Zápis z Fóra 12. 10. 2017
Fórum Zdravého města je pravidelné každoročně opakující se setkání vedení města a občanů, kde
se mohou účastníci vyjádřit k jakémukoliv problému či oblasti, která je z jejich pohledu
problematická a měla by se řešit. Setkání je otevřené všem – mladým, seniorům i rodinám s dětmi.
Na akci jsou zváni nejen zástupci veřejné zprávy, neziskového i podnikatelského sektoru,
vzdělávacích a odborných institucí, zastupitelé, ale hlavně široká veřejnost.
Sedmé Fórum Zdravého města Třebíče proběhlo v sále Městského kulturního střediska Fórum ve
čtvrtek 12. října 2017 od 16,00 hodin do 18,00 hodin. Debaty se účastnilo 79 občanů. (loni 98).
Z úvodní prezentace vedení města se občané dozvěděli, jak se podařilo vyřešit či nevyřešit
problémy z loňského Fóra.
Následovala řízená diskuse občanů se zástupci města a vedoucími odborů o tom, co je trápí, čemu
by s mělo město z jejich pohledu věnovat. Setkání facilitovala Dana Diváková z Národní sítě
Zdravých měst a moderovala Marta Vencovská. Diskutovalo se u těchto stolů:
1. Doprava, parkování ve městě, cyklo
2. Podnikání, rozvoj města a veřejná správa
3. Bezpečnost ve městě a veřejný pořádek
4. Životní prostředí, čistota města
5. Kultura, cestovní ruch a péče o kulturní dědictví
6. Sociální a zdravotní oblast, rodina, zdravý životní styl
7. Školství (MŠ, ZŠ, ZUŠ), volný čas, sport
Poslední osmý stůl byl určený pouze pro mladé lidi. Ti se mohli vyjádřit k jakémukoliv tématu. Přišli
pouze dva studenti.
Po diskusi proběhlo hlasování. Každý občan mohl dát „hlas“ dvěma největším problémům ze svého
pohledu. Výstupem z letošního setkání jsou tyto problémy - (dle počtu získaných hlasů):
1. Výstavba obchvatu města
2. – 3. Řešit vysoký pronájem za sály MKS (pro NNO, studenty apod.)
Podpora pěší a cyklodopravy
4. Nedostatek míst v domovech pro seniory
5. Vytvoření pracovní skupiny pro revitalizaci pravého břehu řeky
6. Rybník Kuchyňka využití k rekreaci
7. – 8. Zřízení veřejné lednice
Finanční pobídky pro filmaře
9. Obnovit Horáckou rally –
10. – 11. – 12 – Doplnit mobiliář na Podzámecké Nivě
Realizace projektu na Záhumenici (skate + pump)
Zvýšit počet asistentů prevence kriminality

(24 hlasů)
(21 hlasů)
(21 hlasů)
(17 hlasů)
(10 hlasů)
(8 hlasů)
(7 hlasů)
(7 hlasů)
(6 hlasů)
(5 hlasů)

Desatero bude ověřeno u široké veřejnosti. Anketní lístek bude k vyplnění ve Zpravodaji města
(dostávají všichni občané města zdarma do schránek). Kromě toho je možné vyplnit anketu na webu
města. Uzávěrka je stanovena na 30. 11. 2017. Teprve poté budou všechny výsledky sečteny a
zpracovány. Výsledky budou následně předloženy radě a zastupitelstvu města. Vygenerované
problémy budou zapsány do Plánu zdraví a kvality života 2017 – 2018. K jeho řešení má město
dalších 12 měsíců.
Konání akce bylo finančně podpořeno ze Státního fondu životního prostředí a ministerstva životního
prostředí ČR.
Zapsala: Iveta Ondráčková,
koordinátorka Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 Třebíč

