VEŘEJNÉ FÓRUM ZDRAVÉ OBCE BOLATICE
10. dubna 2013 v 18:00 hod.
v sále Kulturního domu v Bolaticích

Tisková zpráva
Ve středu 10. dubna 2013 se uskutečnilo celkově šesté Veřejné fórum v Bolaticích.
Účast na Veřejném fóru byla letos menší než v minulých létech a celkem se jí
účastnilo 70 občanů z Bolatic i Borové. Účastníky Veřejného fóra přivítal starosta
obce Bolatice Mgr. Herbert Pavera, který ve svém úvodním slově seznámil přítomné
s programem a v další části okomentoval výsledky Veřejného fóra z roku 2011
v Bolaticích a z roku 2012 v Borové, porovnal je s výsledky dotazníkového šetření
mezi občany obce a u každého problému uvedl, v jakém stavu se momentálně
nachází jeho řešení.
Přítomné dále přivítal předseda NSZM ČR Mgr. Petr Hermann a ředitel kanceláře
Národní sítě zdravých měst a obcí ČR Ing. Petr Švec, který mj. představil novinky
z NSZM ČR a seznámil s postupem práce na Veřejném fóru.
V letošním roce byly tři základní pracovní skupiny rozdělené dle problémových
oblastí řešených ve Strategickém a Akčním plánu, rozšířeny o čtvrté hnízdo pro
mladé lidi. Celkem tak občané pracovali ve čtyřech hnízdech s následujícím
rozdělením:
• Image obce, rozvoj obce / Ekonomika a podnikání
• Infrastruktura / Životní prostředí
• Lidské zdroje, vzdělávání, sociální oblast / Volný čas, sport, kultura
• Stůl mladých
Členové pracovních skupin vybrali z každé problémové oblasti 4 nejdůležitější
problémy, stůl mladých se mohl vyjadřovat ke všem šesti oblastem. Během práce
v těchto skupinách pak bylo vyhodnoceno celkem 26 problémů ze všech oblastí
života v obci. Všech 26 problémů pak bylo umístěno na velkých nástěnkách a každý
účastník VF mohl svými dvěma hlasy (ve formě dvou barevných špendlíků) označit
2 problémy, které on sám považuje za nejvýznamnější.

Na základě hlasování bylo přítomnými určeno následujících

10 nejdůležitějších problémů dle Veřejného fóra v roce 2013:
(seřazeno od nejdůležitějšího po méně důležité)
1.
Chybí venkovní prostor pro akce mladých (koncert, karneval)
2.
Zajistit energetické aukce na nákup plynu a el. energie pro občany
3.
Chybí víceúčelové hřiště
4.
Opravit zbývající komunikace a chodníky
Zlepšit stav ovzduší (zvýšení osvěty, zateplování objektů)
5.
6.
Chybí kabelová televize (jako v Dolním Benešově, Kobeřicích)
7.
Vydat OZV na zákaz prodeje podomních obchodníků
8.
Při ZŠ je nedostatek kroužků (tanec, cizí jazyk)
9.
Zlepšit bezpečnost dopravy – zpomalení
10. Zřídit novou zastávku na ul. Nádražní blíže k centru obce
Výsledné pořadí 10 největších problémů obce Bolatice v roce 2013 budou následně
Komisí pro místní Agendu 21 předloženy Zastupitelstvu obce Bolatice pro
projednání a budou také ověřeny dotazníkovým šetřením u občanů obce Bolatice.

Kontakt:
politik a koordinátor projektu Zdravá obec a Místní Agendy 21
Mgr. Herbert Pavera
Hlučínská 95/3, 74723 Bolatice
Tel:
+420 553 654 990
Fax: +420 553 655 073
starosta@bolatice.cz
www.bolatice.cz/zdravaobec
Co to je vlastně Veřejné fórum (dále jen VF)?
VF je pracovní setkání občanů, kteří se zamýšlejí nad problémy v obci, které trápí obec a občany.
Účastníci VF pracují ve skupinách podle témat, která je zajímají (např. životní prostředí, volný čas,
lidské zdroje, infrastruktura, ekonomika obce, atd.). V těchto skupinách diskutují nad jednotlivými
problémy obce, snaží se je pojmenovat. Každá pracovní skupina pak za každou problémovou oblast
představí 3 nejvýznamnější problémy ostatním.

Obec Bolatice je dynamicky se rozvíjející obcí, která leží v hlučínské pahorkatině nedaleko hranic s Polskem. Se
svými 4411 obyvateli patří mezi největší obce v regionu a nabízí svým občanům i návštěvníkům velmi dobrou
úroveň občanské vybavenosti. Obec Bolatice je členem Národní sítě zdravých měst, Svazku měst a obcí ČR,
Sdružení obcí Hlučínska a Místní akční skupiny Hlučínsko a při svém rozvoji vychází zejména ze Strategického
plánu rozvoje obce Bolatice.

