VEŘEJNÉ FÓRUM
29. 4. 2019
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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1.

ÚVOD

I v letošním roce realizuje obec Bystřice aktivity místní Agendy 21 (MA21) a Národní sítě
Zdravých měst, obcí a regionů České republiky (NSZM). R. Wróbel, starosta obce Bystřice
a odpovědný politik MA21, se spolu se Š. Sikorovou, koordinátorkou MA21, v lednu 2019
zúčastnili v Praze konference NSZM s názvem Udržitelně a zdravě ve městech. Konference byla
především inspirací a prezentací dobrých praktik Zdravých obcí a měst zapojených do
celonárodní sítě, jejíž je obec Bystřice členem. Je jedinou obcí z území okresů Frýdek-Místek
a Karviná. Na území obce Bystřice jsou již nyní pravidelně realizovány aktivity, které principy
MA21 i Zdravých měst naplňují, např. Den Země, Den s IZS, Alis Run atp.

V souvislosti se členstvím obce Bystřice v NSZM a uplatňovanými principy místní Agendy 21 se
ve dnech 4. a 5. 4. 2019 konala v budově MUZ-IC v Bystřici tzv. školní fóra. Přítomni byli nejen
žáci obou bystřických škol (celkem 51 žáků ve dvou dnech), kteří pracovali v náhodně
vytvořených skupinách u 5 stolů, ale také sám předseda Národní sítě Zdravých měst (NSZM) –
Petr Hermann, který školní fóra moderoval, zástupci vedení škol i obce.
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2.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O VEŘEJNÉM FÓRU

Datum a čas konání:

29. 4. 2019, od 15:30 hodin

Místo konání:

sborové centrum LECAV v Bystřici

Přítomno dle prezenční listiny:

72 osob

Moderátor, facilitátor:

Mgr. Roman Wróbel, Ing. Dana Diváková

Organizační zajištění:

Ing. Šárka Sikorová, Renata Poloková, Jaroslava Kluzová

„Dne 29. 4. 2019 se ve sborovém centru LECAV v Bystřici uskutečnilo tzv. Veřejné fórum,
a to 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“.

Program:
1. Zahájení a přivítání účastníků starostou obce
2. Revize klíčových aktivit v jednotlivých prioritách Strategického plánu vč. aktualizace
Akčního plánu – Mgr. R. Wróbel
3. Participativní rozpočet – Mgr. R. Wróbel
4. Představení výsledků ověřovací ankety vybraných školních deseti prioritních témat ze
školních fór – žáci obou bystřických základních škol (s českým i polským jazykem
vyučovacím)
5. Prezentace první pomoci – záchrana lidského života
6. Představení NSZM – Ing. D. Diváková
7. Práce u jednotlivých tematických stolů
8. Hlasování o prioritních námětech/ problémech
9. Hodnocení akce – evaluační dotazník
10. Zakončení
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Před samotným konáním Veřejného fóra proběhlo školení garantů jednotlivých problémových
oblasti (stolů) facilitátorkou – ing. Danou Divákovou.

Počet problémových oblastí:

7

Počet proškolených garantů:

7

Přehled problémových oblastí a jejich garantů:
Oblast

Garant

1

Veřejná správa, informovanost, strategický
rozvoj

Soňa Lyčková

2

Životní prostředí

Beata Křenková
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3.

