Volební program Koalice pro otevřený Vsetín 2018
I malé věci mohou mít velký dopad. To platí jak v podnikání, se kterým má nás
kandidát na starostu Michal Berg mnoho zkušeností, tak při správě města. Co je ale
hlavní: bez toho, aniž by fungovaly každodenní, "malé" drobnosti, nemá smysl
plánovat velké vize. Každý dům se přece staví od základů.

!

Aby se město mohlo dobře rozvíjet, musí v prvé řadě správně fungovat. Na co jsou
nám sny o lanovce, když nefungují věci, které nám každý den otravují život - jako už
dva roky páchnoucí kanalizace na Ohradě? Až budeme mít uklizeno kolem popelnic,
až opravíme rozbité chodníky a zchátralé budovy, můžeme myslet na velké projekty.
Ale nikdy naopak.

!

Co je to podle nás “fungující město”? Méně nepořádku u popelnic. Ulice bez
dopravních zácp a fungující MHD. Dostupné veřejné WC. Opravené ulice a chodníky.
Udržovaná dětská hřiště. Více zeleně a méně betonu. Podpora místních živnostníků
na místo nadnárodních ﬁrem. Akce, na kterých se lidi mohou potkat a pobavit.
Správná údržba toho, co už máme, ne vzdušné zámky lanovek a obchodních center.
Město pro lidi, ne pro developery.

!

A politici, kteří otevřeně naslouchají občanům a dají na jejich názory. Všechna
důležitá rozhodnutí musíme tvořit společně, protože nikdo z nás nerozumí všemu.

!

Poslední čtyři roky jsme z opozice dosáhli několik pozitivních změn - například
omezení hazardu a větší otevřenost radnice. Neodradily nás ani pomluvy a lži.
Naopak, nakoplo nás to a teď chceme pro Vsetín udělat ještě víc - a dokázat těm,
kteří nás označovali za nepřátele města, že se mýlili.

!

Vsetín může být takovým městem: čistým, fungujícím a moderním. Bez nových lidí na
radnici to ale nepůjde.

!

Chceme změnit Vsetín k lepšímu. Chceme, aby se město zabývalo na prvním místě
lidmi a jejich potřebami. Abychom si uchovali krásnou valašskou přírodu a prostředí
pro život i pro další generace - přes nápor znečištění či změn klimatu, které na nás
dopadají čím dál tím víc. A abychom vrátili lidem důvěru v to, že je někdo poslouchá.

!
Lepší Vsetín začíná teď a tady. Pojďte do toho s námi.
!
!
!
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i.

Čisté a zdravé město

Každý chce, aby město bylo čisté a upravené. Město, ve kterém se nepovalují odpadky, ve
kterém občané netrpí smogem nebo které se stará o svou zeleň se nejen dobře žije, takové

město je navíc mnohem zdravější. Chceme zajistit zdravé a příjemné prostředí ve městě
a chceme, aby radnice šla v tomto všem občanům příkladem.

!

Zeleň místo betonu, chládek místo výhně, chodníky bez chemie
-

-

-

-

-

!

Chceme zkvalitnit udržování městské zeleně a bránit zbytečnému kácení. Každý
strom znamená stovky litrů kyslíku denně, udržení vody ve městě a snížení teploty za
letního horka. Proto je chceme i nadále sázet, aby zlepšovaly klima ve městě.
Chybí dlouhodobá péče o již vzrostlou zeleň na základě posouzení zahradního
architekta
Ukončíme používání nebezpečného glyfosátu (roundupu) na likvidaci plevele. Plevel
dokáže ekologicky zlikvidovat i stroj s horkou vysokotlakou vodu, jako například v
Brně či Novém Jičíně.
Chceme co nejvíc zachycovat dešťovou vodu a používat ji například na zalévání
a ochlazování. Letní horka jsou stále častější a město nesmí být rozpálenou výhní.
Postavíme nová pítka (i pro psy) a vodní prvky, budeme prosazovat zelené střechy
a ozelenění sloupů tam, kde se nevejdou stromy.
Některé zelené plochy osejeme lučním kvítím, jako to udělali v Rožnově. Rozkvetlé
louky vyžadují méně údržby, zadrží více vody a poskytnou útočiště některým druhům
hmyzu, jako třeba motýlům.
V městských lesích zavedeme šetrné hospodaření podle certiﬁkátu FSC. To mimo jiné
předchází kůrovcovým kalamitám.

