Nový Jičín zve své občany k diskuzi
o budoucnosti města
Ondřej Syrovátka, politik Zdravého města
Zdravé město Nový Jičín uspořádá v úterý 16. května v 16.30 hodin ve velkém sále SVČ Fokus
Veřejné fórum k rozvoji města s podtitulem „Rozmluvíme Nový Jičín“. Fórum je určeno široké
veřejnosti, která bude mít možnost diskutovat o příležitostech města u sedmi tematicky zaměře‐
ných stolů:
■ Sociální oblast a zdravý životní styl (+ sociopatologické jevy (drogy, alkohol), zdravotnictví,
bydlení, …)
■ Životní prostředí
■ Školství, výchova a vzdělávání
■ Doprava, bezpečnost a veřejný pořádek (+ parkování, bezpečnost v dopravě, cyklodoprava,
chodníky, veřejné komunikace, …)
■ Veřejná správa a ekonomika (podnikání, fungování úřadu, IT, územní plánování)
■ Volnočasové aktivity a cestovní ruch (kultura, sport, spolkový život, neziskové organizace,
partnerská města)
■ Mládež (stůl s volným výběrem témat určený dětem a mladým lidem cca od 10 do 21 let)
U každého stolu bude garant z řad zaměstnanců Městského úřadu, který bude odpovídat na pří‐
padné odborné dotazy. Za každý tematický stůl budou hlasováním vybrány 2 (maximálně 3) ná‐
vrhy vnímané občany jako nejdůležitější. Tyto postoupí do „finále“ na hlasovací arch, kde je
účastníci fóra svým hlasováním seřadí podle priority. Výstupy akce budou následně součástí ve‐
řejné ankety, jejímž cílem bude ověřit formulované problémy s co nejširším okruhem veřejnosti
a vybrat z nich Deset největších příležitostí města – „10P“.
Cílem veřejného projednání je získat co nejširší zpětnou vazbu k rozvoji města očima veřejnosti.
Účastníci se zde mohou vyjádřit k jakémukoliv tématu, problému či oblasti, které je z jejich po‐
hledu problematické a zaslouží si pozornost. Fórum by se mělo každoročně opakovat, přičemž
veřejnost bude při této příležitosti vždy seznámena se stavem řešení příležitostí z předešlého
roku a bude mít možnost formulovat další problémy a náměty k místnímu rozvoji.
V doprovodném programu budou mít účastníci možnost zúčastnit se tomboly o zajímavé a ori‐
ginální ceny, tvořit pocitovou mapu města, v níž mohou například zaznačit, kde jsou na město
pyšní nebo kam neradi chodí a budou si moci nechat zdarma změřit tlak a BMI (index tělesné
hmotnosti). Zájemcům zajistíme hlídání dětí přímo v budově, které si prosím zamluvte předem
na e‐mailu mozaika@mozaikanj.cz. Pro všechny bude připraveno malé občerstvení a losování
o zajímavé a originální ceny.
Aktuální informace o Veřejném fóru najdete průběžně na webu Zdravého města
www.novyjicin.cz/zdravemesto/ a na Facebooku https://www.facebook.com/zdravemestonovyjicin/.

