Příloha č. 1

Vyhodnocení ročního plánu zlepšování Projektu Zdravé město a místní Agendy 21

roku 2021

zdravemesto.koprivnice.org; www.facebook.com/zdravemesto; www.instagram.com/zdravemestokoprivnice/

Plán zlepšování roku 2021
I. Zkvalitnění kategorií A, B
č.

Téma
UR

Kód
SP

1

I.

vize

splněno

2

I.

I.

vize

v realizaci

4

I.

I.

C.5.1

splněno

6

I.

vize

splněno

Indikátor

Termín
plnění

Odpovědnost

schválení v RM,
ZM

2021

Tým pro sledování stavu
Udržitelného rozvoje
města Kopřivnice

Dne 22. 4. 2021 usnesením č. 304 ZM vzalo na vědomí Audit udržitelného rozvoje města Kopřivnice 2020 a zároveň schválilo Plán opatření ke zlepšení udržitelného rozvoje města
Kopřivnice. Zpráva o plnění podmínek a doporučení expertního týmu byla odeslána 7. 11. 2021. Protože je jeho forma volitelná forma, bylo odesláno vyhodnocení dokumentu Plán
opatření ke zlepšení udržitelného rozvoje města Kopřivnice (vyhodnocení k datu 30. 9. 2021).
schválení v RM,
ZM

2023

ORM

Zahájeny přípravné práce v souladu s harmonogramem prací na aktualizaci (1/22 výběr poradce, 2//22 pocitová mapa města, 3/22 profil města, 3/22 vyhodnocení stávajícího SP,
3/22 jmenování komise pro strat. rozvoj, 4-6/22 příprava SP - SWOT, priority, opatření, ..., 8/22 finalizace dokumentu, 9/22 schválení v ZM). Kromě nového SP budou zahájeny
přípravy na nový Komunitní plán sociálních služeb (OSVZ) a nový Plán odpadového hospodářství (OŽP). S končící platností Energetického plánu města 2010-2022 bylo na Týmu
pro sledování stavu UR ujednáno, že bude provedeno minimálně vyhodnocení EP cca do března 2022 (OMM) a následně OMM připraví návrh dalšího postupu.
Promítnutí "chytrých řešení" do připravovaných projektů města / zapracování opatření k nakládání s dešťovou vodou,
vedení
realizace
2021
1
využití prvků IoT , digitalizace a elektronizace veřejné správy
Digitalizace a elektronizace veřejné správy, viz následující bod č. 4 plánované spuštění Portálu občana. Opatření k nakládání s dešťovou vodou u realizovaných projektů:
Odvedení potoka od Husovy lípy do Kopřivničky - využití dešť. vod pro letní stadion - dokončena PD, po konzultaci s poskytovatelem dotace není projekt v rámci programu OPŽP
2014-2020 z větší části způsobilý, podmínky nového OPŽP zatím nezveřejněny. V rámci projektu Revitalizace centra města budou instalovány 2 retenční nádrže, 1. pro regulaci
odtoku vody z parkoviště a 2. pro zadržování dešťové vody na zavlažování okolních travnatých ploch. Realizace retenčních nádrží u nových/plánovaných parkovišť (u KB,
Družební, ...)

C.5.1 Zavádění nových nástrojů pro zlepšení komunikace s občany / portál občana, aktualizace webových stránek města

splněno
5

Zkvalitnění kategorie B / schválení tříletého Plánu realizace doporučení auditu 2020, odevzdání zprávy o plnění
podmínek a doporučení expertního týmu

metoda Příprava strategického plánu rozvoje města pro období 2023+ / příprava nového rozvojového dokumentu v souladu s
kvality principy udržitelného rozvoje a ve spolupráci s veřejností

splněno

3

Akce

realizace

2021

tajemnice/OVV

V rámci realizace projektu Kvalitní úřad Kopřivnice byl v roce 2021 zpracován nový grafický manuál města, byl proveden průzkum spokojenosti obyvatel a byla zadána
implementace Portálu občana - spuštění leden 2022. Další aktivity budou probíhat v průběhu roku 2022.
Aktualizace Společných Evropských Indikátorů / ECI.1 Spokojenost s místním společenstvím, A.3 Mobilita a místní
přeprava obyvatel, B.10 Ekologická stopa města

projednání v
RM

2021

OVS/OŽP/ORM

V rámci realizace projektu Kvalitní úřad Kopřivnice byl v roce 2021 mj. proveden průzkum spokojenosti obyvatel jehož součástí je také vyhodnocení evropského společného
indikátoru Spokojenost obyvatel s místním společenstvím (ECI A.1). V rámci projektu podpořeného dotací z MSK, Kopřivnický GLOBUS, proběhla aktualizace Ekologické (ECI
B.10) a Uhlíkové stopy města (ECI A.2), jinak řečeno Místní příspěvek ke globálním změnám klimatu, jehož součástí je i výpočet ukazatele mobilita a místní přeprava (ECI A.3).
Vše, jako komplex podkladových dokumentů pro plánovanou aktualizaci strategického plánu města.
Realizace participativního rozpočtování 2021/ aktualizace pravidel dle doporučení Komise PZM a MA21

schválení v RM

2021

ORM

Do třetího ročníku bylo předloženo 12 projektů, 8 postoupilo do hlasování, ale před jeho spuštěním byl jeden projekt předkladatelem stažen. V hlasování získal největší podporu
projekt terénních skluzavek, které by měly být realizovány na sídlišti Sever. Projekt bude realizován v roce 2022.

1. Internet of Things = síť chytrých zařízení s možností sdílení dat

1

Zpracovalo: Oddělení strategického plánování, 7.2.2022

Plán zlepšování roku 2021
I. Zkvalitnění kategorií A, B
č.

7

8

Téma
UR
X.

Kód
SP

Odpovědnost

2021

pracovní. skupina
Komise PZM a MA21
pro téma globální
odpovědnost

splněno

VII.

Nastavení sledování a vyhodnocování VUR ve školách / vyhodnocování efektivity aktivit vzdělávání k udržitelnému rozvoji
na základních školách v Kopřivnici

B.4.6

VII.

II.

B.4.3

III.