Název oblasti

Zdravý životní styl
a zdravotní prevence

Alena Ciencialová

4

Kultura, sport a volný čas

Daniel Młynek

5

Sociální problematika

Monika Kovářová

6

Vzdělávání a osvěta

Marcel Čmiel

7

Podnikání, doprava
a cestovní ruch

Věra Sajdok

PRŮBĚH VEŘEJNÉHO FÓRA

Po zahájení, přivítání účastníků a představení programu Mgr. R. Wróblem, starostou obce, byly
připomenuty vize pro rozvoj obce Bystřice do roku 2030, tj. aby byla obec nejlépe vybavená,
nejbezpečnější a nejlépe spravována. Následně byla prezentována revize klíčových aktivit
v jednotlivých prioritách Strategického plánu vč. aktualizace Akčního plánu. Plnění klíčových
aktivit bylo prezentováno na úrovni investičních projektů, měkkých projektů, představeno
bylo také plnění v pořadí prvních osmi námětů z loňského Veřejného fóra.
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Následně starosta obce prezentoval myšlenu „participativního rozpočtu“ vč. důvodů pro
realizaci této myšlenky. Prostřednictvím rozhodování občanů a veřejnosti o „prima věcech“
hlasovat o třech nejlepších počinech v kalendářním roce na území obce. Cílem je aktivizace
místních spolků, sdružení, škol, dalších NNO odměněná na prvních třech místech finančním
bonusem. Předpokládá se rozdělení 100 tis. Kč. Zmíněn byl rovněž záměr vybudování „Centra
olympijské přípravy Bystřice“, který by měl být zahrnut do připravované Strategie rozvoje
Moravskoslezského kraje na léta 2019 – 2027.

Program Veřejného fóra pokračoval představením výsledků ověřovací ankety tzv. prioritních
témat z obou školních fór. Ta se uskutečnila na začátku dubna 2019 v budově MUZ-IC
v Bystřici. Prioritní témata byla ověřována na obou školách anketou u žáků 2. stupně. Nejdříve
výsledky ověřovací ankety představili žáci Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Stanisława
Hadyny v Bystřici (s polským jazykem vyučovacím). Přední místa u žáků této školy obsadily
náměty: edukační výjezdy do zahraničí, třídní turnaje – hlavně sportovní a školní výlety delší než
1 den. Výsledky ankety prezentovali také žáci Základní školy a mateřské školy Bystřice 848

(s českým jazykem vyučovacím). V případě české školy se na prvním místech umístily náměty:
více dní ředitelského volna, školní jídelna – kvalita jídla, přídavek a sportovní vybavení, náčiní,
učební pomůcky pro TV.

S tématem kvality života souvisela i prezentace první pomoci – simulace záchrany lidského
života, kterou si přítomní mohli vyzkoušet.

Poté již facilitátorka ing. D. Diváková, ředitelka Institutu komunitního rozvoje v Ostravě,
představila principy fungování NSZM i průběh „práce“ během následující fáze Veřejného fóra.
Přítomní „pracovali“ u zmiňovaných sedmi stolů dle jednotlivých rozvojových oblastí. Námětů
bylo mnoho a probíhala nad nimi živá diskuse. Přítomni měli také možnost přejít k jinému stolu
a zde navrhnout další náměty z dané rozvojové oblasti. Následným hlasováním u jednotlivých
tematických stolů se dva náměty za oblast dostaly do „finále“. Poté o těchto námětech
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hlasovali všichni přítomní. Ti měli možnost přidělit své dva hlasy dvěma odlišným námětům
nebo jednomu zvolenému námětu, kterému přikládali ze svého pohledu největší váhu – viz
následující Přehled prioritních témat.

4.

PŘEHLED PRIORITNÍCH TÉMAT DLE HLASOVÁNÍ PŘÍTOMNÝCH

Poř. č.

Téma

Počet hlasů

Oblast

1.

Zvýšení retence (zadržení) vody v krajině

14

Životní prostředí

2.

Časově omezené parkování u TESCA

12

Podnikání, doprava
a cestovní ruch

3. - 4.

24 hodinová péče o seniory v DPS

9

Sociální problematika

3. - 4.

Cyklostezka na Nýdek

9

Kultura, sport a volný
čas

5. - 6.

Výdej hotových dokladů na obecním
úřadě – občanské průkazy, pasy, řidičské
průkazy

8

informovanost
a strategický rozvoj

5. - 6.

Společenský sál – školní aula

8

Vzdělávání a osvěta

7. - 8.

Obnova a údržba sportovišť

7

7. - 8.

Přírodní koupaliště na Hluchové

7

9.

Veřejná akce pro občany – „Ukliďme
Česko“

5

10. - 12.

