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PROGRAM VEŘEJNÉHO FÓRA
-

Uvítání politikem ZM a MA21 Mgr. Ondřejem Syrovátkou
Úvodní slovo starosty města Nový Jičín Bc. Stanislava Kopeckého
Stručné shrnutí, co je to Veřejné fórum (Mgr. Ondřej Syrovátka)
Představení doprovodného programu a Projektů pro Nový Jičín (Mgr. Lucie Hrdličková)
Prezentace plnění priorit z VF 2017 a 2018 (Mgr. Ondřej Syrovátka, Mgr. Lucie Hrdličková)
Představení investičních akcí města pro rok 2019 (Ing. Michal Hub)
Představení garantů jednotlivých stolů a facilitátora Ing. Aleše Dreslera
Práce v tematických skupinách
Prezentace dvou top problémů za každou oblast
Hlasování o 10P
Představení 3 Projektů pro Nový Jičín
Losování tomboly a hlasování o projektech
Výsledky hlasování a nastínění dalšího postupu
Závěr

PRŮBĚH VEŘEJNÉHO FÓRA
Politik Zdravého města a MA21 Mgr. Ondřej Syrovátka uvítal všechny občany na třetím
novojičínském veřejném fóru a následně přivítal i členy vedení města, které na akci bylo přítomno
v plném počtu. Následovalo přivítání účastníků starostou města Bc. Stanislavem Kopeckým.
Hned v úvodu bylo občanům shrnuto, co to je Veřejné fórum a jak bude celý proces fóra
probíhat. Dále byly představeny doprovodné akce: občerstvení, tombola, hlídání dětí a nástěnky
s akcemi Zdravého města. Koordinátorkou Zdravého města Mgr. Lucií Hrdličkovou byla také
představena výzva Projekty pro Nový Jičín 2019 a zaznělo pozvání na nejbližší akce pořádané
Zdravým městem Nový Jičín – Jarní cyklojízda (26. 4.) a Férová snídaně (4. 5.).
Následovala prezentace shrnující plnění priorit, které vzešly z předešlých veřejných fór (2017 a 2018),
přítomným stav plnění zrekapitulovali Mgr. Ondřej Syrovátka a Mgr. Lucie Hrdličková. Po této
prezentaci se slova ujal vedoucí Oddělení investic Ing. Michal Hub, který představil největší investiční
akce města pro rok 2019.
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Po této prezentaci se opět ujal slova politik Zdravého města a MA21, který představil přítomné členy
vedení města, garanty jednotlivých tematických stolů a facilitátora Ing. Aleše Dreslera.
Ing. Aleš Dresler následně shrnul základní body následující části programu a průběh fóra.
Následně odstartovala cca 30 minutová práce u tematických stolů. Po uplynutí této doby byly vždy
dva hlavní návrhy, které získaly nejvíce hlasů, odprezentovány garanty příslušného stolu a předány k
zápisu do hlavního archu. Následovalo hlasování občanů a sčítání hlasů.
Poté byly představeny 3 projekty podané v rámci participativního rozpočtu. Všichni žadatelé
představili své projekty a následně se o nich hlasovalo v sále. Představeny byly projekty „Generace
v pohybu – venkovní fitness“, „Venkovní čítárna ve Smetanových sadech“ a „BBQ Grill – trávení
volného času“. Následovalo souběžné hlasování o Projektech pro Nový Jičín a příležitostech pro Nový
Jičín. Poté bylo představeno finálních 16 příležitostí pro Nový Jičín a sečteny hlasy u prezentovaných
projektů v rámci participativního rozpočtu. Mgr. Ondřej Syrovátka v závěru přiblížil, jaké budou
následující kroky s výstupem z veřejného fóra.
Z těchto 16 příležitostí se pomocí veřejné ankety, která je připravena v aplikaci Mobilní rozhlas,
vybere konečných 10 příležitostí, které budou předloženy v zastupitelstvu. Na Veřejném fóru v roce
2020 budou následně občané informováni, co se podařilo zrealizovat, případně co se nepodařilo a
proč.

TEMATICKÉ STOLY
1. Sociální a zdravotnické služby, prevence, bydlení
Prezentoval: Mgr. Richard Pešat
Seznam návrhů v této oblasti:







podpora služeb pro osoby se zdravotním postižením (odlehčovací služby, osobní asistence,
pečovatelská služba mladších 65 let i všechny a další věkové kategorie – 15h
podpora výstavby projektu pobytové služby pro osoby se zdravotním postižením (chráněné
bydlení) – 10h
rozšíření kapacity sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – 16h
zvýšení kapacit služeb pro osoby se závislostí – 1h
podpora pečujících osob – 8h
podpora hospicové péče na území města – 4h

2. Veřejná správa, komunikace, informovanost, podpora podnikání
Prezentoval: Mgr. Zdeněk Petroš
Seznam návrhů v této oblasti:






vznik podnikatelského inkubátoru – 11h
rekonstrukce a pronájem budovy bývalých TSM – 2h
vjezd a parkování na náměstí – 12h
vytvoření “sdíleného obchodu” pro regionální prodejce – 9h
ponechat dřevěné stánky na náměstí po celý rok (cca 5 stánků) – 12h
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větší podpora osadních výborů – 5h

3. Výchova a vzdělávání
Prezentovala: Ing. Michaela Bluchová
Seznam návrhů v této oblasti:






hledat prostor a zjistit zájem o lesní školní klub – 3h
zapojení škol do projektu “Tanec školám” – 4h
rozšíření zdravé stravy v ZŠ a MŠ, osvěta rodičů o zdravé stravě – 11h
zapojení do projektu “Učíme venku” a “Etiketa” – 21h
tvůrčí psaní pro střední školy – 7h

