27. 2. 2019, Ostrava

Žáci Gymnázia Petra Bezruče ve Frýdku-Místku debatovali o budoucnosti
Moravskoslezského kraje
Strategický plán kraje pro roky 2019 – 2027 přišel ve středu 27. 2. 2019 na Gymnázium Petra Bezruče
ve Frýdku-Místku představit hejtman Ivo Vondrák. Jedním z cílů strategie MSK s názvem Hrajem s
krajem je zapojovat do plánování budoucnosti kraje širokou veřejnost, a tudíž i žáky středních škol.
Debatovalo se o tom, jak středoškoláci na svůj kraj nahlížejí, zda v něm plánují žít i v budoucnosti a
zda jej vnímají jako perspektivní místo pro svou budoucí pracovní kariéru.
Došlo také na diskuzi o silných a slabých stránkách regionu a důvodech, proč jej lidé opouštějí. Žáci
sami navrhovali, jak by se mohla zlepšit image kraje v rámci České republiky, a vyjmenovali oblasti, na
které by se mělo vedení kraje zaměřit.

Slova, která podle studentů nejlépe vystihují Moravskoslezský kraj
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Další slova vystihující kraj: Rozšafný, Rázovitý, Drsný, Podceňovaný, Špinavý, Neustále si na něco
stěžuju, Daleko od všeho dění, Nevzdělaný

Jaký kraj by studenti chtěli mít v roce 2027: #čistější (úklid lesa, ekologie, třídění odpadu, posílení
MHD), #soudržnější (vzájemná komunikace mezi městy), #uvědomělejší (vzdělávání, povědomí široké
veřejnosti), #ambicióznější (hrdost na tradice a snaha jít dál), #informovanější, #propojenější
(cyklostezky), #dostupnější, #více_vš, #inovativnější, #zdravější_ovzduší

Ze vzkazů studentů panu hejtmanovi
„Ocenila bych větší podporu ambiciózních lidí - vím, že existují instituce na to zaměřené, ale poptávka
je větší a není dostatečná informovanost.“
„Mohli bychom zlepšit informovanost a participaci - informovat, jak se veřejnost mohla zapojit do
projektů.“
„Lepší povědomí veřejnosti o možnostech, které kraj nabízí (spolky, organizace atd.)“
„Dobrý den, elektrifikovaná a dvojkolejná trať, obchvat FM, dobrá propustnost (dopravní) skrz
Ostravu, lepší propojení pro chodce, více cyklostezek, více festivalů a tradic.“
„Elektrifikovaná trať Frýdlant-Ostrava, tančírny ve FM, obchvat FM.“
„Vážený pane Vondráku, chci přímý vlakový spoj do Brna, tančírny ve FM, větší důraz na ochranu
životního prostředí, především ovzduší, více cyklostezek, omezení polských kamionů.“
„Ocenila bych například koncerty zahraničních zpěváků, další sportovní akce. Líbí se mi pořádání
beachvolleyballových turnajů na vysoké úrovni.“
„Studentská sleva na autobusy i do centra Ostravy.“
„Přála bych si, aby v našem kraji bylo lepší ovzduší, mohlo by být více akcí na sbírání odpadků. Vyřešit
problém s dopravou.“
„Dobrý den, v našem kraji by mohla proběhnout změna v hustotě dopravy aut a celkově zlepšení
ovzduší.“
„Sjednotit pravidla a uplatnění studentských slev v Ostravě a okolí.“