2021

OŠKS

projednání v
RM

2021

OŠKS

realizace

2021

OŽP

Schválena žádost o dotaci, 07/2021 byla zahájena realizace projektu, která bude ukončena 11/2023.
Adaptační strategie na změnu klimatu / realizace nových opatření, např. monitoring kvality ovzduší - projekt
senzorového měření (v případě schválení dotace)

Monitoring kvality ovzduší měl začít v 3/2021, za předpokladu, že realizátor projektu (Ekotoxa Brno) získá dotaci. Měření mělo probíhat v Kopřivnici, Ostravě a Opavě. Jedná se o
projekt financovaný z Norských fondů, ve kterém je město Kopřivnice pouze v roli partnera, počátek projektu tedy ovlivnit nemůže. Realizátor/žadatel o dotaci v případě schválení
dotace bude město kontaktováno.

Naplňování závazků energetické politiky v souladu s Pravidly systému energetického managementu města Kopřivnice
B.5.2 / vykonáváno v souladu s ISO 50001, vyšší podíl využívání obnovitelných zdrojů energie (např. využití OZE v rámci
připravované rekonstrukce ZŠ Náměstí)

v realizaci

sledování
indikátorů

Navýšení alokace dotačního programu Zdravé město o 100 % na 60 tis. Kč. + úprava pravidel s vyšším zacílením na zdraví a VURV. Téma VUR bude zapracováno do
aktualizovaného strategického plánu města, viz bod 7.1. Plánu opatření ke zlepšení udržitelného rozvoje města Kopřivnice (navazující na Audit udržitelného rozvoje 2020).

A.3.1 MAP ORP Kopřivnice III2 / příprava žádosti o dotaci na realizaci překlenovacího navazujícího projektu

v realizaci

11

realizace

Termín
plnění

Město Kopřivnice získalo dotaci 100 000 Kč (51,02 % z celkových nákladů projektu) z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu "Kopřivnický GLOBUS" (postup v 10.
oblasti auditu UR v rámci kritérií MA21) z dotačního programu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Až na jednu aktivitu (Setkání
aktivních partnerů, která byla z důvodu Covid opatření přesunuta do roku 2022) byl projekt plně realizován. Aktivity: Výpočet ekologické a uhlíkové stopy města, Hravě o globálních
tématech (návštěva lektorky témat UR v družinách ZŠ) + výroba putovní výstavy, Férová snídaně, Do práce na kole, vzdělávání na ZŠ téma Šikana a Kyberšikana, Týden UR,
Globální stan na Farmářském trhu, Den stromů/Den Země, Dny Zdraví, Setkání aktivních partnerů.

splněno
10

Indikátor

Koncepční postup v oblasti Globální odpovědnost / realizace projektu Kopřivnický GLOBUS, sepsání memoranda o
B.4.6
spolupráci s dalšími subjekty působícími ve městě v oblasti globální odpovědnosti

v realizaci
9

Akce

realizace

2021

energetik města

Daří se sbírat data o spotřebách energií, realizovat en. opatření (zejména zateplení budov), snižovat meziročně spotřebu energie a z toho emise CO2 (hlavní cíle udržitelé
energetiky města Kopřivnice) - komplexní zateplení objektu DPS 650 MAsarykovo náměastí a MŠ Lubina. Kopřivnice si „drží poměrně nízkou cenu tepla“ pro koncové uživatele výsledek projektu modernizace centrálního zdroje tepla. Bude se připravovat projektová dokumentace na první okruhy veř. osvětlení, které by mělo přinést úsporu el. energie.
Nedaří se: realizovat obnovitelné zdroje energie na majetku města (ani není plánován), realizovat úspory energie a nákladů na veř. osvětlení pomocí nových technologií (LED,
nové optiky svítidel, ...), plánovat energeticky úsporná opatření k realizaci, jako výstup z en. dat z en. sw města, realizovat en. opatření na budovách v souladu se schválenými
3
3
koncepcemi (do en. třídy B se daří jen u některých realizací - změna metodiky výpočtu PENB . Některé budovy, které byly dříve v kategorii B jsou po aktualizaci PENB nově v
kategorii D). Neexistuje předpis, kterým se město hlásí k principům udržitelného stavebnictví. Chybí projekt na využívání dešťové vody v budovách města.

2. Místní akční plán obce s rozšířenou působností, oblast vzdělávání
3. Průkaz energetické náročnosti budov

2

Zpracovalo: Oddělení strategického plánování, 7.2.2022

Plán zlepšování roku 2021
I. Zkvalitnění kategorií A, B
č.

Téma
UR

Kód
SP

Akce

Indikátor

Termín
plnění

Odpovědnost

12

III.

B.5.1

Realizace vzdělávání v oblasti udržitelné energetiky v souladu s Pravidly systému energetického managementu města
Kopřivnice / školy, zaměstnanci městského úřadu, atd.

realizace

2021

energetik města

v realizaci

Ředitelé organizací by měli organizovat každoročně, školitel: energetik města. V každé organizaci kromě městského úřadu a správy sportovišť proběhlo alespoň jednou, někde 2 x
za uplynulé 3 roky. Středisko sociálních služeb města Kopřivnice a Kulturní dům Kopřivnice organizují jednou ročně.

3

Zpracovalo: Oddělení strategického plánování, 7.2.2022

Plán zlepšování roku 2021
II. Udržitelné zdravé město
č.

Téma
UR

Kód
SP

1

I

C.5.1

nesplněno
2

I.

I.

I.

5

I.

vize

splněno
6

II.

C.5.1

splněno

Termín
plnění

Odpovědnost

usnesení RM

2021

ORM/OŽP/OSV

výroční zprávy

2021

tajemník, garant
energetického
managementu

V současné době je město zapojeno do Benchmarkingové iniciativy, realizuje energetický management a místní Agendu 21 na úrovni kategorie B (platnost do r. 2022 včetně), plní
kritéria pro CSR1 - v květnu 2021 město získalo Národní cenu za CSR v kategorii veřejného sektoru, veřejně prospěšné organizace a organizace, jejichž hlavní náplní není
podnikání, platnost 3 roky. (Poprvé v r. 2016, ve své kategorii zvítězilo, v r. 2018 obsadilo 2. místo a získalo mezinárodní certifikát).
realizace

2021

OVV

Průběžná aktualizace probíhá ve spolupráci s Odborem rozvoje města. Pro projekt Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší byla vytvořena speciální sekce webových
stránek - dostupné z hlavní stánky webu města, stejně jako pro projekt Revitalizace centra města a významného projektu nadcházejícího roku 2022 výročí 100 let od narození
Emila Zátopka.

C.5.1 Příspěvky za město Kopřivnice v databázi Dobrá praxe / min. 2 příspěvky

splněno

Indikátor

Z důvodu zpoždění plánovaných aktivit při aktualizaci ES a US způsobeného onemocněním (Covid-19), nezrealizováno.

