Zápis s Veřejného fóra Zdravého města Hlučín
konaného dne 26. 3. 2019 v 16:00 h v Kulturním domě Hlučín
Přítomní: občané města Hlučína a jeho části, zástupci města (starosta, místostarostka,
tajemník), garanti jednotlivých oblastí, ředitelé vzdělávacích zařízení a příspěvkových
organizací (dle potřeby můžeme doložit prezenční listinu)
U kulatých stolů byly připravena tyto diskuzní témata:


rozvoj města, podnikání a bydlení,



životní prostředí a zdravý životní styl,



sociálně zdravotní oblast,



vzdělávání, školství,



cestovní ruch,



sport a kultura,



doprava a infrastruktura.

Součástí kulatých stolů byl také speciální diskuzní kruh a to kruh mladých, tedy občanů města
Hlučína do 18 let. Tento diskuzní kruh byl opět hojně zastoupen, tak jak tomu bylo v minulém
roce.
Průběh veřejného fóra:
Úvodu veřejného fóra se ujala paní místostarostka a současně politička Zdravého města Hlučín
a MA21 paní Mgr. Petra Řezáčová, která informovala o postupu řešení a plnění TOP
příležitostí/problému města z roku 2018.
Dále prezentace zástupce NSZM o projektu Zdravé město, NSZM a postupu vytipování 10 TOP
příležitostí města Hlučína.
Moderování akce zajistila koordinátorka Zdravého města Hlučín a MA21 Bc. Lorencová Sabina
a facilitátorem této akce byla paní Ing. Dana Diváková.

Po prezentacích měli občané přibližně 30 – 40 minut na to, aby vytipovali nejdůležitější
příležitosti města u kulatých stolů.
Za diskuzní stoly byly následně vybrány dvě největší příležitosti, které byly zapsány na
flipchartech a o kterých fórum hlasovalo. S největším počtem se umístili tyto TOP
problémy/příležitosti:
A. ROZVOJ MĚSTA, PODNIKÁNÍ, BYDLENÍ
A.1. Sportovní hala s odbornými učebnami u ZŠ – Hlučín Rovniny
A 2. Rekonstrukce kina na multifunkční prostor
A 3. Parkovací dům
A 4. Zvýšení ostrahy na autobusovém nádraží
B. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ ŽIVOTNÍ STYL
B.1. Ozdravování starých stromů
C. SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ OBLAST
C.1. Domy s pečovatelskou službou
D. VZDĚLÁVÁNÍ, ŠKOLSTVÍ, CESTOVNÍ RUCH
D.1. Dlouhodobý pronájem pozemků města ZŠ Gen. Svobody
E. VOLNÝ ČAS, SPORT, KULTURA
E.1. Ledová plocha na Hlučínském jezeru (Štěrkovně)
E. 2. Zřízení minikina kavárny a klubové místnosti
E. 3. Vybudovat skatepark

F. DOPRAVA, INFRASTRUKTURA
F.1. Cyklostezky (Hlučín a okolí)
Jelikož se nám počet hlasů u dvou nominovaných problémech ztotožňoval, tak bylo schváleno
11 TOP problému, které se následně dají do ověřovací ankety a podle výsledku ankety se nám
určí pořadí konečné pořadí pro 10 TOP problému/příležitostí pro rok 2019.

Po stanovení TOP příležitostí/problému města Hlučína proběhla tombola. Vylosovaní občané
obdrželi věcné ceny.
Koordinátorka Zdravého města a MA21 občanům vysvětlila, jakým způsobem budou moci
hlasovat o konečném pořadí TOP problém (elektronická a papírová anketa, datum, pravidla a
podmínky).
Závěrem se s přítomnými občany rozloučila za NSZM paní Ing. Dana Diváková a za město
Hlučín pan starosta Mgr. Pavel Paschek.