Platební terminál na obecním úřadě

4

informovanost a
strategický rozvoj

10. - 12.

Rozšíření pečovatelské služby

4

Sociální problematika

10. - 12.

Chytrý semafor – centrum obce
(zpomalovací)

4

Podnikání, doprava
a cestovní ruch

13.

Vzdělávání seniorů

2

Vzdělávání a osvěta

14.

Při povolování nových staveb zachovat
podhorský charakter staveb

1

Životní prostředí

Veřejná správa,

Kultura, sport a volný
čas
Zdravý životní styl
a zdravotní prevence

Zdravý životní styl
a zdravotní prevence

Veřejná správa,
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Na prvním místě se ze 14 prioritních námětů umístil námět zvýšení retence (zadržení) vody
v krajině z oblasti životního prostředí, na druhém časově omezené parkování u TESCA z oblasti
podnikání, doprava a cestovní ruch a na třetím místě se dle výsledků hlasování shodně umístila
24-hodinová péče o seniory v DPS z oblasti sociální problematiky a cyklostezka na Nýdek z oblasti

kultura, sport a volný čas. Objevily se rovněž náměty z Veřejného fóra z roku 2018, např. nový
společenský sál, přírodní koupaliště na Hluchové nebo již zmiňována 24 hodinová péče o seniory v DPS.

Přítomný starosta obce, Mgr. R. Wróbel, jednotlivé návrhy okomentoval. U některých zdůraznil, že se
jedná o návrhy s několikaletým obdobím realizace, např. cyklostezka na Nýdek (problémy
s vlastnictvím soukromých pozemků), u jiných bohužel zmínil malou pravděpodobnost realizace
z důvodu legislativních omezení – např. přírodní koupaliště na Hluchové (majitelem toku není obec,
nýbrž Lesy ČR).

5.

PŘEHLED DALŠÍCH TÉMAT DLE PROBLÉMOVÝCH OBLASTÍ

Kromě prioritních témat však byla během Veřejného fóra sepsána spousta dalších zajímavých námětů.
Seřazená jsou dle počtu obdržených hlasů. Pro přehlednost jsou opětovně zmiňována také prioritní
témata jednotlivých oblastí.

➢ Veřejná správa, informovanost, strategický vývoj
Prioritní témata:
1. Výdej hotových dokladů na obecním úřadě – občanské průkazy, pasy, řidičské
průkazy
2. Platební terminál na obecním úřadě
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Další témata seřazená dle počtu hlasů:

Pořadové číslo
3.
4. - 5.
4. - 5.
6.

Téma
Častější vydání zpravodaje obce (Bystřického informátoru)
– 4x ročně
Informace o výši poplatků a termínech splatnosti zasílat občanům
na e-mail (pes, odpady, stočné)
Rozšíření mobilní aplikace o službách v obci
Rozšíření otevírací doby podatelny

➢ Životní prostředí
Prioritní témata:
1. Zvýšení retence (zadržení) vody v krajině
2. Při povolování nových staveb zachovat podhorský charakter staveb
Další témata seřazená dle počtu hlasů:
Pořadové číslo

Téma

3.

Výstavba cyklostezky směrem na Nýdek a Milíkov

4.

Výsadba veřejné zeleně

5.

Snížení vizuálního smogu – formou výměny veřejného
osvětlení za ekologické – úsporné

6.

Změna posypového materiálu z drti na sůl

7.

Centralizovaná výstavba domovních ČOV (pro více RD)

8.

Dostavba kanalizační sítě v obci

9.

Environmentální výchova dětí
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➢ Zdravý životní styl a zdravotní prevence
Prioritní témata:
1. Přírodní koupaliště na Hluchové
2. Veřejná akce pro občany – „Ukliďme Česko“
Další témata seřazená dle počtu hlasů:
Pořadové číslo

Téma

3.

Zřízení gynekologické ambulance a mamografu

4.

Rozšíření cyklostezek

5. - 8.

Soutěže – „Sportuje celá rodina“, „Sportuje celá obec“

5. - 8.