Méně odpadů je plusem pro přírodu i pro vaši peněženku
-

-

-

!

Město musí produkovat méně odpadů. Chceme, aby na akcích města jako Záření,
Krpec nebo vánoční trhy byly zavedeny vratné kelímky a hrnky, jak je běžné v mnoha
městech.
Kdo vyprodukuje méně odpadů, zaplatí méně peněz. Zavedeme motivační systém
třídění: méně zaplatí občané při poplatku za popelnice i technické služby za likvidaci
odpadu.
Budeme častěji uklízet a svážet odpad, aby se nehromadil u popelnic a na černých
skládkách. Zavedeme možnost třídit hliník.
Hnědé popelnice? Samozřejmě! Zavedeme možnost třídění biologického odpadu do
hnědých popelnic a také komunitní kompostéry, hlavně na sídlištích.
Zřídíme místo na sběr starého nábytku a spotřebičů pro jejich další prodej, pokud
jsou ještě funkční, jako to mají v Brně. Umožní to také jeho renovace v chráněných
dílnách.

Energetické úspory, méně smogu a vizuálně hezčí město
-

-

-

!

Zavedeme funkci energetického manažera města. Po vzoru například Litoměřic tak
umožníme zásadní úspory při vytápění nebo zateplení městských budov nebo vlastní
výrobou energie z obnovitelných zdrojů. Město tak může ušetřit miliony ročně.
Špinavý vzduch zabíjí. Budeme bojovat proti smogu a polétavému prachu. Budeme
občany včas varovat při smogových situacích a nabídneme lidem pomoc při
ﬁnancování při výměně starých kotlů.
Budeme vylepšovat vzhled města a jeho vizuální přehlcení reklamami. Živnostníkům
a podnikatelům nabídneme pomoc s vylepšením jejich vývěsních štítů a dalších
cedulí, jako to dělají v Brně.

Město příjemnější pro zvířata i pro lidi
-

!

Nemáte si kam odskočit? Zřídíme veřejné záchodky v centru města.
Omezíme hlasité rachejtle a ohňostroje jen na Silvestra a přesně vymezené dny. Lidé
mají právo na odpočinek, ohňostroje navíc nesvědčí zdraví psů a dalších zvířat.
Podpoříme rekonstrukci útulku pro psy.
Chceme čistější chodníky: chceme více zón pro venčení psů a více stojanů se sáčky,
naopak budeme prostřednictvím Městské policie znečištění více kontrolovat.
V zimě omezíme solení chodníků, více se bude používat drť - pro lepší pohodu pejsků
i čistější boty.
Budeme postupně měnit osvětlení za moderní, které nezpůsobuje světelný smog. Ten
škodí jak zvířatům, tak lidem.

2. Doprava která funguje

Dopravní zácpy, staré a drahé autobusy které nejezdí, kdy potřebujete nebo chybějící
cyklostezky. To všechno jsou věci, které štvou nejen vás, ale i nás. Pokud má město žít, musí
být možné se po něm pochybovat bezpečně, levně a rychle. A tuto možnost musí mít všichni
- od řidičů, přes cyklisty až po chodce, invalidy a matky s kočárky.

!

Kvalitní a levná hromadná doprava
-

Víte že za rok zaplatí Vsetíňané za MHD více než v Praze, Brno nebo desítkách dalších
měst? Měsíční, čtvrtletní a roční kupony musí být zásadně levnější, navrhujeme 30%.
Vylepšíme jízdní řády. Musí lépe navazovat na vlaky i dálkové autobusy i potřeby škol
a podniků. Doprava na Jasénku, do Rokytnice nebo do Semetína musí být častější.
Chceme moderní, pohodlné a klimatizované autobusy, které méně znečišťují ovzduší.
Také lepší zastávky a digitální i informační systém v autobusech a na zastávkách. A
zřídíme nové zastávky či linky tam, kde se ukáže jejich potřeba, třeba na Sychrově
nebo v obchodní zóně Kauﬂand/Albert.

-

!

Podpoříme ﬁrmy, které umožní svým zaměstnancům cestovat MHD zdarma, například
bezplatnou reklamou ve Vsetínských novinách.

Moderní koncepce pro všechny druhy dopravy
-

-

-

-

-

-

!
!

