PROJEKT "ZDRAVĚ, ŽIVĚ, UDRŽITELNĚ - MA21 V OBCI BYSTŘICE", AKTIVITY
MÍSTNÍ AGENDY 21, NÁRODNÍ SÍTĚ ZDRAVÝCH MĚST
I v letošním roce realizuje obec Bystřice aktivity místní Agendy 21 (MA21) a Zdravé obce.
R. Wróbel, starosta obce Bystřice a odpovědný politik MA21, se spolu se Š. Sikorovou,
koordinátorkou MA21, v lednu 2019 zúčastnili v Praze konference Národní sítě Zdravých měst,
obcí a regionů České republiky (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.
Cílem školních fór, která se uskutečnila dle jednotného scénáře, bylo podnítit žáky, aby
přemýšleli i o rozvoji a možnostech zlepšení ve škole a v obci, aby měli zájem o okolí,
o vyhledávání informací, fóra by v nich měla podnítit místní patriotismus vč. následné zpětné
vazby od zástupců vedení školy a obce. Náměty žáků obou škol byly v obou blocích, tj. rozvoj
školy i obce, byly velice zajímavé a žáci obou škol hned na místě dostali odpovědi na své
náměty od vedení obou škol, tj. od zástupkyně ředitele české školy K. Kotasové a ředitelky
polské školy R. Gill. Na návrhy žáků ve vztahu k rozvoji obce reagoval starosta obce R. Wróbel,
který stejně jako předseda P. Hermann ocenil vnímavost, různorodost, reflexi i veškeré náměty
žáků obou škol, které jsou z hlediska rozvoje obce významným faktorem.
Tzv. prioritní náměty ze školních fór ve vztahu k rozvoji školy byly následně na obou školách
prověřovány anketou u žáků 2. stupně. 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. U žáků školy s polským jazykem vyučovacím přední
místa obsadily náměty: edukační výjezdy do zahraničí, třídní turnaje – hlavně sportovní a školní
výlety delší než 1 den.

V podobném duchu se ve sborovém centru LECAV dne 29. 4. 2019 v přátelské atmosféře
uskutečnilo tzv. Veřejné fórum, a to v rámci projektu s názvem "Zdravě, živě, udržitelně MA21 v obci Bystřice", na jehož realizaci obec Bystřice v letošním roce získala spolufinancování
z Moravskoslezského kraje v rámci dotačního titulu „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti
udržitelného rozvoje a místní Agendy 21“.

Po úvodním slovu a prezentaci starosty R. Wróbla ve věci realizace aktivit místní Agendy 21,
prezentaci žáků základních škol k vítězným školním námětům a vystoupení facilitátorky
D. Divákové z Institutu komunitního rozvoje z Ostravy k NSZM a průběhu zmiňovaného
Veřejného fóra, přítomní „pracovali“ u sedmi stolů dle jednotlivých rozvojových oblastí:
1. Veřejná správa, informovanost, strategický rozvoj, 2. Životní prostředí, 3. Zdravý životní styl
a zdravotní prevence, 4. Kultura, sport a volný čas, 5. Sociální problematika, 6. Vzdělávání
a osvěta, 7. Podnikání, doprava a cestovní. Námětů bylo mnoho, hlasováním u jednotlivých
tematických stolů se dva náměty za oblast dostaly do „finále“. Následně o těchto námětech
hlasovali všichni přítomní. Ti měli možnost přidělit své dva hlasy dvěma odlišným námětům
nebo jednomu zvolenému námětu, kterému přikládali ze svého pohledu největší váhu.
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 umístila 24hodinová péče o seniory v DPS z oblasti sociální problematiky.
Stejně jako proběhlo prověřování námětů ze školních fór anketou na obou základních školách, bude
i pořadí námětů z Veřejného fóra prověřeno u obyvatel obce. A to prostřednictvím připravovaného
Bystřického informátoru a anketou na webových stránkách, která bude zahájena během měsíce června
2019. O podrobnostech budete informováni.

Zpracovala: Ing. Š. Sikorová, projektový manažer

