠ Floriána Bayera, školy spolupracují s nadačním
s neziskovou organizací
fondem Women for women, který hradí obědy dětem
ze sociálně slabých rodin.
splněno
MŠ Záhumenní se stala skutečně zdravou školou.
http://skolky.koprivnice.org/rs/index.php?option=com_
content&view=article&id=74&Itemid=87 Další školky
se zapojily do projektu a snaží se splnit podmínky pro
udělení certifikátu „Skutečně zdravá škola“.
1.1.2.4 Podpořit vzdělávací aktivity
Realizovány besedy na téma Zdravé stravování.
v oblasti zdravého stravování
„Zdravé stravování s p. Kristýnou Malinowskou“
- cílová skupina –8. třídy, realizováno, náklady 11 000
splněno
Kč (částečně podpořeno z rozpočtu MSK). Program
absolvovaly všechny kopřivnické základní školy.
OPATŘENÍ

AKTIVITA
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Příloha č. 1
OPATŘENÍ
1.1.3 Podpořit
preventivní a
zdravotně výchovné
programy ve školách

AKTIVITA
1.1.3.1 Podpořit programy pohybové
výchovy dětí a mládeže

1.1.3.2 Podpořit programy rodinné
výchovy dětí a mládeže

HODNOCENÍ
r. 2017-2019
splněno/
probíhá
průběžně
splněno

1.1.3.3 Podpořit programy rozvíjející
komunikační dovednosti dětí a mládeže

KOMENTÁŘ PRŮBĚŽNÉHO
HODNOCENÍ ZA r. 2017-2019
Město ve spolupráci s občanskými sdruženími
a partnery realizovalo celoprázdninový projekt "Někdo
ven?". V roce 2019 se uskutečnil již pátý ročník akce
Někdo ven???. https://cs-cz.facebook.com/nekdoven/
Realizováno v hodinách rodinné výchovy. ZŠ Floriána
Bayera pořádá každoročně soutěž Zdravíčko.
http://www.zsbayera.cz/page/tyden-zdravi-s-etikou
V roce 2019 se konalo 1. školní fórum v Kopřivnici –
jako
pilotní
byla
vybrána
ZŠ
Alšova.
https://www.zdravamesta.cz/cz/videogalerie/koprivniceprvni-skolni-forum. Školní fórum je obměna mladého

splněno

fóra. Na akci jsou se žáky kromě jejich nápadů na
vylepšení ve městě a jeho další rozvoj diskutovány
i problémy a nápady na zlepšení v jejich škole. Cílem
akce je podnítit co nejvíce žáků, aby přemýšleli o
rozvoji a možnostech zlepšení města a probudit v nich
zájem o okolí, o vyhledávání informací a naučit žáky
přijímané informace kriticky hodnotit. Prostřednictvím
školních fór chceme zapojit větší počet žáků, než
umožňuje pořádání pouze Mladého fóra, dosáhnout
ztotožnění s okolím a ukázat, že mají možnost vývoj ve
městě aktivně ovlivňovat.
Na podporu komunikačních dovedností byly zaměřeny
některé programy v rámci oslav 30. výročí sametové
revoluce. Zástupci devátých tříd základních škol se
zúčastnili zážitkového workshopu Zítra celá země.
Workshop realizovalo město s Post Bellum, jako jednu
část projektu Nezapomeňme, 30 měst pamětí národa.
Na základních školách probíhají pravidelně recitační
soutěže.
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Příloha č. 1

OPATŘENÍ
1.1.3 Podpořit
preventivní a
zdravotně výchovné
programy ve školách

AKTIVITA

HODNOCENÍ
r. 2017-2019

1.1.3.4 Podpořit komplexní programy
prevence a výchovy ke zdraví na
školách

splněno

1.1.3.5 Podpořit preventivní péči o
rozvoj řeči v MŠ a ZŠ

splněno/
probíhá
průběžně

KOMENTÁŘ PRŮBĚŽNÉHO
HODNOCENÍ ZA r. 2017-2019
Projekty zdraví a první pomoci na téma zdravověda –
Jeden projekt proběhl ve spolupráci se Záchrannou
službou Nový Jičín. V roce 2019 žáci 4. tříd
kopřivnických základních škol (cca 250) absolvovali
program se záchranářem. Program byl zaměřený na
poskytnutí první pomoci. Program podpořila Krajská
záchranná stanice a v roce 2019 jsme za něj neplatili.
Poprvé jsme v roce 2019 realizovali program
Zdravotnický víceboj pro žáky 8. tříd základních škol.
Programu se v terénu zážitkovou formou zúčastnilo
250 osmáků.
Další projekt s názvem Zdraví a voda absolvovali žáci
třetích tříd základních škol a děti z mateřských škol
(náklady 13 900 Kč).
Žáci vyšších ročníků základních škol měli možnost
navštívit Protidrogový vlak, který do Kopřivnice
zavítal 22. března 2019 již podruhé. Náklady ve výši
108 tis. Kč hradilo město.
Realizace programu Nebezpečí šikany a kyberšikany
pro žáky 6. tříd. V roce 2019 se dvou besed na téma
nebezpečí šikany a nebezpečí kyberšikany zúčastnilo
232 šesťáků. (Náklady města 21 650 Kč – částečně
podpořeno dotací MSK.)
Realizováno v MŠ. Na každé MŠ probíhá logopedická
prevence.http://skolky.koprivnice.org/rs/index.php?opti
on=com_content&view=category&layout=blog&id=58
&Itemid=191
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OPATŘENÍ

