MĚSTO KOPŘIVNICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Zápis z jednání Komise projektu Zdravé město a místní Agendy 21
Termín, místo: 10. 5. 2021 od 16:00 hodin, jednací místnost č. 1084, 10. patro MÚ
Program:
• Složení Komise PZM a MA21
• Den Země
• FairTrade snídaně
• Do práce na Kole
• Týden pro rodinu
• Týden Udržitelného rozvoje
• Projekt Kopřivnický GLOBUS
• KO-PROJEKTY
• Dotační program Zdravé město
• Další náměty
Uvítání koordinátorkou Projektu Zdravé město a místní Agendy 21, I. Holubovou.
Informace z VH NSZM ČR. Kopřivnice má zastoupení v kontrolní komisi NSZM ČR.
Garant Projektu Zdravé město a místní Agendy 21, místostarosta René Lakomý přivítal novou
členku komise, Mgr. Ivanu Kysilkovou. Aktuálně má komise PZM a MA21 23 členů.
•

Den Země

Přehled aktivit: http://www.koprivnice.cz/index.php?id=stalo-se-zdrave-mesto-koprivnice
•

Fair Trade snídaně

Uplynulá sobota, 8. května - světový den pro Fair trade. V omezeném režimu (opatření) - letos
se snídalo na výletě.
- součást projektu Kopřivnický GLOBUS, měla být s doprovodným programem pro širokou
veřejnost - poskytovatelem dotace odsouhlasen přesun prostředků na jinou aktivitu s
obdobnou tématikou.
- součást kampaně Do práce na kole 2021 – tato část (odměna na triko pro účastníky
kampaně) proběhla formou PIT STOP.
- v prostoru parku zůstávají dvě výstavy s tematikou Fair Trade – dokud počasí dovolí
http://www.koprivnice.cz/index.php?id=stalo-se-zdrave-mesto-koprivnice
https://www.facebook.com/zdravemesto
•

Do práce na kole

Květnová kampaň na podporu udržitelných forem dopravy, cíl: změnit návyky zapojených na
osobní přepravu.
V kostce: V květnu cyklotýmy (2-5osob) jezdí do práce na kole/chodí/běhají, následně zapisují
své kilometry do systému, který na konci měsíce května vyhodnotí. Město pro všechny týmy v
květnu připravilo motivační akce = odměn tzv. "na triko", které účastníci obdrží u partnerů
(cykloprodejny, restaurace, bazén, KTK, …), když se prokáží tričkem či nákrčníkem kampaně.
Město Kopřivnice – Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, CZ-742 21 Kopřivnice
tel.: +420 556 879 411, fax: +420 556 812 758, posta@koprivnice.cz, www.koprivnice.cz
IDS: 42bb7zg, IČ: 00298077, DIČ: CZ00298077, číslo bankovního účtu: 1767241349/0800

VSTŘÍCNOST – PROFESIONALITA – ZODPOVĚDNOST

Odbor rozvoje města

Na konci kampaně proběhne závěrečná akce pro všechny zapojené týmy s vyhlášením
výsledků.
Soutěžní kategorie: PRAVIDELNOST, zelené kilometry, kreativní fotosoutěž.
Registrace účastníků již probíhá, čím dříve se účastníci přihlásí, tím nižší je poplatek.
TZ: http://koprivnice.cz/index.php?tema=startuje-vyzva-do-prace-na-kole&id=tiskove-zpravykoprivnice&tz=2182
Přehled akcí na triko:
https://www.facebook.com/zdravemesto/photos/a.462874553886574/1847926212048061/
Web s kompletními informacemi za Kopřivnici: https://www.dopracenakole.cz/mesto/koprivnice
•

Týden pro rodinu

Ve dnech 8. až 16. května, 13. ročník celorepublikové kampaně. Motto letošního ročníku:
„Rodinná pohoda není náhoda“. Cíl: Ocenit úsilí, které rodiny investují do svých vzájemných
vztahů, zejména v současných nestandardních podmínkách koronavirové epidemie.
Přehled akcí: http://www.koprivnice.cz/index.php?id=tyden-prorodinu
•