Chceme průjezdnější a bezpečnější město, které je dobře naplánované pro všechny
druhy dopravy. Čím více lidí zvolí jiný způsob dopravy než osobním autem, tím se uleví
i řidičům.
Budeme řešit parkování zejména na sídlištích. Ulice v centru města nemají být
bezplatné dlouhodobé parkoviště pro každého či pro služební auta ﬁrem, ale jen pro
toho, kdo autem do města opravdu potřebuje nebo zde bydlí. Na dlouhodobé
parkování pro dojíždějící vlakem a autobusem postavíme parkovací dům u nádraží.
Podpoříme cyklodopravu. Chceme bezpečné cyklopruhy, cyklostezky, bezpečné
křižovatky i nové stojany na kola tam, kde jsou potřeba, například u pošty. Prioritou
bude cyklostezka do Rokytnice a dále do Lhoty, a cyklopruhy v centru města.
Chození pěšky musí být bezpečné a bezbariérové. Zavedeme další osvětlení
nebezpečných přechodů a podpoříme ty rodiče, kteří posílají děti do školy pěšky nebo
na kole, například výstavbou stojanů u škol nebo bezpečnějšími přechody.
Valašsko je kopcovité a ne každý to zvládne na běžném kole zvládne. Chceme proto
podporovat elektrokola. Zřízením nabíjecích stojanů, využitím v městských ﬁrmách
a úřadech nebo podporou jejich půjčování. Čím více lidí bude jezdit na elektrokole, tím
jich bude méně jezdit autem.
Zapojíme Vsetín do celorepublikové akce “Do práce na kole” a budeme pravidelně
odstraňovat překážky rozvoje cyklodopravy.
Senior taxi rozšíříme i na zvýhodněné “baby taxi” pro dopravu těch rodin, které
nemají auto.
Chceme zřídit bezpečné stojany pro skůtry na sídlištích, dostupné za poplatek.
Myslíme dopředu: už teď u všech nových projektů parkování podpoříme výstavbu
dobíjecích stanic na elektromobily, které budou během několika let mnohem
rozšířenější.

3. Město bez papalášů - vstřícné, otevřené a moderní

Odvolávání a napadání kritiků radnice, arogantní jednání s občany nebo podezřelé odvolávání
kvalitních pracovníků - s tím je teď konec. Po minulých volbách se nám podařilo prosadit
některé věci, takže si teď můžete například prohlédnout jednání zastupitelstva na internetu,
mnoho z papalášství ale na radnici zůstalo. Namísto otevřených veřejných projednávání se
nesmyslné nápady jako lanovka připravují utajeně, s lidmi nikdo za město nekomunikuje na
sociálních sítích. Tohle všechno chceme změnit.

!

Město bude svým občanům naslouchat i poskytovat informace
-

-

-

-

-

-

!

Vsetínské noviny i web města nesmí být hlásnou troubou radnice, ale musí dávat
prostor všem názorům. Prosadíme, aby měly jako v mnoha jiných městech redakční
radu a jasná pravidla zveřejňování obsahu.
Veřejná projednávání s občany budeme provádět včas, kdy je ještě možné v projektu
dělat změny. Projednávání s občany nesmí být jednosměrná propaganda, ale
oboustranná diskuse.
Zajistíme, aby město komunikovalo se svými občany i na sociálních sítích.
V nejrůznějších skupinách se neustále objevuje velkém množství podnětů, které ale
nikdo z města neřeší. Pokud lidé na sociálních sítích o problémech města diskutují, je
potřeba tam jít za nimi a naslouchat jim.
Na webu budeme zveřejňovat to, co se nyní ještě nezveřejňuje: zápisy z komisí,
termíny jednání rady a zastupitelstva, videozáznamy jednání zastupitelstva,
informace o hlasování radních a zastupitelů nebo informace o tom, kdo zastává jaké
veřejné funkce a kolik za to bere.
Zavedeme participativní rozpočet, tedy umožníme občanům města, aby část
rozpočtu věnovali na jimi vybrané projekty. Takovou možnost mají již občané desítek
českých měst.
Budeme podporovat aktivní zapojení studentů a mladých lidí do veřejného života,
zřídíme poradní komisi pro záležitosti mladých a budeme oceňovat aktivní mladé lidi.