AKTIVITA

HODNOCENÍ
r. 2017-2019

CÍL: 1.2 Podpora zdraví a prevence úrazů dětí a mládeže
1.2.1. Podpořit
1.2.1.1 Podpořit realizaci projektu
realizaci vhodných
zdraví a první pomoci (např. projekty na
preventivních
téma zdravověda)
programů

splněno

KOMENTÁŘ PRŮBĚŽNÉHO
HODNOCENÍ ZA r. 2017-2019
Realizováno
v minulých
letech.
Realizováno
prostřednictvím DDM.
Semináře pro rodiče v rámci MAP ORP Kopřivnice II
na téma zdravověda a 1. pomoc probíhaly v roce 2018.
Řada seminářů pro rodiče se konala také v roce 2019 aktivní diskusní kurzy a akce v oblasti vztahů,
zdravého životního stylu dětí a rodin, podpora
logopedických témat, apod. (např.03/2019 Dětský
vztek a vzdor - zejména předškolní děti,
5/2019 - Jak přežít pubertu aneb Hlavu vzhůru rodiče!,
10/2019 - Jedy a projetijedy v rodině (komunikace
mezi rodiči, dětmi)
http://www.koprivnice.cz/index.php?id=vzdelavanirodice-map-orp-koprivnice

1.2.1.2. Podporovat aktivity získávání
návyků bezpečného chování v silničním
provozu (dopravní hřiště, BESIP)

splněno

Realizováno "Koloběžkování" - MŠ ve spolupráci s
Besipem.
Pro ZŠ dopravní soutěž "Mladý cyklista" pro žáky 1.-5.
tříd ZŠ (spolupráce města Kopřivnice s Besipem a
místními školami). Tyto akce byly realizovány i v roce
2019.
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HODNOCENÍ
KOMENTÁŘ PRŮBĚŽNÉHO
r. 2017-2019
HODNOCENÍ ZA r. 2017-2019
CÍL: 1.3 Podpora aktivního trávení volného času neorganizovaných dětí a mládeže
V r. 2019 realizován již pátý ročník projektu „Někdo
1.3.1
Rozšířit 1.3.1.1 Podpora projektů a organizací
ven???“ – prázdninová nabídka trávení volného času
možnosti pro volný zajišťujících
programy
pro
pohyb a sport dětí a neorganizované děti a mládež
pro náctileté. Do projektu zapojeny neziskové
organizace, podpořeno rozpočtem města.
mládeže
https://cs-cz.facebook.com/nekdoven/
V období vánočních prázdnin byla 23.12.2019 a 31.12.
splněno
2019 zdarma otevřená kopřivnická sportoviště. Jednalo
se o krytý bazén a zimní stadion pro veřejné bruslení.
Kdyby byly příznivé podmínky, bylo by možno využít
také
lyžařský
areál.
OPATŘENÍ

AKTIVITA

http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=sportovistezdarma-nebudou-chybet-ani-letos&id=tiskove-zpravykoprivnice&tz=1997

1.3.1.2 Úprava podmínek provozních
řádů školních hřišť k zajištění jejich
zpřístupnění veřejnosti, zejména o
víkendech, svátcích a prázdninách

splněno

Realizováno.
ZŠ Alšova:
http://www.zsalsova.cz/clanky/446/slavnostni-otevrenihriste.html
ZŠ dr. Milady Horákové:
https://sites.google.com/site/sportovistezs/home/rozvrh
-arealu
ZŠ Emila Zátopka:
http://www.zsemzat.cz/nase-skola/skolni-hriste/
V roce 2018 otevřeno zrekonstruované hřiště při ZŠ
a MŠ 17. listopadu
http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=hriste-u-zs17-listopadu-bylo-slavnostne-otevreno&id=tiskovezpravy-koprivnice&tz=1764
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OPATŘENÍ
1.3.1 Rozšířit
možnosti pro volný
pohyb a sport dětí a
mládeže

AKTIVITA
1.3.1.3 Zajistit přístup na zahrady MŠ a
otevřít další zahrady MŠ veřejnosti

HODNOCENÍ
r. 2017-2019
splněno

KOMENTÁŘ PRŮBĚŽNÉHO
HODNOCENÍ ZA r. 2017-2019
Zahrady MŠ otevřeny veřejnosti informace na
webových
stránkách
jednotlivých
MŠ.
http://skolky.koprivnice.org/rs/attachments/article/2069
/Otev%C3%ADrac%C3%AD%20doba%20zahrad%20
v%20M%C5%A0%202018.pdf
Realizováno v jednotlivých školách dle možností
a potřeb jednotlivých škol.

1.3.1.4 Podpořit úpravy pro rozšíření
částečně
možnosti pohybu dětí o přestávkách ve
splněno
školách
CÍL: 1.4 Podpora organizovaného aktivního trávení volného času dětí a mládeže
Realizováno vyhlášenými dotačními programy –
1.4.1 podpořit
1.4.1.1 V souladu s dotační politikou
sportování dětí a
města podporovat sportovní činnost dětí
„Program na podporu mládeže, tělovýchovu a sportu“.
splněno
mládeže a organizací a mládeže a průběžně mapovat nabídku
pracujících s dětmi
a poptávku
1.4.1.2 Zajistit informační servis pro
Organizace o dotačních programech informovány
školy a NNO o vhodných dotačních
prostřednictvím OŠK.
splněno
programech
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Příloha č. 1
2. 2 OBLAST 2 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ
OPATŘENÍ

AKTIVITA

CÍL: 2.1 Zajištění kapacit pobytových služeb pro seniory
2.1.1 Zajistit vznik
2.1.1.1 Vybrat optimální variantu řešení
domova pro seniory se zohledněním specifických potřeb
vč. zajištění péče pro seniorů
seniory se spec.
potřebami, např.
Alzheimerovou
2.1.1.2 Realizovat vybranou variantu
chorobou

HODNOCENÍ
r. 2017-2019

splněno

částečně
splněno

CÍL: 2.2 Podpora života seniorů v domácím prostředí a podpora domácí péče
2.2.1 Zajistit
2.2.1.1 Podpořit vznik geriatrické
informovanost
poradny
částečně
seniorů, jejich rodin
splněno
a veřejnosti o
možnostech domácí 2.2.1.2 Podporovat vhodné služby
splněno/
péče a podpořit
zaměřené na domácí péči a zvýšit
probíhá
domácí péči
informovanost veřejnosti o možnostech
průběžně
jejich využívání