Pravidelné přednášky o zdravé výživě

5. - 8.

Pravidelná setkávání
a mateřských škol

5. - 8.

Půjčovna kol a elektrokol - aplikace

9. - 10.

Střešní včelí úly

9. - 10.

Vyvýšené záhony u škol a DPS

11.

Zastřešení workoutové hřiště

12. - 14.
12. - 14.
12. - 14.

seniorů

se

žáky

základních

Interaktivní program pro děti (pohyb vs. Výuka)
Pracovní semináře v různých oblastech sportu – s odborníky
1.
Lokální měna – uplatnění u regionálních farmářů
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➢ Kultura, sport a volný čas
Prioritní témata:
1. Cyklostezka na Nýdek
2. Obnova a údržba sportovišť
Další témata seřazená dle počtu hlasů:
Pořadové číslo

Téma

3.

Estetizace obce – studie a realizace

4.

Dobíjecí stanice elektrokol

5.

Klubovna pro spolek zdravotně postižených a jiné

6.

Akce pro vás (veřejnost) organizovaná dětmi

7. - 9.

Filmový maraton

7. - 9.

Opičí dráha/ lanové centrum

7. - 9.

„S knížkou do života“

10. - 11.

Sportovní olympiáda

10. - 11.

Venkovní interaktivní mapa obce

➢ Sociální problematika
Prioritní témata:
1. 24 hodinová péče o seniory v DPS
2. Rozšíření pečovatelské služby
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Další témata seřazená dle počtu hlasů:
Pořadové číslo

Téma

3.

Veřejné toalety

4.

Podpora pečujících

5.

Sociální poradenství

6. - 7.

Bezbariérovost (kostely)

6. - 7.

Více kulturních a vzdělávacích aktivit

➢ Vzdělávání a osvěta
Prioritní témata:
1. Společenský sál – školní aula
2. Vzdělávání seniorů
Další témata seřazená dle počtu hlasů:
Pořadové číslo

Téma

3. - 5.

Rozšíření předškolního vzdělávání PMŠ

3. - 5.

Rozšíření zahrady PMŠ

3. - 5.

Řešení dopravy ve školním areálu

6. - 7.

Rozšíření činností pro maminky s dětmi, DDM

6. - 7.

Vybudování pavilonu pro družinu

8. - 11.

Dobudování odborných učeben

8. - 11.

Veřejně dostupný internet
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Pořadové číslo

Téma

8. - 11.

Rozšíření televizního vysílání, dětské, školní TV

8. - 11.

Směrové tabule pro lepší orientaci ve školním areálu

12. - 16.

Rozšíření školní mezinárodní spolupráce

12. - 16.

Podlahy v tělocvičnách

12. - 16.

Projekt tříd/ skupin nadaných žáků

12. - 16.

Školní klub pro II. stupeň

12. - 16.

Koordinace práce a nabídky DDM a školní družiny

17.

Častější vydání Bystřického informátoru (4x ročně)

➢ Podnikání, doprava a cestovní ruch
Prioritní témata:
1. Časově omezené parkování u TESCA
2. Chytrý semafor – centrum obce (zpomalovací)
Další témata seřazená dle počtu hlasů:
Pořadové číslo

Téma

3. - 4.

Prodloužení cyklostezky od podjezdu do centra

3. - 4.

Kurzy pro „hodinové manžele“

5.

Informovanost o aktivních podnikatelských subjektech

6. - 8.

Chodník Szkubnia – Cupek

6. - 8.

Plynofikace okrajových částí obce
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Pořadové číslo
6. - 8.
9.

„Malé čistírny“ odpadní vod – okrajové části obce
(spolufinancování)
Problematika elektrovozíků (a elektrokoloběžek) na místní
komunikaci

10. - 11.

Rekultivace cest (po těžbě, opravách, atp.)

10. - 11.

Spojovací můstek – chodník na Farském

12.

6.

