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Energetické úspory a vlastní výroba energie: městská elektrárna

Zřídíme vlastní výrobu energie díky solárním panelům na budovách města - městskou elektrárnu.
Investice půjdou také do úspor energií a zateplování. Zavedeme podporu občanům a bytovým
domům, aby si i oni mohli vyrábět vlastní energii.

- Energie i teplo jsou stále dražší. Peníze, které ušetříme díky investicím do úspor nebo do
vlastní výroby energie nám pak umožní řešit další problémy města, od chodníků přes školky
až po podporu kultury a sportu.

- Město má obrovské plochy střech na svém majetku: budovy úřadu, kulturního domu, škol
nebo školek. Na všech těchto budovách musí být co nejdřív fotovoltaické elektrárny.

- Uděláme podrobný energetický plán města a zahrnout do něj i bytové nebo firemní domy. Ten
nám ukáže, kde se energie nebo teplo dá ušetřit, a kde jsou další možnosti rozvoje, například
zavedením tepelných čerpadel, kotelny na biomasu nebo komunitní energetiky.

- Velký potenciál je v biologických odpadech, městské bioplynové stanice mohou vyrábět plyn,
který nám ušetří ten, který musíme nakupovat z Ruska.

- Výpomoc pro SVJ nebo bytová družstva v podobě poradenství, dotace nebo půjček, aby se i v
bytových domech uspořila energie nebo si domy mohly vyrábět energii vlastní. Každý bytový
dům se může zapojit do městské elektrárny, aby se vyrobená energie co nejlépe využila.

- Investujeme do chytrého veřejného osvětlení, které umožní uspořit energii, snížit světelné
znečištění a přitom nesnižovat bezpečnost města.

- Podpoříme výměny kotlů tak, aby lidé ušetřili za energie a město mělo čistější vzduch.

Město příjemné, bezpečné a bezbariérové pro pěší i cyklisty

Prioritou bude podpora MHD, bezpečné cyklodopravy a odstraňování bariér. Zavedeme moderní
parkovací systém v centru i na sídlištích.

- Podpora a rozvoj hromadné dopravy - zkvalitňování spojení a návaznosti na další druhy
dopravy, lepší vybavení zastávek včetně digitálních panelů výhodnější dlouhodobé časové
jízdenky. Chceme opravdové zapojení MHD do integrovaného systému kraje.

- Bezpečnější ulice pro chodce, obnova a bezpečnostní osvětlení přechodů, odstraňování
bariér pro vozíčkáře a rodiče s kočárky. Budování rezidenčních zón a zón se sníženou
rychlostí 30 km/h, zejména u škol a školek.

- Podpora bezpečné cyklistiky, plánované a propojené cyklostezky a oddělené cyklopruhy,
dostatek parkovacích míst pro kola a nabíjecích míst pro elektrokola.

- Zavedeme systém pro sdílená kola a elektrokola.
- Moderní a férový parkovací systém pro centrum města i sídliště, kdy parkování nebude nikdo

zneužívat. Budeme z města odstraňovat vraky aut, které zabírají cenná místa.
- Zaměříme se na dopravu u škol a školek, tak by bylo prostředí u nich bezpečné a

podporovalo děti i rodiče v tom, aby se do škol dopravovali pěšky, na kole nebo veřejnou
dopravou.

- Myslíme dopředu: už teď u všech nových projektů parkování podpoříme výstavbu dobíjecích
stanic na elektromobily, které budou během několika let mnohem rozšířenější.

- Zrevidujeme přebujelé a zastaralé dopravní značení, aby byl pohyb po městě jednodušší a
přehlednější.



Řešení odpadů - pro peněženku i ekologii

Zavedeme moderní způsoby likvidace a předcházení odpadům, zejména sběr bioodpadu,
kompostéry nebo re-use centra.

- Odpad je cenným zdrojem, nesmíme jej jen tak vyhazovat na skládky nebo pálit ve spalovně.
Až třetinu odpadu tvoří biologicky rozložitelný odpad, zavedeme jeho sběr do hnědých
popelnic a prověříme možnost stavby bioplynové stanice, kterou bude tento odpad pohánět.

- Tam kde o to místní budou mít zájem, nabídneme zřízení komunitního kompostéru.
- Věci je možné obnovit a znovu využít. Pro nábytek, spotřebiče nebo jiný velkoobjemový

odpad zřídíme tzv. Re-use centrum a nábytkovou banku, kde věci, původně určené na
vyhození, získají nové využití.

- Pravidla pro likvidaci odpadu se stále zpřísňují. Zavedeme motivační systém třídění: kdo více
vytřídí, ten méně zaplatí. Tím ušetří zaplatí občané při poplatku za popelnice i technické
služby za likvidaci odpadu.

- Zaměříme se na snižování množství odpadů na městském úřadě, v městských firmách a ve
školách a školkách.

Dostatek míst ve školkách a dětských skupinách

Zaměříme se na rekonstrukce a výstavbu školek a dětských skupin, aby místo pro své děti
získaly všechny rodiny, které to potřebují. Podpoříme lesní školky.

- Dobře fungující školka je pokladem každé čtvrti. Všechny děti má právo na kvalitní předškolní
vzdělávání. To znamená dostatečně malé skupiny, kvalifikovaný a dobře zaplacený personál,
podnětné prostředí a podporu při jakýchkoli problémech.