Chytré využití technologií ve městě
-

-

-

Umožníme lidem, aby jednoduše nahlašovali závady a problémy ve městě
prostřednictvím webu a mobilní aplikace LepšíMísto.cz, kde pak mohou sledovat jejich
vyřízení.
Zavedeme informační SMS servis pro důležitá hlášení, zejména informace o smogu
nebo povodních, ale i o městských akcích, jako to mají v Přerově nebo Valmezu
Mobilní aplikace města umožní jednoduše získat všechny potřebné informace. Velmi
kvalitní mobilní aplikaci má město Nový Jičín a zde se chceme inspirovat.
Zjednodušíme městský web tak, aby se na něm daly vyhledat potřebné informace
mnohem lépe než dnes.
I Vsetín může být “chytré město”. Po vzoru Písku nebo Kolína zlepšíme fungování
města na základě chytrých technologií, například informace o volných parkovacích
místech, o vývozu odpadu nebo o úsporách energií v městských budovách. Každý
úspěšný podnikatel ví, že co nedokáže změřit, to nedokáže zlepšit. Chceme využít
technologie pro lepší rozhodování vedení města.
Chytrá karta pro občany. Kolín zavedl čipovou kartu, kterou mohou občané využít pro
parkování, knihovnu, plavecký bazén nebo děti jako vstup do školních budov. Chceme
vám zjednodušovat život a navrhneme zřízení podobné karty a integraci jednotlivých
systémů, například knihovny, městských lázní nebo permanentky na hokej. Technické
řešení umožní aplikaci nahrát i na běžnou platební kartu.

-

!
!

Po vzoru Nového města na Moravě vyjednáme pro občany města výhodný telefonní
tarif.

4. Kultura a zábava pro mladé i pro starší

Vsetín je kulturní město a Vsetíňané se rádi baví. Chceme, aby město ještě více podporovalo
kulturu, na které se podílí sami lidé - od tradičního folkloru, přes ochotnické divadlo po
pořadatele koncertů nejrůznějších žánrů. A protože život má být i zábava, chceme na Vsetín
přivést i něco, co tu zatím nebylo, například místa na veřejné grilování.

!

Kultura: chceme aby nebyla až na konci při rozdělování peněz
-

-

-

-

!

Chceme jednoduše více peněz věnovat na kulturu a pro kulturní spolky. Každý rok
jednotliví organizátoři žádají město o pár tisícikorun, přitom milionové částky se
vyhazují na nesmyslné projekty.
Budova kulturáku je ostuda: chceme ho prostě opravit, aby byl důstojným stánkem
všech druhů kultury.
Chceme najít místo pro venkovní amﬁtéatr, jako mají ve Valmezu nebo Novém Jičíně.
Nekomerční a menšinové žánry mají také své fanoušky. Umožníme žádat jednoduše
o rychlé malé granty, a některé koncerty či představení namísto kulturku nabídneme
do komornějších míst, kde se více hodí.
Zavedeme ústřední kalendář kulturních akcí všech provozovatelů včetně společných
plakátů. Kulturu budeme propagovat také v připravované mobilní aplikaci města. Teď
vám tak už neunikne vůbec nic.
Letní kino: ano! Budeme rozšiřovat termíny promítání i místa, kde se může promítat,
aby si lidé na Dolním náměstí také mohli od promítání odpočinout.
Chceme přinést na Valašské záření a další městské akce nové podněty, aby se zde
mohly setkávat a bavit opravdu všichni.
Vsetínskou kartou podpoříme jednotné vstupy do kulturních a společenských
zařízení.

Hravé město, které podporuje zábavu a pobyt venku
-

-

Letní grilování má rád skoro každý. Vybudujeme veřejná grilovací místa, například
u splavu na Ohradě nebo jinde, kde to nebude rušit místní.
V parku i na sídlištích budeme budovat a upravovat plochy či stolky tak, aby se zde
mohlo piknikovat a jinak trávit čas venku. K tomu patří stolky, odpadkové koše či
lavičky umístěné tak, aby si na nich lidé mohli spolu povídat.
Do veřejného prostoru patří zábava i nenáročné sportování. Chceme venku šachové
stolky, veřejné stoly na pingpong nebo piano na ulici - jako to dělá v mnoha městech
Ondřej Kobza.

-

-

!

Přivedeme na Vsetín “Hry na chodník”, novou podobu pouličních her pro děti i
dospělé. Hry na chodník, to není jen skákací panák, ale desítky dalších zábavných
aktivit.
Obří skluzavka Czech Slide: přivedeme ji jednou za rok na Vsetín. Skvělá zábava pro
děti i pro dospělé.

