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TISKOVÁ ZPRÁVA

Valašské Meziříčí 12. června 2017
Přijďte na Fórum Zdravého města Valašské Meziříčí
Valašské Meziříčí - Po roce budou moci opět občané města diskutovat s odborníky i
mezi sebou a společně určit deset nejdůležitějších problémů, na které by se měla
radnice přednostně zaměřit. Veřejná diskuze Fórum Zdravého města se uskuteční už
ve středu 14. června od 16 hodin v prostorách zámku Žerotínů.
Doprava, školství, sociální oblast a zdravotnictví, kultura, bezpečnost, sport, územní rozvoj,
životní prostředí - to jsou hlavní témata, o kterých budou moci lidé ve středu diskutovat u
kulatých stolů se zástupci radnice.
„Fórum Zdravého města je každoroční veřejné projednávání tématu celkového rozvoje
města. Zveme zde nejen zástupce veřejné správy, neziskového i podnikatelského sektoru,
vzdělávacích a odborných institucí, ale především veřejnost. Občané se mohou vyjádřit
k jakémukoliv tématu či oblasti, která je zajímá. Cílem této veřejné akce je získání zpětné
vazby k rozvoji města a určení největších problémů,“ říká místostarostka města Valašské
Meziříčí Yvona Wojaczková (ANO) a pokračuje: „Obyvatelé Valašského Meziříčí tak mají
jedinečnou příležitost ovlivňovat směr, kterým se má město v hlavních oblastech vydat.
Spolurozhodování občanů a komunitní plánování je jednou z priorit města.“
Na začátku akce organizátoři seznámí přítomné se stavem řešení problémů, které byly
vytipovány loni. Poté bude následovat diskuze u stolů věnovaná jednotlivým oblastem.
„Lidé na místě rozhodnou, které problémy jsou prioritní a ty potom radnice nechá ověřit ve
veřejné anketě,“ informuje koordinátorka Zdravého města a Agendy 21 Alena Střítezská.
Jedním z diskuzních míst bude i stůl mladých, kde jsou zváni zástupci žáků a studentů.
Návštěvníci Fóra Zdravého města budou také seznámeni s nově zpracovanou pocitovou
mapou města, která vznikla ve spolupráci s občany. „Mapa nabízí nevšední pohled na to, jak
se žije lidem ve Valašském Meziříčí, kde se jim líbí a nelíbí, kde by si přáli bydlet nebo
naopak, kde se necítí bezpečně. Zároveň je pro vedení města důležitým zdrojem informací,
kde je třeba zapracovat na dalším zlepšování,“ uzavírá Alena Střítezská.
Fórum Zdravého města se ve Valašském Meziříčí uskuteční již posedmé.
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