Téma

Venkovní dětské hřiště pro předškolní děti

HODNOCENÍ AKCE

Přítomným občanům byly u prezence předány evaluační dotazníky. Přítomni byli požádáni,
aby na závěr zhodnotili v několika bodech program, aby uvedli, s čím byli spokojeni či
doporučili náměty ke zlepšení realizované akce.

➢ Hodnocení programu (přítomni měli možnost akci oznámkovat od „1“ (nejlepší)
do „5“ (nejhorší)

Program

Výsledná průměrná
známka

Obsah a rozsah programu

1,11

Srozumitelnost

1,08

Moderace/ facilitace

1,06

Příležitost pro aktivní účast

1,11

Užitečnost

1,17
13

Program

Výsledná průměrná
známka

Zajímavost

1,19

Atmosféra akce

1,14

➢ S čím jsem byl/a spokojen/a (přepis odpovědí):
-

Celková organizace akce

-

Rychlost a věcnost jednání

-

Kreativita

-

Perfektní příprava a organizace akce

-

Se vším: 2x

-

S akcí jako takovou

-

Kultura akce

-

Účast, kvalitní téma

-

Moderování, organizace

-

Spokojen/a: 3x

-

Životní prostředí

➢ Co bych doporučil/a vylepšit? (přepis odpovědí):
-

Před akci – ozvučení prezentace

-

Je to dobrá akce, srozumitelná

-

Vůbec nic, spokojen/a: 2x

-

Tajné udělování hlasů (sytém hlasování)

-

100% anonymní systém hlasování (v prvním kole), stačí, aby zapisovatel
každé skupiny zapisoval body na papír tak, aby to nikdo neviděl

-

Systém hlasování

-

Vyhodnocení

-

Všechno bylo výborné
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-

Zřízení rehabilitace pro občany v obci

➢ Jaký způsob pozvání na akci byl u Vás rozhodující?:
-

Plakát

-

Noviny

-

Osobní pozvání (vč. dopisu, e-mailu, telefonu): 33

-

Leták

-

Internet: 1

-

Ostatní (bez uvedení): 2

➢ Celkové hodnocení: 1,19
Občané měli možnost akci oznámkovat od „1“ (nejlepší) do „5“ (nejhorší)

7.

FOTODOKUMENTACE

Foto: školení garantů
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Foto: zahájení Veřejného fóra

Foto: žáci z obou základních škol na Veřejném fóru
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Foto: průběh Veřejného fóra

Foto: hlasování u jednotlivých stolů
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Foto: hlasování u jednotlivých stolů

Foto: simulace záchrany lidského života

18

Foto: komentář starosty u pořadí prioritních témat

Foto: ukázka publicity poskytovatele dotace – Moravskoslezského kraje
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Foto: ukázka publicity

Foto: ukázka publicity
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8.

ZÁVĚR

Lze konstatovat, že uspořádané Veřejné fórum bylo přítomnými velice kladně ohodnoceno.
O této skutečnosti svědčí nejen verbální komentář přítomných, ale také zejména celkové
hodnocení získané z evaluačních dotazníků.

Veřejné fórum hodnotil pozitivně i starosta obce, Mgr. R. Wrobel, odpovědný politika MA21
a NSZM. Spolu s projektovou manažerkou, Ing. Š. Sikorovou, koordinátorkou MA21 a NSZM
i dalšími členy vedení obce i kolegy z Obecního úřadu v Bystřici však bylo konstatováno, že
každoroční pořádání Veřejného fóra by se postupně stalo neefektivním, jelikož zájem o účast
projevují přibližně stejní jedinci z řad občanů Bystřice (zastupující profesně veřejný, neziskový
i podnikatelský sektor). Dalším významným faktorem je rovněž určitá „omezenost“ obce, ať již
územím či potenciálem obce nebo aktuální českou legislativou. V dalších letech se bude
i nadále obec Bystřice snažit naplňovat kritéria MA21, jako pravděpodobné se však jeví
střídání konání Veřejného fóra se setkáními u tzv. kulatých stolů.

Zpracovala: Ing. Šárka Sikorová, koordinátorka MA21 a NSZM
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