5. Dostupné sportování pro všechny generace

Vsetínský sport stojí na desítkách obětavých trenérů a trenérek, kteří skoro nebo úplně
zdarma trénují vaše děti. Ty chceme podpořit především. A taky investovat do sportovišť,
které máme, aby nechátraly. Než megalomanské plány něčeho, co vlastně nepotřebujeme, to
raději opravme co už máme, například městské lázně. V nich je často taková zima, že do nich
děti už ani nechtějí chodit plavat.

!

Opravené lázně, podpora trenérů a více veřejného bruslení
-

-

-

-

!

Opravíme městské lázně, aby se do nich vraceli děti i dospělí. Zlepšíme i wellnes a
vybudujeme parní saunu na plaveckém bazénu, aby se mohli zimomřiví návštěvníci
jednoduše ohřát a nemuseli jezdit do Valmezu nebo do Karlovic.
Chceme, aby jednotlivá veřejná sportoviště byla jednoduše dostupná a mohl je pro
sportování využít každý. Například hřiště a venkovní posilovna u koupaliště jsou mimo
provoz tři čtvrtiny roku, protože je koupaliště zavřené. Tato sportoviště zpřístupníme
pomocí univerzální čipové Vsetínské karty, kterou půjdou odemknout.
Chceme pomoci trenérům a trenérkám v mládežnickém a amatérském sportu.
Přidáme sportovním oddílům peníze a budeme po vzoru Krnova pořádat semináře pro
trenéry na témata moderních trendů ve sportu, zdraví mladých sportovců,
regenerace nebo fyzioterapie.
Postavíme gymnastickou tělocvičnu. Vsetínská gymnastika má skvělou tradici včetně
olympioniků, ale odpovídající zázemí ji chybí.
Investice do sportovišť na Ohradě budou přiměřené potřebám města, preferujeme
zde fotbalové hřiště a stadion pro atletiku.
Chceme lepší a jasnější pravidla pro sportovní granty, aby se předcházelo
nejasnostem při jejich rozdělování a nikdo nebyl znevýhodněn.
Na profesionální hokej je Vsetín právem hrdý. Chceme jej férově podpořit, zejména
dokončením rekonstrukce Lapače.
Chceme více hodin veřejného bruslení v dostupných dnech a časech, a lepší využití
ledové plochy ve večerních hodinách pro hobby týmy a amatérské bruslaře.
Podpoříme aktivní sportování všech generací, ať už ve volném čase, tak na akcích
jako jsou Vrchařská koruna Valašska, Valachia run, Valašská padesátka, Týden
turistiky a další. Sportovním oddílům budeme pomáhat s náborem a propagací jejich
činnosti.

!

6. Kvalitní sociální služby, lepší školy a podpora rodiny

Ne každý měl v životě štěstí, nebo se o sebe dokáže díky stáří nebo svému hendikepu sám
postarat. Kvalitní sociální služby jsou na Vsetíně vyhlášené a my je chceme nadále
podporovat. Stejně tak školy, školky či další zařízení pro děti a mládež: pokud budou kvalitní,
moderní a dostupné pro všechny, budeme mít spokojené rodiče, kteří nebudou mít obavy
zakládat rodiny.

!

Kvalitní služby pro seniory i lidi s hendikepem
-

-

!

Vsetín má široké a kvalitní spektrum sociálních služeb a budeme nadále podporovat
všechny ty, kdo se starají o nejzranitelnější a o ty, kteří v životě neměli tolik štěstí.
Budeme podporovat terénní a sociální práci ve všech rozmanitých variantách. Naším
cílem je odstraňovat chudobu a společenské vyloučení.
Nedovolíme omezování kvality péče ve Vsetínské nemocnici a budeme aktivně řešit
nedostatek lékařů a dalších zdravotníků. Poskytneme vybrané městské byty pro
lékaře a sestry.
Chceme propojovat služby pro seniory a mateřské školy, například projekty typu
“senioři čtou dětem”.
“Ježíškova vnoučata” na Vsetíně: chceme umožnit mladým lidem udělat radost
osamělým seniorům dárkem či splněním jiného přání.
Pro seniory nabídneme možnost výletů organizovaných solidními pořadateli namísto
nechvalně proslulých “šmejdů”.
Budeme odstraňovat bariéry, které ztěžují pohyb po městě lidem na vozíčku nebo
nevidomým a slabozrakým.
Zajistíme dostatečnou kapacitu služeb pro lidi bez domova.
Chceme rozšířit nabídku městského nájemního bydlení, nejen pro lidi s handicapem
nebo mladé rodiny, ale i pro všechny, kdo pracují v běžných profesích a nemohou si
dovolit hypotéku.

