9.5.2017

21. dubna 2017

Fórum ZM – fórum
mladých
…

Desatero
problémů
Kopřivnice
očima mladých!

8:30 Přivítání

Ing. Miroslav Kopečný, starosta města Kopřivnice

8:40 Seznamovací hry

Mgr. Iva Gilarová, DDM Kopřivnice

9:00 10P z loňska

Ing. Miroslav Kopečný, starosta města Kopřivnice

9:30 Týmová diskuze
10:15 přestávka

10:45 TOP 10 Kopřivnice
11:15 přestávka

Mgr. Iva Gilarová, DDM Kopřivnice

11:30 Hlasování
11:50 Vyhodnocení
12:00 Ukončení akce
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9. místo
Automaty na zdravou
výživu do škol

- seminář nejen pro zástupce školních jídelen
na téma zdravé stravování (např. Zdravá 5,
jak lákavě upravit zeleninu, výlet s luštěninami
a obilovinami)
- bezplatné kurzy pro rodiče (změna na talíři,
zdravější svačinky)
- řešení školních bufetů dle nové vyhlášky je v
projednávání s řediteli škol

! STOP !
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TOOP
8. místo

Trestní odpovědnost,
občanský průkaz

Více vědomostních
soutěží pro průměrné až
podprůměrné žáky
Nejchytřejší
Kopřivničák

Nebojte se matematiky aneb I s čísly
může být zábava

6. – 7. místo

- Zvyšování kvalifikace učitelů Anglického
jazyka na ZŠ Alšova

Větší důraz na výuku
cizích jazyků
(výměnné pobyty, rodilí
mluvčí)

- Výměnné pobyty dětí - dlouhodobý projekt
výměny na ZŠ Alšova s městem Zwönitz

3

9.5.2017

6. – 7. místo
Zvýšení bezpečnosti
(Sad Dr. E. Beneše)

- Radnice nechala
zařadit do akčního
plánu celkovou
revitalizaci
- Ta se netýká jen
nové výsadby, ale
také úpravy
chodníků, zeleně,
mobiliáře a dalších
věcí.

Pro záměr OŽP bude vypracována
nová studie, proto se v současné době
nechystá náhradní výsadba stromů

Žulové kostky, které byly odebrány z ul.
5. místo
Využití žulových kostek
z ulice Štramberská k
opravám chodníků ve
městě

Štramberská budou částečně použity (v
kombinaci s novými) při rekonstrukci a
výstavbě nového centra města Kopřivnice.
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4. místo
Zlepšení, oprava
cesty k výjezdu
bezpečnostních
vozidel
(průchod od Laciny k
ZŠ E. Zátopka,
výstražné znamení)

- výjezd vozidel záchranné služby je označen na ulici
Záhumenní a to v obou směrech výstražným svislým
dopravním značením IP 22 s textem POZOR výjezd
vozidel záchranné služby

- zlepšení či oprava cesty k výjezdu těchto vozidel za
současného stavu nepřipadá v úvahu a to proto, že
město Kopřivnice není majitelem této účelové
komunikace ani pozemku pod či okolo ní
- město nemůže investovat do cizího majetku
(nařízeno zákonem)

3. místo
COLOR run
(běh barvami s
dobročinným účelem)

- Město Kopřivnice pořádá:
- Běh rodným krajem Emila Zátopka
- Soutěž pro děti „Minizátopek“
- nákladná a organizačně složitá akce, potřeba
velké časové rezervy pro naplánování
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2. místo
Přírodní parky
(možnost nového parku
místo házeňáku,
zkrášlení parků, místo pro
pikniky, více květin)

1. místo
Vybudování areálu pro
paintball
(nad koupalištěm) a laser
games (ZŠ Náměstí)

- V praxi bývá provozovatelem takovýchto
zařízení soukromník (podnikatel), který si např.
pronajme prostory města, pokud takové existují
- Město doposud neobdrželo podnět od sponzora
ani žádnou nabídku na provozování her
lasergame nebo paintball, aby mohlo případně
přistoupit k pronájmu
- Výše zmíněné hry nejsou veřejnými zájmy
města a ani samo město nemůže být
provozovatelem takovýchto zařízení
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A letos … ???
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