C.5.1 Medializace a propagace projektů města / zajištění průběžné aktualizace internetových stránek KOPR STAVÍ

splněno
4

Vyhodnocení a aktualizace sady Místně specifických indikátorů udržitelného rozvoje města Kopřivnice / v návaznosti
na aktualizaci Společných Evropských Indikátorů

metoda Pokračování v realizaci jednotlivých metod zvyšování kvality uplatňovaných na MÚ a ve městě / MA21, energetický
kvality management, benchmarking, CSR1 …

splněno

3

Akce

zveřejnění

2021

Koordinátor PZM a
MA21

Na 1. dni celonárodní konference Podzimní škola Zdravých měst ČR, 10. 11. 2021 v NJ město Kopřivnice prezentovalo projekt Kopřivnický GLOBUS (postup v rámci 10. oblasti
auditu UR v rámci kritérií MA21), podpořený z dotace Moravskoslezského kraje. Jednalo se o sdílení dobré praxe s ostatními členy sítě (135 členů s regionálním vlivem na 2558
měst a obcí). Fotografie z akce, viz fotogalerie ZM na webu města. Dále se město Kopřivnice podílelo na přípravě propagačních videoklipů o nejlepších realizátorech MA21 v ČR,
organizačně zajištěno společností CENIA. Ke shlédnutí ve videogalerii Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 http://www.koprivnice.cz/index.php?id=besedy-zdrave-mestokoprivnice. Třetí výstup odborný článek v časopise Odpadové fórum v rozsahu 2x A4 na téma Roční plán zlepšování Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 města Kopřivnice.
schválení
smlouvy

Získání externích prostředků na realizaci aktivit MA21

2021

ORM

V roce 2021 město Kopřivnice získalo dotaci 100 000 Kč (51,02 % z celkových nákladů projektu) z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu "Kopřivnický GLOBUS"
z dotačního programu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Až na jednu aktivitu (Setkání aktivních partnerů, která byla z důvodu Covid
opatření přesunuta do roku 2022) byl projekt plně realizován.
Realizace osvětových akcí pro veřejnost k tématům UR / aktualizace Společných Evropských Indikátorů, projekt
Kopřivnický GLOBUS, apod.

realizace

2021

OŽP/ORM/OVV

V rámci realizace projektu Kvalitní úřad Kopřivnice byl v roce 2021 mj. proveden průzkum spokojenosti obyvatel jehož součástí je také vyhodnocení evropského společného
indikátoru Spokojenost obyvatel s místním společenstvím (ECI A.1). V rámci projektu podpořeného dotací z MSK, Kopřivnický GLOBUS, proběhla aktualizace Ekologické (ECI
B.10) a Uhlíkové stopy města (ECI A.2), jinak řečeno Místní příspěvek ke globálním změnám klimatu, jehož součástí je i výpočet ukazatele mobilita a místní přeprava (ECI A.3).
Vše, jako komplex podkladových dokumentů pro plánovanou aktualizaci strategického plánu města.

1. Corporate Social Responsibility = společenská odpovědnost firem

4

Zpracovalo: Oddělení strategického plánování, 7.2.2022

Plán zlepšování roku 2021
II. Udržitelné zdravé město
č.

Téma
UR

7

II

Kód
SP

C.5.2 Medializace aktivit PZM a MA21 / min. 1 příspěvek měsíčně v místním či regionálním tisku nebo vysílání KTK

splněno
8

II.

B.4.3

splněno
9

10

Termín
plnění

Odpovědnost

zveřejnění

2021

Koordinátor PZM a
MA21

Minimálně 1 příspěvek za měsíc vztahující se k aktivitám PZM a MA21 je zveřejňován prostřednictvím Kopřivnických novin, KTK, tiskových zpráv či na Facebooku. Významným
projektem roku 2021 byl Kopřivnický GLOBUS o jehož aktivitách byla média informována pravidelně. Z dalších významných mediálních výstupů můžeme zmínit odborný článek v
časopise Odpadové fórum nebo videoklip o MA21 v Kopřivnici, viz bod 4 výše.
Realizace opatření dle Adaptační strategie na změnu klimatu pro město Kopřivnice / podpora žadatelů o kotlíkové
dotace v rámci III. rozšířené výzvy

schválení smluv

2021

OŽP

Město dlouhodobě podporuje úspěšné žadatele o kotlíkovou dotaci částkou ve výši 5.000 Kč. V r. 2021 v rámci 3. výzvy kotlíkových dotací podpořilo 11 žadatelů v celkové výši 55
tis. Kč. Je plánováno, že v r. 2022 se město zapojí do nově vyhlašované 4. výzvy kotlíkových dotací.

B.2.1
Realizace opatření na podporu udržitelné dopravy dle akčního plánu PUMM2 / rozvoj cyklostezek, zavedení systému
cyklokoordinátor/ORM
realizace
2021
B.2.2
B.2.3 sdílených elektrokoloběžek a elektoskútrů, zřízení cykloboxů, podpora hromadné dopravy, podpora kampaní, aj.
Skibus a cyklobus Beskydy na Bílou - spoluúčast na provozních nákladech (smlouva 2021-2023, partnerství s Novým Jičínem a Frenštátem p./R.), zavedení autobusové linky do
Hranic (svoz k vlakům Kopřivnice-Příbor-Nový Jičín), úprava autobusové zastávky Kopřivnice, kolonie směr centrum - dokončena PD, schválena žádost o dotaci, realizace 2022.
Každoroční realizace kampaní a osvětových akcí na podporu udržitelné mobility a přepravy: Do práce na kole, Týden Udržitelného rozvoje, Týden mobility a Evropský den bez aut,
v realizaci
10 000 Kroků. Ve městě byly krátkodobě provozovány elektrokoloběžky a skútry společností Re.volt. V polovině roku došlo k ukončení činnosti firmy a tím i provozu těchto
zařízení.
IV.

B.1.2 Realizace opatření dle Koncepce statické dopravy města Kopřivnice / nová pravidla pro vydávání pakovacích karet,
B.1.1 regulace parkování v centru města, úpravy parkovišť, aj.

V.