KOMENTÁŘ PRŮBĚŽNÉHO
HODNOCENÍ ZA r. 2017-2019
Usnesením Zastupitelstva města Kopřivnice č. 452
z 21.9.2017 bylo schváleno uzavření Memoranda o
spolupráci při přípravě a realizaci projektu „Vznik pobytové
sociální služby pro seniory“ mezi městem Kopřivnice a
Moravskoslezským krajem.
viz předchozí bod – 2.1.1.1 – realizaci projektu zajistí
Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj vyhlásil
veřejnou soutěž na projektanta novostavby domova pro
seniory.
https://www.msk.cz/cz/socialni_oblast/kraj-v-koprivnicipostavi-novy-domov-pro-seniory--123893/
V roce 2019 probíhala projektová příprava, MSK usiluje o
získání dotace z MPSV, v lednu 2020 schválilo ZM
bezúplatný převod nemovitostí potřebných k výstavbě
domova pro seniory na MSK. Na výstavbu domova je v
rozpočtu MSK 2020 vyčleněna částka 25 mil. Kč a v
rozpočtovém výhledu 2021-23 dalších 212,7 mil. Kč
Společnost Therápon 98 a.s. zavedla gerontopsychiatrii.
http://www.therapon98.cz/onas/aktuality/detail/gerontopsychiatrie-sexuologiekoprivnice
Realizováno průběžně od r. 2014. V r. 2017 probíhal cyklus
přednášek pro pečující osoby "Pečuj Doma".
Od 1.6.2018 došlo k rozšíření kapacity pečovatelské služby
Střediska sociálních služeb města Kopřivnice.
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OPATŘENÍ

AKTIVITA

CÍL: 2.3 Podpora zdraví cílená na seniorský věk
2.3.1 Podpořit
2.3.1.1 Podporovat programy typu
aktivizační programy "Sportovní odpoledne", "Týdny zdraví"
cílené na seniorský
a další kulturní a společenské programy
věk
2.3.1.2 Podpořit vznik "Senior-pointu"

HODNOCENÍ
r. 2017-2019
splněno/
probíhá
průběžně
splněno

2.3.1.3 Ve vhodných lokalitách budovat
sportovní zázemí pro rodinu a seniory

částečně
splněno

2.3.1.4 Podpořit aktivity zaměřené na
zvýšení znalosti seniorů v oblasti výživy
částečně
splněno

KOMENTÁŘ PRŮBĚŽNÉHO
HODNOCENÍ ZA r. 2017-2019
V roce 2019 proběhlo téměř 20 sportovních, kulturně
zábavních a vzdělávacích akcí.
http://www.koprivnice.cz/index.php?id=aktivni-senior
http://www.facebook.com/aktivnisenior
Senior Point sídlí ve 2. patře budovy Městského úřadu
Kopřivnice a je pro veřejnost otevřen každé pondělí v době
8:00-16:30.
V roce 2018 vybudovány ve čtyřech lokalitách
v mezisídlištních prostorách oddychové zóny s doplněním
herních prvků.
Otevřeno zrekonstruované hřiště u MŠ a ZŠ 17. listopadu
mj. vybavené venkovními fitness prvky.
V rámci programu Aktivní senior 2018 beseda se Š.
Vontrobovou o pestrém a vyváženém jídelníčku „Změna
na talíři“.
http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=prednaska-ostravovani-prilakala-40-senioru&id=koprivnicke-novinykoprivnice&clanek=23998
Přednášky o bylinkách s panem Štenbauerem v Klubu
seniorů Kopřivnice a Klubu seniorů Mniší.
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Příloha č. 1
2.3 OBLAST 3 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ
HODNOCENÍ
KOMENTÁŘ PRŮBĚŽNÉHO
r. 2017-2019
HODNOCENÍ ZA r. 2017-2019
Cíl: 3.1 Rozšíření zdravotních a souvisejících služeb v oboru péče o duševní zdraví
3.1.1 Zvýšit kapacitu 3.1.1.1 Podpořit rozšíření psychiatrické
Ústní jednání s ředitelem společnosti Therápon 98 a.s.
a psychologické péče na základě jednání
zdravotních služeb
a s pracovnicí Revírní bratrské pokladny s výsledkem, že
nesplněno
psychiatrické a
s poskytovateli ve městě a se
tuto aktivitu není možno podpořit, neboť zde nejsou
psychologické péče
zdravotními pojišťovnami
zájemci - psychiatři, kteří by vykonávali praxi.
Cíl: 3.2 Osvěta a výchova v oblasti péče o duševní zdraví
Realizováno průběžně v rámci "Dne zdraví"; "Evropského
3.2.1 Podpořit
3.2.1.1 V rámci kampaní města
splněno/
týdne mobility", "Dne sociálních služeb".
realizaci aktivit na
zařazovat program péče o duševní
probíhá
téma péče o duševní zdraví
http://www.koprivnice.cz/index.php?id=kampaneprůběžně
spolecne-akce-zdravych-mest-koprivnice#dny_zdravi
zdraví urč. veřejnosti
3.2.2 V rámci
3.2.2.1 Podpořit aktivity jako jsou např.
Světový den bez tabáku – 31.5.2019 – Interaktivní
dotačních programů
Dny Duševního zdraví
program ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí před
podpořit aktivity
Kulturním domem, součást dne dětí – měření CO ve
duševního zdraví
výdechu, edukační materiály, prezentace apod.
Cyklohrátky v rámci kampaně Dny bez úrazů – součástí
prohlídka záchranného vozu ZZS MSK
částečně
Evropský týden mobility – 16.-22.9.2019 – Do kampaně
splněno
Den bez aut se Zdravá města ČR zapojila jako první v
republice a nyní tvoří velkou část realizátorů Týdne
mobility EU.
Dny zdraví – 11.4. a 10. 10. 2019 akreditované školení pro
zaměstnance úřadu s fyzioterapeutkou, 2. 10. 2019
zapojení se do plavecké soutěže měst
OPATŘENÍ