Lepší školky a školy znamenají spokojenější rodiny
-

Podporujeme všechny snahy ředitelů a ředitelek škol a školek o moderní a inovační
vzdělávání a o vylepšení prostředí v jejich zařízení.
Podpoříme vznik nebo provoz lesní školky na Vsetíně či v jeho blízkosti.
Ředitele a ředitelky škol budeme hodnotit férově a dlouhodobě, bez machinací
a politicky motivovaného odvolávání.
Chceme, aby do školky mohly chodit všechny děti, jejichž rodiče to budou chtít nebo
potřebovat. Pokud to bude nutné, rozšíříme kapacity školek.
Chceme, aby se ve školách a školkách vařilo zdravěji a chutněji. Podpoříme zapojení
škol do projektu “Skutečně zdravá škola”, který před několika lety vznikl přímo na
Vsetíně.

-

-

!

Umožníme vsetínské knihovně dále rozvíjet své skvělé projekty a budeme investovat
do jejích zařízení a vybavení.
Chceme více dětských koutků, míst na přebalování a kojení v budovách veřejných
institucí a dalších městských zařízeních.
Zavedeme rodinné slevy v městských zařízeních – koupaliště, plavecký bazén,
sportovní hala, zimní stadion, knihovna nebo akce Domu kultury, například navázané
na Vsetínskou kartu.
Budeme podporovat mateřská centra, nízkoprahové kluby a další zařízení pro rodiny
a pro mládež.
Zastíníme pískoviště, aby je mohly rodiče s dětmi využívat i v parném létě
Budeme kontrolovat nekuřácké zóny před školami.
Nad dětská pískoviště vybudujeme plachtové zastínění, aby se dala používat i v létě.
Chceme více fairtradových škol a školek, ale i dalších institucí.
Senior taxi rozšíříme i na zvýhodněné “baby taxi” pro dopravu těch rodin, které
nemají auto.

Bezpečné ulice Vsetína
-

!
!

Budeme klást důraz na prevenci kriminality, například zřizováním pozic asistentů
prevence kriminality.
Podpoříme Městskou policii, aby měla opět plný stav strážníků a mohla plnit svoje
úkoly.
Budeme klást důraz na preventivní funkce sociálních služeb a předcházení sociálnímu
vyloučení.
Další přechody pro chodce budou mít osvětlení pro bezpečnější přecházení.
Budeme pravidelně tvořit “pocitovou mapu města”, která bude mapovat místa, ve
kterých se občané Vsetína necítí dobře.
Budeme vyžadovat dodržování vyhlášky o zákazu pití alkoholu na vybraných
veřejných prostranstvích a zákazu kouření u škol.

7. Město, které utrácí své peníze rozumně, stará se o svůj
rozvoj a majetek

Než nové megalomanské stavby, to radši chceme aby se město odpovědně staralo o majetek
který už má a který v mnoha případech chátrá. Důležité plány rozvoje chceme řešit formou
architektonických soutěží, které nabídnou více variant řešení, a chceme také zvýšit nabídku
městských nájemních bytů, protože bez dostupného bydlení se město bude vylidňovat ještě
rychleji.

!

Transparentní a rozumná správa přináší úspory
-

-

!

Vedoucí pozice v městských ﬁrmách budou vybírány otevřeným výběrovým řízením a
ne netransparentním dohazováním příbuzných.
Omezíme množství politiků v dozorčích radách městských ﬁrem, budeme do nich
nominovat zejména odborníky. Dozorčí rady a další orgány nemají být “traﬁkami” pro
jednoduchý přivýdělek.
Ředitelé městských ﬁrem budou veřejně prezentovat své plány a koncepce, a jejich
odměny budou navázány na jejich plnění, nikoli svévolná rozhodnutí politiků.
Otevřeme výběrová řízení i tam, kde to zákon nevyžaduje.
U veřejných zakázek budeme nastavovat i ekologické a sociální parametry, abychom
dostali nejen nejlevnější, ale i nejkvalitnější nabídky, které se odpovědné svému okolí.
Naší prioritou jsou projekty, které zvýší kvalitu života občanů a vyřeší to, co se
doposud zanedbávalo, ne megalomanské nesmysly jako lanovka.
Konec předraženým projektům, které spřátelení architekti a projektanti připravují jen
“do šuplíku”. Nejprve musíme opravit to, co máme a co nám chátrá.
Pro nakládání s městským majetkem a jeho dlouhodobý rozvoj vytvoříme strategické
dokumenty a koncepce, aby majetek města nechátral a aby se nepřipravovalo něco,
co Vsetín vlastně nepotřebuje.