D.1

v realizaci
II,IV,V
12 ,VII,VI vize
II X
splněno
13

Indikátor

IV.

v realizaci
11

Akce

VI.

realizace

2021

cyklokoordinátor/ORM

Částečně zavedení zóny placeného parkování v centru města - u Alberta, regulace parkování na ulicích kpt. Nálepky, Sokolovská a Dukelská (zpoplatnění parkovacích karet),
realizace veřejných prostranství a parkoviště u nového muzea automobilů Tatra, Parkování na ulici Školní - PD, Dopravní propojení ul. Severní - ul. Moravská vč. parkoviště Sever
II - zpracovaná studie,
Realizace opatření dle Zdravotního plánu města Kopřivnice na léta 2020-2022 / příprava aktualizace Komunitního plánu
OSVZ
realizace
2021
sociálních služeb města Kopřivnice
V návaznosti na současnou coronavirovou situaci, která brání setkávání většího počtu osob a také velmi personálně zatěžuje sociální služby, byla v R 2021 rozhodnutím orgánů
měst a obcí v plánu zapojených prodloužena platnost současného KPSS do konce roku 2022. V druhé polovině R 2021 proběhla anketa pro občany k mapování potřeb a
dotazníkové šetření mezi poskytovateli. Výstupy budou zpracovány a použity pro tvorbu nového KPSS.
Finanční podpora aktivit neziskových organizací v oblasti udržitelného rozvoje / navýšení alokace, aktualizace pravidel
dle podmínek MA21

schválení
podmínek RM

2021

ORM

realizace akcí

2021

Komise PZM a MA21

Pravidla aktualizována, alokace navýšena z 30 000 Kč na 60 000 Kč. Podpořeno 5 žádostí, zůstatek programu 5 950 Kč.

Pokračování ve spolupráci s podnikatelským sektorem / v rámci aktivit PZM a MA21 (Kopřivnické Dny techniky, Dny
A.2.4
technické kariéry, Snídaně s podnikateli, aj.)

2. Plán udržitelné městské mobility
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Plán zlepšování roku 2021
II. Udržitelné zdravé město
č.

Téma
UR

14

VII.

Kód
SP

Termín
Odpovědnost
plnění
Kopřivnické dny techniky proběhly 25. a 26. 9 2021 na polygonu společnosti Tatra Trucks. Dnem tvojí kariéry ani setkání s podnikateli s ohledem na omezení související s Covid-19
splněno částečně neproběhla. V roce 2022 bude záležet na epidemiologické situaci a souvisejícími pravidly pro školy. V omezeném režimu proběhla přehlídka technických profesí - Řemeslo má
zlaté dno.
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VIII.

2021

OŠKS/ORM

otevření areálu

2021

ORM/Správa sportovišť
Kopřivnice

splněno

Realizace proběhla. Slavnostní otevření nově otevřeného skateparku proběhlo v režii uživatelů za přítomnosti zástupců vedení města, Správy sportovišť Kopřivnice a médií.

VIII.

Realizace min. jedné aktivity s mezinárodním přesahem / př. aktivita ve spolupráci s partnerskými městy, publikace v
mezinárodních tiskovinách, účast na mezinárodních konferencích, aj.

C.3.2

IX.

D.1.2

splněno

18

realizace

V rámci projektu Kopřivnický GLOBUS proběhlo vzdělávání na téma Šikana a Kyberšikana, 22 lekcí pro 11 tříd 6. ročníků s 231 žáky, každý žák absolvoval 2 lekce. Podrobné
vyhodnocení plnění aktivit zdravotního plánu bude předloženo v samostatném materiálu OSV. Žáci 8. tříd absolvovali program Zdravotnický víceboj zaměřený na osvojení
dovedností v oblasti 1. pomoci. Možnost realizace většiny aktivit byla omezena epidemickou situací.

C.3.1 Realizace projektu z participativního rozpočtu 2020 / realizace vítězného návrhu, slavnostní otevření

splněno

17

Indikátor

D.2.3, Naplňování aktivit Zdravotního plánu města Kopřivnice ve spolupráci s koordinátory ZP na školách / výchova ke zdraví
D.2.2. (zdravé stravování, 1. pomoc), šikana a kyberšikana, protidrogová prevence

splněno

15

Akce

X.

2021

ORM/OŠKS

Do konce října probíhal v ČR pilotní sběr dat pro Mezinárodní výzkum dospělých PIAAC = vědecký výzkum prováděl Národní pedagogický institut ve spolupráci s výzkumnými
agenturami STEM/MARK a MEDIAN, má poskytnout zpětnou vazbu českému školství. Výzkumu se účastní 33 zemí světa, k účasti v šetření bylo mezi tisícovkami domácností z
ČR vybráno také několik z Kopřivnice. Dále byla Kopřivnice zapojena do dvouletého vzdělávacího projektu Eur ope Goes Lokal 2020 - ve spolupráci 24 Národních agentur
Erasmus+, práce s mládeží s cílem zlepšit spolupráci mezi různými aktéry na úrovni samospráv + posilování mezinárodního rozměru a sdílením zkušeností.
Podpora projektů v oblasti mezigenerační spolupráce a sociální integrace / př. Seniorcomp, Den outdoorových aktivit pro
seniory, přehlídka Motýlek, Den sociálních služeb apod.

realizace

2021

OSVZ/Komise PZM a
MA21

Pod záštitou aktivizačního programu pro seniory proběhly následující akce: minigolf 24. června "Od jamky k jamce", 8. září zábavné odpoledne s harmonikou na zahradě
Vlčovjana. Dále 16. a 22. září beseda pro všechny řidiče, cyklisty a chodce Senior v dopravě aneb Školení řidičů i neřidičů, 11. října akce Hýčkejme svou paměť a 21. října
zábavně poučná přednáška Senior bez nehod. Ve dvou zářijových termínech bezplatné vyšetření paměti. Hodinového vyšetření vedeného certifikovaným poradcem České
Alzheimerově společnosti se zúčastnilo 16 seniorů. Pro velký zájem na podzim proběhlo v 5. dnech vyšetření kognitivních funkcí a podzimní křížovkářská liga ve spolupráci se
spol. Počteníčko.

D.1.1 Podpora dobrovolnictví zaměstnanců MÚ / pravidelné sbírky, dobrovolnická činnost zaměstnanců úřadu, apod.

splněno

realizace

realizace

2021

ORM/tajemnice/OPE

V průběhu roku probíhala sbírka brýlí pro Afriku, do které přispívali také zaměstnanci úřadu. V roce 2020 obyvatelé Kopřivnice sesbírali 1 589 brýlí + 353 obalů. Třetí kolo sběru =
1. polovina roku 2021: 611 brýlí a 178 obalů. V rámci posledního farmářského trhu (říjen) proběhla sbírka ošacení pro potřebné, na kterou volně navázala druhá sbírka do 20.
prosince organizovaná Armádou spásy s mediální podporou města. Mezi zaměstnanci úřadu byla uspořádána finanční sbírka na štědrovečerní večeři pro osoby bez přístřeší,
vybráno 8 000 Kč. V rámci aktualizace pracovního řádu - omluvena absence v případě dobrovolnictví, účinnost od 1. 1. 2021, zatím nevyužito.
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Plán zlepšování roku 2021
III. Harmonogram plánovaných akcí
č.