AKTIVITA
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Příloha č. 1
2.4 OBLAST 4 ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ MÍSTNÍ PODMÍNKY
HODNOCENÍ
KOMENTÁŘ PRŮBĚŽNÉHO
r. 2017-2019
HODNOCENÍ ZA r. 2017-2019
Cíl: 4.1 Rozvoj a podpora ochrany životního prostředí ve prospěch zdraví obyvatel města
4.1.1.1 Podporovat ekologicky
Realizováno od r. 2014, probíhá průběžně dle potřeb.
4.1.1 Podpořit
udržitelnou
(pěší,cyklo)
dopravu
ve
V roce 2019 se město stalo lokálním koordinátorem
ekologicky
kampaně Do práce na kole. Informační centrum zajistilo
splněno/
udržitelné chování v městě
instalaci nabíječky na elektrokola na objektu KDK.
probíhá
dopravě
V průběhu roku 2019 probíhala příprava Plánu udržitelné
průběžně
městské mobility, který bude předložen ke schválení
orgánům města v roce 2020.
4.1.1.2 Pokračovat v doplňování
Probíhá dle potřeb a finančních možností města. V roce
cyklistických tras a stezek v Kopřivnici
2018 vybudována společná stezka pro chodce a cyklisty
a jejím okolí
v délce cca 200m „Dolní Roličky“.
V roce 2019 se nepodařilo získat dotaci na výstavbu
částečně
cyklostezky ve směru na Závišice. Opakovaná žádost bude
splněno
podána v roce 2020.
Z důvodu majetkoprávních problémů byla přerušena
projektová příprava výstavby cyklostezky Vlčovice –
Tichá - Lichnov
Doplňování probíhá dle potřeb a finančních možností
4.1.1.3 Doplnit městský mobiliář o
města.
cyklostojany apod.
splněno/
V roce 2018 doplněny cyklostojany u sportovní haly ZŠ E.
probíhá
Zátopka.
průběžně
V roce 2019 byly obnoveny a doplněny cyklostojany u ZŠ
Lubina.
4.1.2 Vzdělávat a
4.1.2.1Poskytovat on-line informace o
Průběžně po celý rok prostřednictvím webu
splněno
motivovat občany v
stavu životního prostředí ve městě
http://zivotniprostredi.koprivnice.org /
ochraně životního
4.1.2.2 Zajistit vzdělávací kampaň ke
Každý rok probíhá osvěta k odpadovému hospodářství na
prostředí
třídění a využívání komunálního odpadu
Dni Země (duben), např. ukázka svozového auta, ukázka
třídění odpadů (papír, plast, sklo, nápojový karton, elektro
splněno
apod.). Ve 4. čtvrtletí 2019 byly zahájeny přípravné práce
na kampani zaměřené na třídění a sběr velkoobjemového
OPATŘENÍ

AKTIVITA
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Příloha č. 1

4.1.2.3 Podporovat výměnu zastaralých
kotlů na tuhá paliva za nové
environmentálně šetrné způsoby
vytápění s prioritou podpory
obnovitelných a bezemisních zdrojů

OPATŘENÍ

AKTIVITA

4.1.2 Vzdělávat a
motivovat občany v
ochraně životního
prostředí

4.1.2.4 Poskytovat srozumitelné
informace a návody pro konkrétní
adaptační opatření, zajištění vzdělávání
a osvěty veřejnosti v návaznosti na
schválenou Místní adaptační strategii
města Kopřivnice

4.1.3. Podpořit
ekologické
vzdělávání ve
školách

4.1.3.1. Podpořit projekty vhodné pro
MŠ a ZŠ v oblasti ekologické výchovy a
vzdělávání

splněno

HODNOCENÍ
r. 2017-2019

splněno

splněno/
probíhá
průběžně

odpadu, kam lze takový odpad odkládat, kam naopak ne.
Kampaň má být zahájena v 1. čtvrtletí 2020 a to na
frekventovaných
místech
na
území
Kopřivnice
prostřednictvím bannerů o rozměrech 150x250cm.
Zastupitelstvo města, resp. rada města schválily poskytnutí
dotace ve výši 5 tis. Kč každému úspěšnému žadateli
o kotlíkovou dotaci v obou dosud uskutečněných výzvách.
Podpora byla poskytována následně na základě smluv
o poskytnutí dotace MSK. V 1. výzvě byla dotace
poskytnuta 29 úspěšným žadatelům, ve 2. výzvě dosud 15
žadatelům, ve 3. výzvě .
KOMENTÁŘ PRŮBĚŽNÉHO
HODNOCENÍ ZA r. 2017-2019
Informační materiály vytvořené v rámci kampaně „Klima
se mění, změň se i ty!“ (Klimatický rádce města
Kopřivnice a Rodinný kalendář opatření pro dobré klima)
jsou průběžně poskytovány na akcích města (Den Země,
Město je naše společné hřiště, Kopr staví, projednání Plánu
udržitelné městské mobility, seminář Dešťovka a Nová
zelená úsporám, apod. Součástí je i poskytování informací
o této problematice
Realizováno průběžně.
Příspěvek školám a školkám navýšen od roku 2019 na 50
Kč/žák na aktivity, exkurze, případně pomůcky. V rámci
MAP ORP Kopřivnice II byl vytvořen „EVVO nápadník“
s náměty na exkurze, aktivity a metodické materiály http://www.koprivnice.cz/skolstvi/map/EVVO_Napadnik.pdf.
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OPATŘENÍ
4.1.4 Rozvíjet
ozelenění města

AKTIVITA
4.1.4.1 Provést aktualizaci passportu a
inventarizace zeleně v celém městě
4.1.4.2 Průběžně obnovovat zeleň podle
plánu, snižovat počet vyskytujících se
alergenních dřevin

4.1.5 Trvale dbát na
čistotu veřejného
prostoru města
4.1.6 Realizace
aktivit ke zlepšení
ovzduší ve městě

4.1.5.1 Udržet stávající úroveň čištění
veřejných prostor s důrazem na snížení
prašnosti
4.1.6.1 Zpracovat plán zlepšování
kvality ovzduší

