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TISKOVÁ ZPRÁVA

Valašské Meziříčí 18. května 2016
Lidé vybrali priority Valašského Meziříčí
Valašské Meziříčí - Město Valašské Meziříčí uspořádalo pro občany města v pondělí
16. května další ročník Fóra Zdravého města Valašské Meziříčí. Možnost diskutovat
nad sedmi dílčími oblastmi života ve městě využilo přes 60 občanů včetně představitelů
města a zástupců městského úřadu. Cílem setkání bylo získat od občanů náměty
k dalšímu rozvoji města a sestavit žebříček největších problémů města Valašského
Meziříčí.
V úvodu akce seznámil starosta města Robert Stržínek (ANO) všechny přítomné s tím, jak
se podařilo naplnit cíle stanovené loňským Fórem Zdravého města. K jednotlivým
problémům uvedl kroky, které město k jejich vyřešení vykonalo. Později si vzala slovo
facilitátorka akce Dana Diváková z Národní sítě Zdravých měst ČR. Přítomné seznámila
s průběhem akce a usměrňovala diskuzi k určení aktuálních problémů města.
Účastníci Fóra Zdravého města Valašské Meziříčí vydefinovali ve skupinách řadu problémů,
z nichž za každou tematickou oblast byly vybrány dva největší problémy, o kterých se
závěrem hlasovalo. „Díky závěrečnému hlasování jsme získali největší problémy města,
které budou ještě ověřeny anketou u široké veřejnosti. Anketa bude probíhat od 1. do 30.
června 2016. Hlasovací lístky a anketní boxy budou k dispozici v budově městského úřadu
na ulici Soudní a Zašovská, v městské knihovně a v informačním centru. Hlasovat bude
možné také elektronicky na internetových stránkách města v sekci Aktuality. Do distribuce
anketních lístků tradičně zapojíme místní základní školy a děti, které je přinesou domů
k vyplnění svým rodičům. Prostřednictvím ankety budou mít možnost občané určit pro rok
2016 deset nejvýznamnějších problémů města, které by pak měly být přednostně řešeny.
S výsledky řešení seznámíme veřejnost na Fóru Zdravého města 2017,“ uvedla
koordinátorka projektu Zdravé město Valašské Meziříčí Alena Střítezská.
„Velmi děkuji všem občanům, kteří na akci přišli a sami definovali, jaké problémy z jejich
pohledu je v našem městě potřeba řešit. Těší mě, že se chtějí podílet na budoucím rozvoji
Valašského Meziříčí a jeho místních částí,“ sdělil starosta Robert Stržínek (ANO).
Pořadí problémů definovaných na letošním Fóru Zdravého města:
1. Pokračování revitalizací sídlišť - chodníky a parkoviště
2. Špatný stav náměstí včetně mostu
3. Dořešení letního koupaliště
4. Drogová problematika
5. Investice do školských budov
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6. Rekonstrukce chodníků v místních částech
7. Absence chodníků na ul. M. Alše
8. - 10. Rekonstrukce parku Žerotínova ulice - zahrada setkávání - komunitní prostor
8. - 10. Bezbariérové veřejné WC v centru města
8. - 10. Vandalismus
11.
Přechody pro chodce dál od kruhových objezdů
12. - 14. Rekonstrukce školních hřišť
12. - 14. Podpora sportovišť v místních částech (dětská hřiště)
12. - 14. Bezdomovci (strach, zařízení)
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