Téma
UR

Kód
SP

1

I.

vize

splněno

2

II.

V.

Veřejná projednání / včetně veřejných slyšení k projektům v realizaci

Termín
plnění

Odpovědnost

realizace
projednání

2021

ORM

realizace

březen,
září 2021

OŽP/ORM/OPE

Pro rok 2021 byly stanoveny dva termíny, jarní 27. března a podzimní 18. září. Registrace probíhá každoročně na webu Ukliďme Česko, kde se mohou registrovat zájemci z řad
spolků, organizací, ale i jednotlivců. Město Kopřivnice jim vychází vstříc se zajištěním pytlů na odpad a také s odvozem plných pytlů. Tuto podporu město poskytovalo již třetím
rokem. V roce 2021 se uklízelo ve Větřkovicích kolem přehrady, kde se zapojilo pět desítek dobrovolníků, kteří uklízeli ve Větřkovicích a naplnili odpadem 10 pytlů. Na Bílé hoře se
o úklid tradičně měli postarat členové Klubu českých turistů a pracovníci radnice plánovali úklid oblasti Červeného kamene. Tyto dvě akce však z důvodu protiepidemickým
opatřením neproběhly. Kopřivnice se do kampaně zapojila poprvé v roce 2019, v roce 2020 se z důvodu covidových opatření úklid neuskutečnil.

D.1.1 Kampaň Dny Zdraví / podpora akcí neziskových a příspěvkových organizací k tématu, pomoc při medializaci

splněno

Indikátor

Opatření proti šíření viru Covid-19 tuto oblast zásadně ovlivnila nejen v prvním roce svého šíření, ale promítla se podobně také v roce 2021. Některé akce se přesto podařilo
uskutečnit. Dne 18. 10. 2021 proběhlo tradiční setkání s obyvateli místní části Vlčovice, den poté v Mniší a 20. října se diskutovalo s občany v místní části Lubina. V závěru roku byl
s ohledem na protipandemická opatření k projednání tématu aktualizovaná Ekologická a uhlíková stopa města namísto klasické besedy veřejnosti se zpracovatelem zvolen formát
on-line besedy zpracovatele a vedoucí OŽP + následné vysílání v KTK. S ohledem na Covid se postupovalo také v případě KO-PROJEKTŮ. V 1. ročníku projekty, které postoupily
do finále prezentovali předkladatelé na veřejné akci v centru města. V letech 2020 a 2021 byl zvolen formát videoklipů o postupujících projektech a následné on-line hlasování
veřejnosti. Ve dnech 22. a 23. 10. 2021 proběhlo výjezdní jednání platforem projektu MAP ORP Kopřivnice III – Realizačního týmu a Pracovních skupin (čtenářská gramotnost,
matematická gramotnost, rovné příležitosti, předškolní vzdělávání a financování). Pro následné setkání ředitelů škol a školských zařízení na území ORP Kopřivnice konané 30. 11.
2021 byl zvolen opět on-line formát.

B.4.6 Ukliďme Česko / jarní a podzimní výzva

splněno

3

Akce

mediální výstup

7.4.,4.17.10.21

OSVZ/ORM/OVV

Při příležitosti jarního termínu ve spolupráci s Novojičínskou nemocnicí připravena akce DARUJ KREV se Zdravým městem Kopřivnice. Zaměřeno na prvodárce, kteří při darování
krve v předem vyhlášené tři dubnové úterky obdrželi drobnou odměnu. Vzhledem k loňským zkušenostem (opatření Covid-19) však jako prioritní zvolen pozimní termín kampaně.
Tradičně se lidé mohli zapojit do plavecké soutěže měst (letos Kopřivnice obsadila 4. místo), 2. - 9. října proběhla v Sadu E. Beneše Výstava na stromech na téma Život v bavlně,
proběhly přednášky Hýčkejme svou paměť nebo Vyšetření kognitivních funkcí pro seniory. Doprovodný program farmářského trhu (15. října) byl taktéž v duchu kampaně, kdy
proběhlo měření tělesných hodnot pro veřejnost zdarma (65 účastníků) a sbírka oblečení pro potřebné. Již tak bohatou nabídku rozšířila nová akce Výzva 10 000 kroků, do které
se zapojilo 77 lidí. Z dotačního programu Zdravé město byla podpořena žádost spolku TC Relax, z.s., který v šesti prázdninových pátcích pořádal zdarma lekce + představení
různých základů tance pro všechny věkové kategorie v Sadu E. Beneše. Nabídku kampaně rozšířily akce dalších organizací, jako tradiční České dny proti rakovině, které letos
podpořil místní kulturní dům s knihovnou, akce Strava a bylinky základ zdraví pořádaná v komunitním centru Vlčovjan nebo O dětském jídelníčku s výživovou specialistkou v
pobočně knihový na sídlišti Sever.
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Plán zlepšování roku 2021
III. Harmonogram plánovaných akcí
č.

Téma
UR

4

II.

Kód
SP

B.4.6 Kampaň Den Země / uspořádání celodenní akce pro školy a veřejnost, sbírka Kol pro Afriku; Pohádkový les (DDM + MÚ)

splněno

5

X.

IV.

Termín
plnění

Odpovědnost

realizace akcí

22.4. a
17.4. 2021

OŽP/ORM/DDM

realizace akce

8.5.2021

ORM

Od počátku příprav byly v plánu dvě varianty: happening pro širokou veřejnost s doprovodným programem nebo "klidnější" verze s ohledem na vládní opatření. Zvolena varianta
bez zvaní široké veřejnosti - výzva k individuálnímu férovému pikniku s fotosoutěží, viz zmíněná opatření. Zároveň proběhla výstava s tematikou FairTrade v Sadu E. Beneše,
citlivě instalována přímo „na stromy“ a pro účastníky kampaně Do práce na kole byl v sadu stánek s "odměnou na triko".
Navíc dne 30. května místní komunita aktivních občanů realizovala akci Restaurant Day, dle obvyklých zásad akce, která byla po dohodě s hlavní organizátorkou akce obohacena
o doprovodný program v duchu osvěty k tématu FairTrade (tvoření s dětmi v duchu aktivity projektu "Hravě o globálních tématech" – výroba vlastní plátěné tašky, ochutnávka FT
kávy a povídání o kávě v souvislostech Férového obchodu, doprovodná výstava k tématu spravedlivého obchodu). Nebo-li na akci Restaurant Day, se jako podprojekt konala také
nerealizovaná část Férové snídaně. Zjednodušeně můžeme konstatovat, že Férová snídaně se realizovala ve dvou pomyslných částech. První 8. května, dle plánu a druhá 30.
května v rámci výše uvedené komunitní akce.