HODNOCENÍ
r. 2017-2019
částečně
splněno
splněno/
probíhá
průběžně

KOMENTÁŘ PRŮBĚŽNÉHO
HODNOCENÍ ZA r. 2017-2019
Projekt rozdělen do šesti etap (6 částí města). Dosud bylo
dokončeno 5 etap (částí města), v roce 2020 bude
dokončena poslední etapa – „Ptačí čtvrť“ a místní části
Lubina, Vlčovice a Mniší.
Realizováno, probíhá podle plánu, nyní už i podle „Územní
studie sídelní zeleně“ zpracované v roce 2017.
http://www.koprivnice.cz/index.php?id=uzemni-studiekoprivnice&up=uzemni-studie-koprivnice-zelen#studie
Probíhá každoročně.

splněno
splněno

4.1.6.2 Realizovat aktivity z akčního
plánu zlepšování kvality ovzduší

splněno

Plán dokončen v 11/2017, schválen zastupitelstvem města
ve 12/2017. Ve 3. čtvrtletí 2018 byl zpracován akční plán
zlepšování kvality ovzduší.
Rada města schválila v 11/2018 Akční plán PZKO na
období 2019 a 2020. V současnosti probíhá vyhodnocování
AP za rok 2019. Lze konstatovat, že většina aktivit z AP
byla splněna nebo u dlouhodobých je plněna.
V roce 2019 se uskutečnila osvětová kampaň s názvem
"Topím dobře a úsporně?". Šlo se o edukativní show
"Smokeman zasahuje", kterou vedl pan Ing. Jiří Horák Ph.
D. z Výzkumného energetického centra VŠB-TU Ostrava.
Show zahrnovala 3 vystoupení (Den Země, Město je naše
společné hřiště a Hasičskká soutěž v Lubině) s praktickými
ukázkami zásad správného topení. Součástí kampaně byla i
distribuce brožur s informacemi, jak správně topit,
mediální kampaň v KTK a na sociálních sítích.
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OPATŘENÍ

AKTIVITA

Cíl: 4.2 Podpora bezbariérového prostředí ve městě
4.2.1.1 Při nových stavbách a
4.2.1 Rozšiřovat
bezbariérové úpravy rekonstrukcích chodníků apod. důsledně
naplňovat požadavky na bezbariérové
a trasy ve městě
úpravy

4.2.1.2 Dle finančních možností
pokračovat v budování bezbariérových
tras ve městě podle Analýzy
bezbariérovosti, trasa 2 až 4 (2008)

HODNOCENÍ
r. 2017-2019

KOMENTÁŘ PRŮBĚŽNÉHO
HODNOCENÍ ZA r. 2017-2019

splněno/
probíhá
průběžně

Probíhá dle potřeb a dle finančních možností města.
Dochází k průběžnému snižování obrubníku na
bezbariérovou úroveň dle platné legislativy.
V roce 2018 provedena analýza bezbariérovosti na
vybraných pěších trasách ve městě.
V roce 2019 byla dokončena projektová příprava úpravy
chodníku a přechodu pro chodce u KB a byla podána
žádost o dotaci na jeho realizaci ze SFDI. V případě
schválení dotace bude tento projekt realizován v roce 2020.
Probíhá dle potřeb a finančních možností města.
V roce 2017 byl připraven projekt „Příprava dílčích
koncepcí navazujících na strategický plán rozvoje města
a zvyšování kvalifikace zaměstnanců MÚ“, který byl
podpořen dotací, a v r. 2018 byla zpracována analýza
bezbariérovosti.
http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=analyzabezbarierovosti-ukazala-i-nedostatky&id=koprivnickenoviny-koprivnice&clanek=24961

splněno/
probíhá
průběžně
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Příloha č. 1
OPATŘENÍ

AKTIVITA

CÍL: 4.3 Podpora podmínek pro zdravý životní styl
4.3.1.1 Vytváření nových příležitosti pro
4.3.1 Zajistit
sportovní aktivity a aktivní odpočinek
rekonstrukce
sportovišť a rozšíření ve veřejném prostranství (např. areál
v intravillánu města, bývalého házenkářského hřiště, sídlištní
prostory Sever a Pod Morávií)
které zlepší
podmínky pro
zdravý životní styl
občanů
4.3.1.2 Pokračování v obnově sportovišť
v souladu s každoročně připravovaným
Akčním plánem rozvoje města (hřiště
při ZŠ 17. listopadu, letní koupaliště,
letní stadion, lyžařský areál, sportoviště
v místních částech,…)

HODNOCENÍ
r. 2017-2019

splněno

KOMENTÁŘ PRŮBĚŽNÉHO
HODNOCENÍ ZA r. 2017-2019
Z důvodu připravované rekonstrukce centra města byla v
areálu bývalého házenkářského hřiště provedena záchovná
údržba, byly ošetřeny a doplněny travnaté plochy, ošetřeny
dřeviny a podél ul. Čs. armády byly vysázeny keře.
V roce 2018 vybudovány ve čtyřech lokalitách
v mezisídlištních prostorách oddychové zóny s doplněním
herních prvků.
Otevřeno zrekonstruované hřiště u MŠ a ZŠ 17. listopadu.
Rekonstrukce všech školních sportovních hřišť byla
dokončena a hřiště byla zpřístupněna veřejnosti. V roce
2018 byla dokončena rekonstrukce zázemí sportovního
areálu ve Vlčovicích. Proběhla komplexní oprava střechy
zimního stadionu a oprava zastřešení tribuny na letním
stadionu. Na konci roku 2018 byly realizovány ve
vytipovaných lokalitách sídlišť menší herní plácky pro
děti.
http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnickenoviny-koprivnice&tema=herni-prvky-se-postupneinstaluji&clanek=24765. Na koupališti bylo v roce 2018

splněno

renovováno dětské brouzdaliště, ve kterém byly provedeny
úpravy v napouštění bazénku a povrch byl vyfóliován
bazénovou fólií. V roce 2019 byl na koupališti instalován
nový herní prvek pro děti (univerzální věžová herní
soustava ve tvaru pirátské lodi). V roce 2019 byla zahájena
rekonstrukce letního stadionu, na kterou se AK E. Zátopka
podařila získat dotace z MŠMT a finanční spoluúčast na
projektu je zajišťována městem Kopřivnice. V rámci
projektu za cca 35 mil. Kč budou obnoveny sportovní
plochy letního stadionu jak pro atletiku, tak i pro fotbal a
plochou dráhu. Souběžně realizuje město dílčí projekty na
zlepšení tohoto areálu, jako odvodnění plochy či
rekonstrukce elektroinstalace v objektu tribuny.
14