4. Životní prostředí
Prezentovala: Ing. Eva Bártková
Seznam návrhů v této oblasti:











zákaz volného pobíhání psy – 5h
podpora prvků podporujících zadržování vody (zelená střecha, propustné parkovací plochy) –
17h
odchyt holubů – 10h
oživit náměstí zelení (balkónová výsadba) – 14h
získané energie z obnovitelných zdrojů – 2h
kontejnery - rozšířit (plechovky a hliníkové obaly, bioodpad, elektroodpad) – 12h
zvýšit četnost úklidů úklidu odpadků u nákupních center a v parcích – 0h
kontejnery na bioodpad rozvážet dříve – 0h
prořezat nebezpečné větve (Smetanovy sady) a častěji kontrolovat stromy – 13h
problematika pohybu motorek v rezervaci Kojetínské vrchy a omezené Valašské rallye – 7h

5. Volný čas, sport a kultura
Prezentovala: Bc. Kateřina Redlová
Seznam návrhů v této oblasti:













vybudování betonového skateparku a pump tracku – 4h
postavení víceúčelové sportovní haly – 24h
podpora výstavby sportovní střelnice – 0h
galerie v otevřeném prostoru (náměstí, Smetanovy sady) – 6h
vybudování venkovních basketbalových hřišť – 9h
rekonstrukce amfiteátru na Skalkách – 7h
vybudování tenisové haly – 3h
vyznačit síť přírodních cyklostezek propojujících kulturní a přírodní zajímavosti – 21h
propojení Žiliny na cyklostezku – 4h
vybudování nové horolezecké stěny (kryté) – 4h
kulturní program pro střední a starší generaci v přijatelné ceně – 0h
vybudování dětského hřiště v historickém centru (oživení centra) – 1h
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oprava venkovních školních hřišť (ZŠ Komenského a Jubilejní) – 4h
zpřístupnění běžecké dráhy veřejnosti a její rekonstrukce – 3h

6. Doprava
Prezentoval: Bc. Libor Macíček
Seznam návrhů v této oblasti:









zlepšení parkování na ulici Gregorova a Dlouhá, kamery na místě – 9h
zlepšení autobusových spojů - příměstská doprava – 1h
vybudovat v Žiline cyklostezku – 3h
bezpečný přechod u Fokusu – 19h
Obnovení ČD busu NJ – Hranice – 5h
cyklostezka na Kojetín – 0h
parkovací dům – 11h
rozšíření spojů MHD (Revoluční, Žilinská, Beskydská)h

7. Veřejný prostor a architektura
Prezentovala: Ing. Kateřina Riedlová
Seznam návrhů v této oblasti:




údržba mobiliáře na sídlišti Dlouhá – 1h
kontrola herních prvků a dětských hřišť (písek) – 2h
řešit dopravu v centru města koncepčně v souvislosti s klidovou zónou (Gen. Hlaďo - Tyršova)
– 20h
 využívat architektonických soutěží v projektech města – 12h
 oslovování studentů ke zpracování ideových studií – 12h
 komplexní úprava parku Smetanovy sady – 13h
úprava parku u zámku včetně Pierota – 8h

8. Desatero Nového Jičína očima mladých
Prezentovala: Mgr. Monika Vindišová
Seznam návrhů v této oblasti:










brigády pro mládež ve věku 15 až 18 let (Fokus, Technické služby aj.) během prázdnin i celého
roku – 6h
kulturní akce pro mládež (koncerty, plesy) – 1h
eko-budoucnost - přednášky do škol – 5h
klubovna (zima, podzim) – 4h
stáže pro mládež - zájezdy – 4h
rekola a koloběžky – 7h
erasmus do jiných škol – 0h
hala - florbal – 2h
dívčí basketbalový klub – 0h
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VÝSLEDKY POSTUPUJÍCÍCH NÁMĚTŮ PO HLASOVÁNÍ NA FÓRU
POČET
HLASŮ

POŘADÍ

Podpora prvků podporujících zadržování vody (zelené střechy, propustné
parkovací plochy aj.)

28

1.

Postavení víceúčelové sportovní haly

27

2.

Vyznačení sítě přírodních cyklostezek s kulturními a přírodními zajímavostmi

26

3

Rozšíření sdílených kol a koloběžek do Nového Jičína

17

4.

Více brigád pro mladé (15–18 let)

15

5.

Vybudování bezpečného přechodu u SVČ Fokus

11

6. – 7.

Řešení dopravy v centru města v souvislosti s klidovou zónou (Gen. Hlaďo Tyršova)

11

6. – 7.

Oživení náměstí zelení

9

8

Podpora služeb pro osoby se zdravotním postižením

7

9.

Rozšíření sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

6

10. – 11.

Zapojení ZŠ do projektu “Učíme venku” a “Etiketa”

6

10. – 11.

Ponechání cca 5 dřevěných stánků na náměstí po celý rok

5

12.

Povolení vjezdu a parkování aut na náměstí

2

13. – 15.

Vybudování parkovacího domu

2

13. – 15.

Komplexní úprava Žerotínského parku a Smetanových sadů

2

13. – 15.

Rozšíření zdravé stravy v ZŠ a MŠ, osvěta rodičů

1

16.

PŘÍLEŽITOST

V Novém Jičíně, dne 2. 5. 2019

…………………………………………………….
Mgr. Lucie Hrdličková

………………………………………………………..
Mgr. Ondřej Syrovátka

Koordinátorka ZM a MA21

Politik pro ZM a MA21
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