B.4.6 Do práce na kole / oslovení podnikatelského sektoru prostřednictvím Rady pro rozvoj lidských zdrojů, výzva k účasti
B.2.1 zaměstnanců MÚ

splněno

Indikátor

Při příležitosti Dne Země (22.4.) byly vyhlášeny dvě "celoroční" soutěže. Literární "Stoletý strom vypráví" a fotografická VIT "Very important trees", vyhodnocení obou z nich
proběhlo na celodenní podzimní akci Den stromů, který představoval letošní alternativu oslav jarního Dne Země. Z programu: ukázka odborného ošetření památného platanu
stromolezci, přednáška ovocnáře, možnost sestavit si vlastní ptačí budku, vyhodnocení literární a fotografické soutěže + výstava soutěžních prací, ekohra "přelez, přeskoč,
recykluj" ... Opatření proti šíření viru Covid-19 posunul dubnový termín tradiční akce Pohádkový les, až na 15. května. Ve spolupráci s mateřskými školami proběhlo sázení stromů
v zahradách MŠ a "květinkování" - výsadba letniček do truhlíků "města", které v následujících měsících zdobily ulici Štefánikovu. Novinkami roku 2021 byla akce "Nech brouka žít" akce pro děti předškolního a mladšího školního věku v parku pod MŠ Pionýrskou (10 stanovišť s cedulemi o broucích, na kterých mohly děti zanechat vlastní namalovaný
kamínek=broučka) a akce Koruna a korunka Podbeskydí = turisticko vycházková výzva obejít 7 nebo až 14 vrcholů vrcholů a zajímavých míst kolem Kopřivnice, Ženklavy a
Štramberka, akce určena pro kohokoliv - jednotlivce, rodiny, kolektivy…

B.4.6 Místní férová snídaně / uspořádání akce ve spolupráce s partnery - zahájení Týdne pro rodinu

splněno

6

Akce

realizace akce

květen
2021

ORM

Kampaň, která přispívá ke snížení motorizované dopravy ve městě, čistějšímu ovzduší a celkově příjemnějšímu a bezpečnějšímu prostředí ve městě proběhla dle plánu. Letos se
zapojilo 20 organizací působících v Kopřivnici, 258 cyklistů a připraveno bylo 8 akcí na triko, z nichž 4 byly vícedenní a jedna (fotosoutěž) probíhala celý měsíc. Více o akcích na
triko a celé kampani na FB Zdravého města a na webu https://www.dopracenakole.cz/mesto/koprivnice, kde jsou vedeny nejen akce, ale také partneři, výhry a mnoho dalšího.
Závěrečná akce proběhla 17. června na koupališti, jako jedna z aktivit Týdne udržitelného rozvoje. Jako doprovodná aktivita pro rodiny s dětmi proběhly oblíbené Cyklohrátky pro
děti (43 jezdců) ve spolupráci se členy CykloArt Bike klubu Kopřivnice a přednáška o udržitelné mobilitě v podání národního cyklokoordinátora a organizátora výzvy 10 000 kroků.
Následovalo slavnostní vyhlášení výsledků a předání odměn pořízených z prostředků dotace, ale také věnovaných nad rámec projektových prostředků partnery akce. Ceny do
kampaně věnovali Kabelová televize Kopřivnice, Správa sportovišť Kopřivnice a společnost Bike Fun Kopřivnice, která zástupce města pozvala také na partnerskou návštěvu v
podniku a projížďku na elektrokolech vlastní výroby. V duchu principů Zdravého města se na akci zároveň dohodla spolupráce města na podzimní výzvě 10 000 kroků, myšlenka
zdravého pohybu a udržitelné mobility a přepravy byla tedy rozšířena oproti původnímu plánu. V rámci podzimní výzvy tedy lidé mohli volit mezi pěší a cyklo kampaní.
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Plán zlepšování roku 2021
III. Harmonogram plánovaných akcí
č.

Téma
UR

Kód
SP

7

IX.

D.3.1

zrušeno
8

I.

X.

B.4.6

splněno

10

VII.

Kampaň Týden pro rodinu / realizace akcí zaměřených výhradně na rodinu, sportovní a zábavná forma ve spolupráci s
organizacemi a spolky působící v Kopřivnici

Indikátor

Termín
plnění

Odpovědnost

realizace akcí

květen
2021

OSVZ/DDM/KDK

realizace

květen
2021

ORM

Z důvodů vládních omezení v souvislosti s onemocněním Covid-19 neproběhla v Týdnu pro rodinu 2021 žádná akce.

C.5.1 Fórum Zdravého města / veřejné fórum aj.

přehodnoceno
9

Akce

Fórum ZM se v letech 2019, 2020 a 2021 neuskutečnilo. V roce 2019 bylo nahrazeno 1. ročníkem participativního rozpočtu, v roce 2020 s ohledem na přetrvávající vládní opatření
(Covid-19) zvolen stejný scénář: 2. ročník participativního rozpočtu, který se setkal s větším zájmem veřejnosti. V roce 2021 zvolen stejný postup (zatím nejvyšší počet finalistů-7).
Týden udržitelného rozvoje / závěrečná akce v rámci kampaně Do práce na kole, výstavy Na Zemi, přednáška o
udržitelném rozvoji

realizace

30.5.5.6.2021

ORM

Ve spolupráci s organizací NaZemi, knihovnou a kulturním domem byla uspořádána série výstav. Od 3. 6. proběhla ve vestibulu radnice výstava „Poznej své boty“, která se
zaměřuje na pracovní podmínky dělníků a dělnic bydlících v Bangladéši na předměstí Dháky. Viz tisková zpráva „Vestibul radnice představuje dvě nové výstavy“. Město Kopřivnice
ve spolupráci s místním kulturním domem získalo od společnosti NaZemi celkem 4 tematické výstavy, které se v průběhu roku vystřídaly také venku, na plakátovacích plochách ve
městě i v místních částech. Vždy se jednalo o výstavy o globálních tématech, viz článek v Kopřivnických novinách 22/2021 ze dne 3. 6. 2021, „Výstavy ke globální tematice budou i
na plakátovacích plochách a v místních částech“. Jako součást programu kampaně se uskutečnila také přednáška národního cyklokoordinátora v rámci akce Cykloodpoledne, viz
komentář u kampaně Do práce na kole.