Příloha č. 1
2. 5 OBLAST 5 ZDRAVĚJŠÍ ŽIVOTNÍ STYL
OPATŘENÍ

AKTIVITA

Cíl: 5.1 Podpora a motivace občanů k péči o zdraví
5.1.1 Zajistit
5.1.1.1 Realizovat průběžně informační
informování občanů kampaň pro veřejnost s tématy péče o
zdraví a prevenci nemocí se
zohledněním výsledků Analýzy včetně
spolupráce s KHS a dalšími subjekty
5.1.2 Podpořit zdraví
prospěšné aktivity
rodin

HODNOCENÍ
r. 2017-2019

částečně splněno

5.1.2.1 Nastavit systém podporující
aktivní přístup občanů a rodin k péči o
zdraví (např. Rodinné vstupné)
částečně splněno

KOMENTÁŘ PRŮBĚŽNÉHO
HODNOCENÍ ZA r. 2017-2019
Světový den bez tabáku – 31. 5. 2019 – Interaktivní
program ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí
před Kulturním domem, součást dne dětí – měření CO ve
výdechu, edukační materiály, prezentace apod.
Dny zdraví – 11 .4. a 10. 10. 2019 akreditované školení
pro zaměstnance úřadu s fyzioterapeutkou, 2. 10. 2019
zapojení se do plavecké soutěže měst
V současnosti vyjednáno „Rodinné vstupné“ při návštěvě
krytého bazénu nebo koupaliště v Kopřivnici pro
vícečlenné rodiny. Radní podpořili změnu rodinného
vstupného oproti minulých dob.
V současnosti dva platící dospělí mohou vzít až pět dětí
bez dalších finančních požadavků.
http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=koprivnicezlevni-vstupne-na-bazen-viceclennymrodinam&id=koprivnicke-novinykoprivnice&clanek=22012
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Příloha č. 1
OPATŘENÍ
5.1.2 Podpořit zdraví
prospěšné aktivity
rodin

AKTIVITA

HODNOCENÍ
r. 2017-2019

5.1.2.2 Podporovat aktivity pro rodiny
s dětmi (např. v MŠ a ZŠ)

splněno

5.1.2.3 Realizovat kurz 1. pomoci pro
širokou veřejnost
částečně
splněno

KOMENTÁŘ PRŮBĚŽNÉHO
HODNOCENÍ ZA r. 2017-2019
V r. 2019 realizován čtvrtý ročník Týdne pro rodinu,
akce zaměřené výhradně na rodinu. V této souvislosti
byly pro rodinu připraveny soutěžní akce, pohádky,
sportovní aktivity, tvoření pro rodiče a děti, rodinný
víceboj a mnoho dalších aktivit.
V rámci realizace projektu Místní akční plán ORP
Kopřivnice II se také v roce 2019 uskutečnily přednášky,
semináře a workshopy pro rodiče předškolních a školních
dětí zaměřené na různé témata: během celého roku
zapojení do Technických školek - předškolní vzdělávání
3/2019 - Dětský vztek a vzdor (zejména předškolní děti)
5/2019 - Jak přežít pubertu aneb Hlavu vzhůru rodiče!
5/2019 - Festival volnočasových aktivit
9/2019 - Kouzlo Hejného matematiky
10/2019 - Jedy a projetijedy v rodině (komunikace mezi
rodiči, dětmi)
od 9/2019 - BADY (snažíme se zapojit rodiče spolu
s jejich dětmi do badatelství - zejména exkurzí)
http://www.koprivnice.cz/index.php?id=probehleaktivity-map-orp-koprivnice
Město Kopřivnice podporuje Centrum pro rodinu
Kopřivnice, z.s.
https://cprkoprivnice.webnode.cz/
V rámci realizace projektu Místní akční plán ORP
Kopřivnice II se uskutečnily dvě přednášky:
14.11.2018 - První pomoc pro rodiče,
08.11.2018 - První pomoc pro pedagogy a zaměstnance
škol. V roce 2019 kurz 1.pomoci v rámci MAP II nebyl
realizován.
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OPATŘENÍ

AKTIVITA

5.1.1 Podpořit
dobrovolnictví a
charitativní činnosti
napříč generacemi

5.2.1.1 Podpořit aktivity v oblasti
dobrovolnictví napříč generacemi (např.
firemní, u seniorů…)

HODNOCENÍ
r. 2017-2019

splněno

KOMENTÁŘ PRŮBĚŽNÉHO
HODNOCENÍ ZA r. 2017-2019
„Dobrovolnictví
ve
veřejné
správě“
http://www.fdv.cz/dobrovolnictvi , kdy úředníci mají
možnost zapojit se do různých aktivit, v r. 2018 proběhla
v rámci této aktivity již druhá sbírka zimního ošacení pro
Nízkoprahové denní centrum RACEK. Pomáhali jsme při
organizaci plesu Denního stacionáře Kopretina nebo
docházeli za klienty odlehčovací služby či se zúčastnili
jako doprovod klienta organizace NaNovo na akci města.
http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=mestskyurad-se-zapojil-do-projektu-dobrovolnictvi-ve-verejnesprave&id=koprivnicke-novinykoprivnice&clanek=24964
V roce 2019 proběhla sbírka dárků pro Mikulášskou
besídku pro děti ze sociálně slabších rodin, které žijí na
ubytovně Pod Červeným kamenem.
Zaměstnanci města se v roce 2018 i 2019 zapojili do
charitativní sbírky organizace Člověk v tísni.
http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=zamestnanciuradu-i-letos-pomohli-lidem-v-tisni&id=tiskove-zpravykoprivnice&tz=1865
V dubnu 2019 se zaměstnanci úřadu spolu s vedením a
dalšími občany Kopřivnice zapojili do kampaně
„Ukliďme Česko“
http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=v-ramci-akceuklidme-cesko-vysbirali-lide-tri-tuny-odpadu&id=koprivnickenoviny-koprivnice&clanek=25409