Týden udržitelného rozvoje

Termín 30. 5. – 5. 6. 2021, plán: výstavy týkající se globálních témat ve spolupráci
s organizací NAZEMI a městskou knihovnou.
1. výstava: https://www.nazemi.cz/cs/musim-byt-trpeliva
2. výstava: téma bude upřesněno
Proběhne „závěrečná akce“ pro účastníky jarní kampaně Do práce na kole na louce u
koupaliště.
Součástí kampaně by měla být také tematicky zaměřená přednáška/workshop!
Tipy členů komise: ARPOK Olomouc, společnost AUTOMAT - udržitelná
doprava
•

Projekt Kopřivnický GLOBUS - GLOBálně, Udržitelně a Spolu

Témata: globální odpovědnost (10. oblast Auditu UR + Zdravé město)
Finance: 196 000 Kč, dotace: 100 000 Kč (51%).
Aktivity:
- Výpočet ekologické a uhlíkové stopy
- Globální stan
- Hravě o globálních tématech
- Den stromů
- Putovní výstava
- Setkání aktivních partnerů
- Férová snídaně
- Nebezpečí šikany a kyberšikany
- Do práce na kole
- Dny Zdraví
- Týden udržitelného rozvoje
Podrobnosti: http://www.koprivnice.cz/index.php?id=projekty-mesta-koprivnice
Zajímá vás některé z témat? Chcete pomoci? Pojďme se domluvit! Máte zájem se
připojit? Chystáte aktivitu, která by spadala do některého z výše uvedených témat/aktivit?
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Odbor rozvoje města

•

KO-PROJEKTY = Participativní rozpočet města Kopřivnice

Vítězný návrh roku 2020, projekt Znovuotevření skateparku - proběhlo symbolické
znovuotevření/předání areálu
https://www.facebook.com/KTKoprivnice/photos/pcb.1113750732431822/1113750569098505/
KO-PROJEKTY 2021
- plánované navýšení alokace (úprava pravidel) neproběhlo, zůstává 500 tisíc korun
- podmínka - nepodporovat opravy, s výjimkou zhodnocení majetku města za účelem
rozvoje sportovního nebo volnočasového vyžití dětí a mládeže - zapracována
- příjem žádostí od 1. 5. 2021 – 30. 6. 2021, podrobný harmonogram:

http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprojekty-aktuality-koprivnice
•

Dotační program Zdravého města

Alokace 2021 navýšena na 60 000 Kč, příjem žádostí od 1. 4. 2021 – 29. 10. 2021
Více informací: http://www.koprivnice.cz/index.php?id=dotace-zdrave-mesto-koprivnice
•

Další

Sběr brýlí pokračuje, sběrná místa: MÚ, Knihovna,
http://www.koprivnice.cz/index.php?id=dotace-zdrave-mesto-koprivnice
28. 5. ZŠ Floryána Bayera - akce“FAIR TRADE PROTI CHUDOBĚ A DĚTSKÉ PRÁCI“ –
v rámci zapojení školy do projektu Aktivní občanství v globálních souvislostech (GRV –
ARPOK Olomouc) a v rámci projektu SVĚTOVÁ ŠKOLA - tématika dětských práv, prevence
dětské práce, Fair Trade (Spravedlivý obchod) – rukodělné dílny žáků, výstava fairtradových i
vyrobených výrobků v prostorech školy a pro rodiče, osvětová výstava k Fair Trade
Oslavy 100 let skautingu v Kopřivnici – 4. 6. otevření výstavy, 5. 6. – venkovní zahradní
slavnost, Hra - Po stopách kopřivnického skautingu – po okolí Kopřivice
Dotaz - možnost uskladnění lodí skautských oddílů na Větřkovické přehradě, skauti
přizvaní na jednání 13. 5. ve 13:00 v budově MÚ Kopřivnice, místnost č. 581 (5. patro)
Doporučení – pozvat na jednání také předsedu vodáckého klubu
SMART CITY – p. místostarosta Lakomý informovat o připravované pracovní skupině Smart
City. Úkolem pracovní skupiny bude připravit pilotní projekt Chytré město (ZŠ E. Zátopka,
krytý bazén Kopřivnice), připravit podklady a podněty pro aktualizaci Strategického plánu
města připravovanou v letech 2021-2022. Úkolem pracovní skupiny dále bude připravit
koncepční materiál možného rozvoje v oblasti Smart City v následujících letech, včetně
prioritních oblastí pro budoucí rozvoj města.
Zápis zkontroloval:

Zápis vypracovala:

Mgr. René Lakomý
předseda komise PZM a MA21

Ivana Holubová, DiS.
koordinátorka PZM a MA21
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