C.3.2 Festival volnočasových aktivit / alternativa - propojení s doprovodným programem akce Kopřivnické dny techniky 2021

realizace

červen
2021

OŠKS

Opakovaně proběhla výzva místních spolků i jednotlivců, aby se v případě zájmu přihlásili a na akci prezentovali svou činnost. Letos výzva rozšířena o sportovní kluby. Akce se
neuskutečněno však konala v náhradním termínu, což přípravu ovlivnilo. Spolky se přes letní prázdniny nescházely, před nimi kvůli Covid-19 také v malé míře, proto neměly natrénováno. Navíc v
září nebylo do poslední chvíle jasné, zda se akce bude konat. V minulosti na výzvu hned zájemci reagovali, letos pouze 1 klub. Plán na rok 2022: On-line festival.
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VI.

A.3.2 Kopřivnické Dny Techniky / podpora tradiční akce

splněno

realizace akce

5.6.,
6.6.2021

OŠKS

Stejně jako v r. 2021 i letos se 9. ročník akce kvůli doznívající epidemii covid-19 konal až na podzim, konkrétně 25. a 26. září. Program: interaktivní ukázky vojenské, hasičské,
stavební, komunální, zemědělské a jiné techniky, bohatý doprovodný program /řízení Ferrari, Lamborghini či Fordu Mustang, vyhlídkové lety vrtulníkem, jízdy v obrněném
transportéru, možnost vyzkoušet si různé typy střelnic, půjčovny čtyřkolek, motokár nebo minibiků), atrakce pro děti i několik koncertů. Generálním partnerem akce je město
Kopřivnice. Podrobnosti na www.koprivnickednytechniky.cz.
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Plán zlepšování roku 2021
III. Harmonogram plánovaných akcí
č.

Téma
UR

Kód
SP

12

VIII.

C.3.2

splněno

13

IV.

V.

II.

B.4.6

splněno

Indikátor

Termín
plnění

Odpovědnost

realizace aktivit

červenec srpen 2021

OŠKS/NNO

Sedmý ročník nabídl mládeži celkem 10 různorodých akcí, každý prázdninový čtvrtek + jeden srpnový pátek. Sportovně či soutěžně zaměřené aktivity pořádané ve spolupráci s
partnery ze zdejších tělovýchovných oddílů a spolků (dodgeball, volejbal, atletický pětiboj, hra v režii místních skautů a 2 super dny u vody). Novinkou byla odpoledne s házenou,
akce zaměřená na box, karate a vzpírání + krátký orientační běh v sadu E. Beneše. Warm up = první zahřívací akce proběhla ve 1. července v sadu E. Beneše - aktivity, které
účastníkům přiblížily náplň následujících čtvrtků. Kdo se do akcí zapojil, sbíral body, za něž získal nejen drobné odměny, ale také možnost zapojit se do závěrečného boje o poklad.
Na závěr proběhl koncert populární slovenské zpěvačky SIMY. Vstup na všechny akce zdarma + stejně jako v předchozích letech měli mladí možnost získat každý týden jeden
silikonový náramek, kdo nasbíral minimálně pět, stal se V.I.P. hostem závěrečného koncertu.
realizace akcí

září 2021

OŠKS/ORM/Atletický
klub Emila Zátopka

Stěžejními událostmi byly již tradiční běhy na počest Emila Zátopka. Ať už běh pro širokou veřejnost, základní školy nebo Minizátopek pro nejmenší. Týden však nabídl i novinky,
např. od 1. září se zájemci mohli registrovat do kampaní Do práce na kole a 10 000 kroků - výzvy motivující k tomu, aby lidé na úkor automobilů více jezdili na kolech či chodili
pěšky, a tak udělali něco pro naše životní prostředí i pro svou fyzickou a psychickou kondici. Zapojily se i MŠ s výzvou "Do školičky pěšky, na koloběžce či na kole … na čerstvém
vzduchu bude vesele". Zaměstnanci MÚ Kopřivnice vyrazili „Na úřad bez auta“ v úterý 22. září. Novinkou byla také Cyklojízda Zdravých měst Kopřivnice a Nový Jičín, která se
konala 17. září. Uskutečnil se i tradiční Farmářský trh, nebo třeba dvě přednášky Senior v dopravě. Na akci Pětka na dlani se prezentovalo 5 organizací působících "pod jednou
střechou" místního komunitního centra.

C.3.2 Plavecká soutěž měst / 3. ročník

splněno

15

Aktivity pro děti a mládež v období letních prázdnin / organizace volnočasového programu Někdo ven???, Pojď se bavit,
nabídka dobrovolnických aktivit

B.4.6 Kampaň Evropský týden mobility a Evropský den bez aut / organizace tradičních akcí - Běh rodným krajem Emila
B.2.1 Zátopka, Minizátopek, Lidový běh, Zátopkova pětka a desítka, Běh dětí Kopřivnicí, Do práce na kole, aj.

splněno

14

Akce

realizace

29.9.2021

ORM/Asociace sportu
pro všechny/Sportovní
klub Kopřivnice

Soutěž po celé republice probíhala ve středu 6. října. V Kopřivnici se na realizaci podílelo město, místní oddíl Sport pro všechny ASK Tatra Kopřivnice a SK Kopřivnice. Úkol:
uplavat 100m trať libovolným způsobem na čas, kdy se výsledek přepočte s ohledem na věk a pohlaví na body. Kopřivnici reprezentovalo 258 plavců. Oproti roku 2021 účast
poklesla, oproti tomu počet přihlášených měst v kategorii B se zvýšil ze 4 na 9. Zvítězil Bohumín se ziskem 8 906 b., Kopřivnice obsadila s 3 410 b. čtvrtou příčku. Celkem se do
projektu zapojilo 29 měst a 7 224 plavců. Nejlepší místní dosažený čas 1:02 min., nejstarší účastník - 79 let, nejmladší 6 let. Zapojeno 18 dětí do 7 let, 19 seniorů nad 60 let,
plavalo 164 mužů a 94 žen.
Den stromů / osvětová akce k oslavě mezinárodního dne stromů, workshopy, ukázky odborného ošetření stromů, práce
arboristů …