Sbírka kol pro Afriku proběhla v rámci oslav Dne
Země v roce 2018
http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=letosnisbirka-kol-pro-afriku-se-vydarila&id=tiskove-zpravykoprivnice&tz=1755
Společnost Slumeko, s.r.o. zřídilo na sběrném dvoře na
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OPATŘENÍ

AKTIVITA

5.2.1 Podpořit
dobrovolnictví a
charitativní činnosti
napříč generacemi

5.2.1.1 Podpořit aktivity v oblasti
dobrovolnictví napříč generacemi (např.
firemní, u seniorů…)

HODNOCENÍ
r. 2017-2019
splněno

ul. Panskou celoroční sběrné místo pro projekt Kola pro
Afriku.
http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnickenoviny-koprivnice&tema=ve-sbernem-dvore-se-sbirajikola-pro-afriku&clanek=24316
Finanční výtěžek z tomboly (cca 16 tis. Kč), která
proběhla v září v rámci Celoúřadové akce byl věnován
Mobilnímu hospici Strom života.
Mezi zaměstnanci úřadu rovněž proběhla materiální
sbírka pro Sociálně terapeutické dílny v Kopřivnici.
Sbíraly se zbytky látek, bavlnky, nitě, dřevěný materiál,
drobné dílenské vybavení, drobné elektrospotřebiče
apod..
KOMENTÁŘ PRŮBĚŽNÉHO
HODNOCENÍ ZA r. 2017-2019
V roce 2018 proběhla Sbírka vršků pro Matúška.
http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnickenoviny-koprivnice&tema=maminka-matuska-prevzalasek-s-vytezkem-ze-sberu-vrsku&clanek=24889
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Příloha č. 1
OPATŘENÍ

AKTIVITA

CÍL: 5.2 Podpora společenské sounáležitosti
5.2.1 Podpořit
5.2.1.2 Realizovat informační kampaň o
dobrovolnictví a
dobrovolnictví pro veřejnost
charitativní činnosti
napříč generacemi
5.2.1.3 Oceňovat dobrovolnické aktivity

HODNOCENÍ
r. 2017-2019

splněno

splněno

5.2.2 Podporovat
mezigenerační
aktivity

5.2.2.1 Podporovat spolupráci dětských
a seniorských organizací
OSV + ORM

splněno

KOMENTÁŘ PRŮBĚŽNÉHO
HODNOCENÍ ZA r. 2017-2019
Veřejnost je průběžně informována prostřednictvím
tiskových zpráv a Kopřivnických novin např. o
Dobrovolnictví ve veřejné správě, sbírce Kola pro Afriku
(viz 5.2.1.1)
Každoročně jsou oceňováni dobrovolní dárci krve.
http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnickenoviny-koprivnice&tema=mesto-po-roce-ocenilodlouholete-darce-krve&clanek=24245
V roce 2018 byla oceněna Osobnost v sociální oblasti.
http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=osobnosti-vsocialni-oblasti-se-stala-irena-kucerkova&id=tiskovezpravy-koprivnice&tz=1837
Každoročně oceňujeme na akci „Sportovec města
Kopřivnice“ také vybrané trenéry či organizační
pracovníky vedoucí děti a mládež ve sportu či
volnočasové aktivitě.
Na fóru "Plánujme společně", které se konalo 30. května
2018 v 10NP MÚ Kopřivnice, byl opět předán šek na 10
tis. Kč dětskému zastupitelstvu na realizaci jejich
celoročních
aktivit,
mj.
pro
seniory.
http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=na-forusestavovali-lide-zebricek-problemumesta&id=koprivnicke-novinykoprivnice&clanek=24163
V roce 2018 uspořádalo Dětské zastupitelstvo pro
seniory dvě odpoledne se zábavnou hrou Bingo – jednou
v Klubu seniorů na ul. Sokolovská, podruhé pro seniory
žijících v bytech zvláštního určení na ul. České.
V roce 2019 uspořádalo Dětské zastupitelstvo jedno
odpoledne s hrou Bingo.
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OPATŘENÍ
5.2.3 Podporovat
aktivity prohlubující
globální
odpovědnost

AKTIVITA

HODNOCENÍ
r. 2017-2019

5.2.3.1 Podporovat fair-trade projekty

KOMENTÁŘ PRŮBĚŽNÉHO
HODNOCENÍ ZA r. 2017-2019
Férová snídaně se konala za účasti více jak 200 lidí v
sobotu 11. května 2019 v parku E. Beneše
http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-novinykoprivnice&tema=kvetnova-ferova-snidane-prinese-zajimavyprogram&clanek=25446.