Rozvoj města, který hledá nejlepší řešení a respektuje tradice a přírodu

!
-

-

-

-

-

!

Chceme všechny důležité projekty ve městě řešit formou architektonické soutěže,
abychom vždy dostali několik kvalitních řešení a mohli z nich vybrat to nejlepší.
Prioritou jsou pro nás rekonstrukce nádraží, prostor Svárova a domu kultury, prostor
po autobusovém nádraží a celá Nádražní ulice, ale také Horní náměstí, ze kterého
chceme živý prostor, nebo areál za Lapačem.
Z veřejných budov mají prioritu pro rekonstrukce zejména městské lázně a dům
kultury.
Budeme bránit dalšímu rozrůstání města do krajiny, což nejen že nadále ukusuje z
cenné přírody, ale také zvyšuje náklady města na údržbu nebo dopravu. Preferujeme
výstavbu a zahušťování v centru a na nevyužitých plochách, tzv. brownﬁeldech.
Budeme vylepšovat vzhled města a jeho vizuální přehlcení reklamami. Živnostníkům
a podnikatelům nabídneme pomoc s vylepšením jejich vývěsních štítů a dalších
cedulí, jako to dělají v Brně.
Chceme rozšířit nabídku městského bydlení - opravy městských bytů a jejich další
výstavba. Preferujeme přestavbu budovy bývalého okresního úřadu zejména na byty jednalo by se o bydlení v pěkném prostředí blízko parku.
Připravíme regulační plány výstavby v centru města i v okrajových částech města,
které zabrání hyzdění veřejného prostoru a narušování krajinného rázu.

!

8. Vážíme si podnikatelů a živnostníků, lákáme turisty

Jako jediní jsme se místních živnostníků zastali při budování obří obchodní galerie, která je
připraví o zákazníky a umrtví centrum města. I nadále budeme stát na straně místních
podnikatelů před nadnárodními řetězci. Peníze, které vy nebo turisté utratí u místních, pak
také v regionu zůstanou a neodplynou do daňových rájů.

!

Jednodušší podnikání pro malé živnostníky
-

-

!

-

Budeme se s podnikateli a živnostníky bavit a vycházet jim vstříc při přípravě velkých
projektů, které mohou ovlivnit jejich podnikání.
Umožníme provozovat venkovní zahrádky v chladnějších měsících roku snížením ceny
za pronájem. Není možné si účtovat stejnou cenu za duben jako za červenec.
Pomůžeme podnikatelům s propagací jejich provozoven, aby se omezil reklamní
vizuální smog a prosadila se kvalita a tradice.
Každý rok uspořádáme celoměstskou soutěž, ve které budou občané hlasovat o
nejlepší restauraci, hospodu nebo prodejnu. Chceme, aby kvalitní provozovny získaly
ocenění i propagaci.
Budeme pořádat pravidelná setkání se zaměstnavateli a podnikateli a naslouchat
jejich potřebám.
Podpoříme projekty, které povedou mladé lidi k zájmu o podnikání a živnosti.

Turisté a atrakce města
-

-

!
!
!
!

Budeme lépe propagovat město Vsetín a důvody k jeho návštěvě
Budeme pořádat a podporovat akce typu Týden valašské kuchyně nebo
Gastrofestival pro oživení zájmu o město a jeho tradice.
Chceme interaktivní expozici na téma Josefa Sousedíka a jeho vynálezů.
Pro turisty i místní vytvoříme průvodce tradiční valašskou kuchyní, aby se dalo
jednoduše zjistit, kde si návštěvník či místní může dát některé z tradičních místních
jídel.
Budeme lépe propagovat arboretum v Semetíně i další méně známá místa ve městě.
Podporovat budeme zejména pěší a cyklistickou turistiku, pro kterou má Vsetín
nejvhodnější okolí.
Chceme udělat Vsetín atraktivní i pro turisty s dětmi. Připravíme projekt “Hřiště
imaginace”, který zatím v Česku není - pro každou školku, školní telocvičnu i pro
mateřská centra a místa, kam lidé chodí trávit volný čas.