realizace

20.10.2021

OŽP

Ekologicky zaměřená zábavně-osvětová celodenní akce se konala ve středu 20. října v sadu E. Beneše. Den stromů byl zároveň odloženou oslavou dubnového Dne Země a oba
tyto environmentální svátky propojily fotografická soutěž Very Important Trees a literární soutěž Stoletý strom vypráví, vyhlášeny u příležitosti Dne Země. Program: soutěže a kvízy
na téma recyklace, výroba ptačí/netopýří budky nebo krmítka, prezentace zahradní techniky, ukázka výsadby stromů či praktické tipy ovocnáře, jak správně ořezat stromy, ořez a
ošetření stromů s pomocí lanových technik, jurta s čajovnou a férovými produkty, drobný dárek za přinesený vysloužilý elektrospotřebič, ...
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Plán zlepšování roku 2021
III. Harmonogram plánovaných akcí
č.

Téma
UR

16

VI.

Kód
SP
B.4.6 Farmářské trhy / organizace 4 trhů za rok

splněno

17

II.

19

VII.

Termín
plnění

Odpovědnost

realizace akcí

2021

OMM

realizace

2021

OŠKS/OŽP

Veřejnost byla informována prostřednictvím tiskových zpráv dne 3. 12. 2021: Město rozdává popelnice na plasty a kovy, 22. 12. 2021: Od ledna se mění vyhláška o poplatku za
odpady a články v Kopřivnických novinách č. 23/2021 ze dne 10. 06. 2021: Životní prostředí bude pokračovat v pasportizaci zeleně. Informace o systému Door to door byla
občanům poskytována také na akci Den Stromů, 20. října. Nový systém sběru plastů a drobného kovového odpadu spuštěn 1. 1. 2022

B.4.6 Osvětové akce pro děti k tématu UR/ př. Hravě o globálních tématech, žákovské diskuze s představiteli města aj.

realizace akcí

2021

OŠKS/ORM

splněno

Návštěvy lektorky témat UR na základních školách, v rámci odpolední družiny. Únor/březen probíhala příprava nabídky ze strany města a lektorky + výběr témat, rekvizit a postupů
v pracovní skupině pro téma globální odpovědnost vytvořené při Komisi Zdravého města a MA21. V dubnu rozeslána nabídka školám, v květnu koordinátorům MAP ORP
Kopřivnice. Celkem realizováno 16 osvětových setkání. Přestože do realizace zasáhla protiepidemická opatření, školy si cestu k workshopům našly i v tomto „nelehkém“ období.
Reakce pedagogů i dětí na aktivitu byla pozitivní a školy projevily zájem o pokračování workshopů také v dalším roce. Několik vybraných fotografií pořízených na workshopech byly
dále využity při tvorbě místní putovní výstavy.

VII.

Aktivity ve spolupráci s Dětským zastupitelstvem města Kopřivnice / např. Férová snídaně, Cyklohrátky, Pohádkový les
aj.

D.2.3

splněno
20

Indikátor

První trh se uskutečnil 21. května, druhý proběhl 25. června, doprovodná aktivita tzv. Globálního stan = osvětový stan města Kopřivnice, který návštěvníkům zábavnou formou
zprostředkovával informace o globálních tématech a 17 cílech SDG´s: výpočet ekologické stopy, představení nového systém sběru jedlých tuků a olejů v Kopřivnici, tematická
výstava k problematice Fair Trade, sběr brýlí pro Afriku, tvoření a hry nejen pro děti – kakaové omalovánky, světové pexeso a téma virtuální voda ... Třetí trh proběhl 17. září a byl
součástí kampaně Týden mobility a Evropský den bez aut a odstartovala z něj historicky 1. Cyklojízda Zdravých měst Kopřivnice a Nový Jičín. Čtvrtý trh s mykologickou poradnou
proběhl 15. října a doprovodný program byl obohacen v duchu podzimní kampaně Dny Zdraví, viz popis kampaně Dny Zdraví výše (měření, sbírka).

B.4.6 Komunikační kampaň k odpadovému hospodářství / zaměřená na třídění odpadů formou DOOR-TO-DOOR

splněno
18

Akce

IX.

2021

ORM/koordinátor
dětského zastupitelstva

2021

OSVZ/ORM/OVV/
tajemnice

Viz bod. Aktivity pro děti a mládež v období letních prázdnin - NĚKDO VEN. Mediální podpora předvánoční aktivity KOČKOPES.

D.1.1 Ocenění dobrovolníků / dobrovolníků v sociálních službách, dárců krve apod.

splněno

realizace aktivit

realizace akce

Slavnostní ocenění bezpříspěvkových dárců krve proběhlo v červnu v Ringhofferově vile. Starosta města předal lidem, kteří v roce 2020 dosáhli 40, 80, 120, 160, 200, 240 a 280
odběrů, dárkové balíčky s osobním poděkováním. Pozvaných bylo 72 osob z celkového počtu 233 bezpříspěvkových dárců z Kopřivnice.
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Plán zlepšování roku 2021
III. Harmonogram plánovaných akcí
č.

Téma
UR

21

V.

Kód
SP

Akce

C.3.2 Aktivní senior / soubor kulturních, sportovních, zábavných a vzdělávacích aktivit určených zejména seniorům

splněno

Indikátor

Termín
plnění

Odpovědnost

realizace aktivit

2021

OSVZ/Junák, svaz
skautů a skautek/KDK

Pod záštitou aktivizačního programu pro seniory proběhly následující akce: minigolf 24. června "Od jamky k jamce", 8. září zábavné odpoledne s harmonikou na zahradě Vlčovjana.
Dále 16. a 22. září beseda pro všechny řidiče, cyklisty a chodce Senior v dopravě aneb Školení řidičů i neřidičů, 11. října akce Hýčkejme svou paměť a 21. října zábavně poučná
přednáška Senior bez nehod. Ve dvou zářijových termínech bezplatné vyšetření paměti. Hodinového vyšetření vedeného certifikovaným poradcem České Alzheimerově
společnosti se zúčastnilo 16 seniorů. Pro velký zájem na podzim proběhlo v 5. dnech vyšetření kognitivních funkcí a podzimní křížovkářská liga ve spolupráci se spol. Počteníčko.
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