splněno

Ve druhé polovině r. 2018 jsme obdrželi Návrh plánu
rozvoje globální odpovědnosti pro město Kopřivnice od
litoměřického spolku ShineBean.
V listopadu 2018 proběhla výstava prací a děl školních
klubů a družin v ORP Kopřivnice, a to ve vestibulu
radnice MÚ Kopřivnice na téma Globální odpovědnost
očima
dětí.
http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=globalnitemata-ocima-deti&id=tiskove-zpravykoprivnice&tz=1845.
Na základě výstupů Návrhu plánu rozvoje GO byla při
Komisi ZM a MA21 vytvořena tříčlenná pracovní
skupina, která se zabývala přípravou aktivit v oblasti GO.
Provedla průzkum, na co by se měla Kopřivnice ve svých
aktivitách zaměřit a v závěru roku podala projekt na
Českou rozvojovou agenturu. Dále se město zapojilo do
projektu Udržitelná města a obce pro rozvoj II,
realizovaného Charitou ČR. V rámci projektu proběhla
v říjnu 2019 „Výstava na stromech“, která poukazovala
na podmínky pěstování kakaa v rozvojových zemích a na
alternativu v podobě hnutí fair trade. V závěru roku 2019
byla podána žádost o dotaci na realizaci projektu
Kopřivnice GO! z České rozvojové agentury. Projekt je
zaměřen na rozvoj spolupráce místních partnerů při
přípravě a realizace akcí zaměřených na globální témata.
Výsledek dotačního řízení bude znám v únoru 2020.
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Příloha č. 1
2.6 OBLAST 6 SNÍŽIT ŠKODY ZPŮSBENÉ ALKOHOLEM, TABÁKEM A DROGAMI
HODNOCENÍ
KOMENTÁŘ PRŮBĚŽNÉHO
r. 2017-2019
HODNOCENÍ ZA r. 2017-2019
CÍL: 6.1 Podpora veřejného prostředí bez alkoholu, drog a tabáku
6.1.1 Podpořit
6.1.1.1 Podpořit kampaně a programy
Kampaně realizovány průběžně. Témata řešena ve
aktivity škol ve
proti kouření ve školách
spolupráci se školskými metodiky prevence a Komisí
výchově proti
prevence kriminality.
6.1.1.2 Podpořit kampaně a programy
alkoholu, tabáku,
proti alkoholu ve školách
splněno
drogám a
Žáci 7. tříd a vyšších ročníků základních škol absolvovali
6.1.1.3 Podpořit kampaně a programy
gamblerství
návštěvu Protidrogového vlaku. Vlak byl v Kopřivnici
proti drogám ve školách
přistaven pro školy a veřejnost 22. března.
6.1.1.4 Podpořit kampaně a programy
proti gamblerství
6.1.1.5 Organizovat pravidelná
Každoroční setkávání metodiků organizuje oddělení
splněno/
setkávání metodiků prevence
sociální právní ochrany dětí.
probíhá
průběžně
6.1.2 Ztížit přístup
6.1.2.1 Trvale a systematicky zajišťovat
Kontrolu provozoven provádí MP se zaměřením na
splněno/
mladých lidí k
kontrolní činnost v prodejních a
dodržování vyhlášek města Kopřivnice.
probíhá
alkoholu, tabáku a
restauračních zařízeních
průběžně
drogám
6.1.3 Omezit alkohol 6.1.3.1 Kontrolovat požívání alkoholu a
Provádí MP.
splněno/
a tabák na veřejných kouření tabáku na veřejných místech (s
probíhá
místech
využitím stávající legislativy)
průběžně
CÍL: 6.2 Omezení negativních dopadů konzumace alkoholu a drog na rodiny a komunitu
6.2.1 Rozšířit služby 6.2.1.1 Podporovat poradnu pro rodiny
Realizováno.
splněno/
v oboru prevence,
osob závislých na návykových látkách
http://www.renarkon.cz/index.php?option=com_content&vi
probíhá
poradenství a léčby
vč. alkoholu
ew=article&id=285&Itemid=270
průběžně
závislostí
OPATŘENÍ

AKTIVITA
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2.7 OBLAST 7 MOBILIZACE PARTNERŮ PRO ZDRAVÍ
OPATŘENÍ

AKTIVITA

CÍL: 7.1 Spolupráce s partnery ve městě
7.1.1 Zlepšit
7.1.1.1 Pravidelně se setkávat se
spolupráci mezi
zástupci zdravotnických zařízení ve
odbornou
městě, zajistit předávání informací
zdravotnickou
veřejností ve městě
7.1.2 Ve spolupráci s 7.1.2.1 Realizace průzkumu u
firmami zohlednit
zaměstnavatelů o programech
téma prevence a
sekundárních prevence v rámci péče o
podpory zdraví v
zaměstnance a v oblasti dobrovolnictví
péči o zaměstnance
7.1.2.2 Iniciovat zaměstnavatele k
širšímu využívání programů
sekundární prevence v rámci péče o
zaměstnance a k realizaci firemního
dobrovolnictví

HODNOCENÍ
r. 2017-2019

KOMENTÁŘ PRŮBĚŽNÉHO
HODNOCENÍ ZA r. 2017-2019

nesplněno

Probíhá individuálně se zástupci zdravotnických zařízení.
Individuální spolupráce s lékaři v rámci výkonu sociální
práce.
Doposud nerealizováno.

nesplněno
V rámci MÚ Kopřivnice proběhla roce 2019 sbírka na
nákup v charitativním e-shopu organizace „Člověk v tísni“
(www.skutecnydarek.cz).
http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=zamestnanciuradu-i-letos-pomohli-lidem-v-tisni&id=tiskove-zpravykoprivnice&tz=1865
http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=urednici-se-vprosinci-zapojili-do-dvou-charitativnich-akci&id=koprivnickenoviny-koprivnice&clanek=26461

částečně
splněno

V prosinci 2019 se úředníci zapojili do sbírky pro děti ze
sociálně slabších rodin, které žijí na ubytovně Pod
Červeným kamenem
V rámci MÚ proběhla též sbírka „Sbírka jízdních kol se
spolkem Kola pro Afriku o.p.s.“ tato sbírka byla
uskutečněná v roce 2018 u příležitosti Dne země. Dále jsou
kola sbírána průběžně ve Sběrném dvoře společnosti
Slumeko.
Do roku 2018 probíhaly sbírky vršků, poslední byla pro
Matúška.
http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke22
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noviny-koprivnice&tema=maminka-matuska-prevzala-seks-vytezkem-ze-sberu-vrsku&clanek=24889
V r. 2017 také proběhla sbírka v rámci projektu
„Dobrovolnictví ve veřejné správě“
http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=mestsky-uradse-zapojil-do-projektu-dobrovolnictvi-ve-verejnesprave&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=24964
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OPATŘENÍ

AKTIVITA

CÍL: 7.2 Spolupráce s VŠ a výzkumem
7.2.1 Nastartovat
7.2.1.1 Zajistit výzkum (studii)
spolupráci mezi
možných příčin incidence nádorů
vysokými školami
v regionu
a městem ve
prospěch zdraví

HODNOCENÍ
r. 2017-2019
nesplněno

KOMENTÁŘ PRŮBĚŽNÉHO
HODNOCENÍ ZA r. 2017-2019
Vedeno ústní jednání se zástupcem Nemocnice Nový
Jičín (lékařem onkologického oddělení) s výsledkem, že
z jejich pohledu ORP Kopřivnice nevykazuje zvýšený
výskyt nádorů a zřejmě se jedná o statistickou chybu.
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