VEŘEJNÉ FÓRUM
29. 6. 2021
Sborové centrum LECAV v Bystřici
Veřejné fórum se konalo v rámci projektu s názvem "Zdravě, živě, udržitelně MA21 v obci Bystřice", na jehož realizaci obec v letošním roce získala
spolufinancování z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního titulu
„Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21“.
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ZÁKLADNÍ INFORMACE O VEŘEJNÉM FÓRU

Datum a čas konání:

29. 6. 2021, od 16:00 hodin

Místo konání:

sborové centrum LECAV v Bystřici

Přítomno:

45 osob

Veřejné fórum obce Bystřice se v roce 2021 skládalo ze dvou akcí. První akcí bylo společné
setkání u stolu mladých. Školní fóra se konala 18. 6. 2021 v zasedací místnosti obecního úřadu
v Bystřici od 8:00. První skupinou bylo 27 žáků 9. ročníku české základní školy. Druhou
skupinou bylo 19 žáků 7. ročníku polské základní školy. V první fázi jim byla představena Místní
agenda 21 a Národní síť zdravých měst, posléze proběhla soutěž a diskuse. Žáci se vyjadřovali
k obci Bystřice, jejím nedostatkům a možnostem. Tyto návrhy byly posléze prezentovány
a předloženy k diskusi na závěrečném veřejném fóru.

Výčet návrhů:
1. Vlakové nádraží (nic tam není, je ošklivé)
2. Chybí drogerie
3. Chybí hřiště pro předškolní děti
4. Chybí kavárna
5. Zlepšení fitka
6. Směrem na Nýdek omezení rychlosti
7. Nebezpečný kruhový objezd u MOLL, chybí chodník
8. Chybí přechod nad evangelickým kostelem
9. Tabule s fixou místo kříd do škol
10. Více odpadkových košů
11. Pro starší generaci parčík
12. Cyklodráha, pumptrack

Druhou závěrečnou aktivitou bylo samotné veřejné fórum, které bylo zaměřeno především na
téma estetizace obce. Toto téma se pojí jak se zelení, veřejným prostranstvím, tak s využitím
volného času nebo například s bezpečností.
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Představeny byly dvě vizualizace řešení obce. Jedna zaměřena na přednádražní prostor
společně s centrem, kde je dlouhodobá nespokojenost občanů nejen se vzhledem těchto
lokalit, ale i dopravním řešením a bezpečností. Druhá vizualizace byla zaměřena na
odpočinkovou a relaxační funkci obce. V tomto směru obec již realizovala mnoho dílčích
aktivit, a jelikož je tato činnost občany velice vítána, bude Bystřice v zajištění komplexnosti
pokračovat.

Výčet návrhů:
1. Při dalších realizacích řešit jednotnost (například materiálovou, estetickou,…)
2. Neustále zvyšovat bezpečnost v obci
3. Budování přívětivého veřejného prostoru

ZÁVĚR
Lze konstatovat, že uspořádané Veřejné fórum bylo přítomnými velice kladně ohodnoceno.
O této skutečnosti svědčí nejen verbální komentář přítomných.
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