- Každá rodina, která pro své dítě potřebuje mít místo ve školce nebo dětské skupině, musí
takové místo získat. Budeme lépe monitorovat poptávku rodin a rozšíříme kapacitu školek a
dětských skupin, aby žádné dítě nemuselo zůstat doma.

- Využijeme státní dotace na rekonstrukce prostor pro dětské skupiny nebo rychlou stavbu
nových školek, například z modulárních systémů.

- Podpoříme lesní školky nebo Montessori školky jako alternativní způsob péče o děti.
- Budeme zlepšovat prostředí školek a jejich zahrad i bezpečný prostor na ulicích okolo školek.

Chceme přivést přírodu do mateřských škol, například truhlíky na sázení nebo ovocné stromy.

Zeleň místo betonu, chládek místo výhně

Budeme prosazovat opatření na ochranu před změnou klimatu: zastínění hřišť, vodní prvky,
zelené fasády a střechy. Připravíme program, který je podpoří i na soukromých budovách.

- Město se musí adaptovat na změny klimatu. Potřebujeme více zeleně, a to jak ve veřejném
prostoru, tak na fasádách a  na střechách. Zeleň ochlazuje prostor kolem sebe a zadržuje
vodu. Pro zelené střechy a fasády nabídneme také jednoduché dotace pro občany, aby si je
mohli zřídit na svých domech.

- Chceme více vodních prvků, které zpříjemní pobyt v rozpáleném městě. Pítka a další prvky by
měly být nejen v centru, ale i v okrajových částech města, a měla by být dostupná i malým
dětem nebo psům.

- Chceme zastínění dětských hřišť a pískovišť. Ta jsou totiž v horkém létě rozpálená a děti je
nemohou použít. Chceme také populární hřiště s vodními prvky, které jsou u dětí oblíbené.

- Zlepšíme přístup k řece a k dalším vodním tokům na území města. I takové možnosti
ochlazení mohou v horkých dnech pomoci.



- Chceme co nejvíc zachycovat dešťovou vodu a používat ji například na zalévání
a ochlazování.

Dostupná zdravotní péče: zubaři, pediatři…

Podpoříme nedostatkové zdravotnické profese zajištěním bytů, prostorem pro ordinace a další
podporou.

- Budeme sledovat, které zdravotnické a lékařské profese je potřeba nejvíce podpořit a aktivně
na tom budeme pracovat.

- Vytvoříme podmínky pro nedostatkové zdravotnické profese, například pro ordinace v
městských prostorách.

- Pro chybějící zdravotníky nabídneme zajištění odpovídajících městských bytů.
- Chceme zlepšit dostupnost a fungování služeb v oblasti duševního zdraví.

Starost o veřejný prostor, čistota, péče o zeleň, reklamní smog

Zavedeme pravidla a podporu živnostníků ve věci reklamního smogu, aby město vypadalo lépe.
Nepodpoříme další necitlivé zástavby ve městě a okolní krajině a budme lépe pečovat o
zeleň.

- Vytvoříme manuál veřejného prostoru, který pomůže firmám a živnostníkům s tím, aby lépe
označili své provozovny a aby se město zbavilo vizuálního smogu a starých reklam.
Pomůžeme živnostníkům i finančně.

- Zvýšíme kapacitu péče o zeleň, aby se městský zahradník mohl starat o původní i nově
zasazenou zeleň. Omezíme používání pesticidů při úpravě krajiny.

- Budeme více dbát na čistotu města a údržbu veřejného prostoru, odstraňování závad a jejich
prevenci.

- Pro bytové domy nabídneme malé granty na zkrášlení jejich okolí.
- Nepodpoříme další necitlivou zástavbu v okolní krajině, rušení prostupnosti do okolní krajiny a

rozšiřování sídelní kaše.
- Budeme omezovat světelné znečištění.
- Vypracujeme plán péče o zvířata ve městě a posílíme kapacity městského útulku a dalších

subjektů, zabývajícími se péčí o zvířata. Vytvoříme nová místa pro venčení psů.
- V městských lesích zavedeme šetrné hospodaření podle certifikátu FSC. To mimo jiné

předchází kůrovcovým kalamitám.
- Na sídlištích a v městské zelení budeme vysazovat také ovocné stromy a keře.
- V zimě omezíme solení chodníků, více se bude používat drť - pro lepší pohodu pejsků

i čistější boty.

Město, které staví nové byty a spolupracuje s developery ve prospěch města

Po letech obnovíme výstavbu obecních bytů a připravíme podporu pro další druhy výstavby -
družstevní i soukromou. Cílem je, aby přibylo cenově dostupné bydlení, aby si každý mohl
najít bydlení odpovídající jeho potřebám.

- Město už mnoho let nepostavilo žádné nové byty. Nastartujeme jejich výstavbu a zvýšíme
počet městských bytů. Podpoříme i jejich rekonstrukce a obnovu.

- Podpoříme bytovou výstavbu na nevyužitých pozemcích, zejména v centru města, abychom
je co nejlépe využili.



- Podpoříme i další druhy výstavby, zejména bytových domů, jak družstevní, tak soukromou. Při
nové výstavbě developery budeme požadovat, aby se podíleli na výstavbě potřebné
infrastruktury.

Zábava: dětská hřiště, grilovací místa, hry na chodník, místo pro zeleň, veřejná dílna

Budeme prosazovat taková opatření, které podpoří zdravý život ve městě: čistý vzduch, snížení
hluku, esteticky hodnotné prostředí s dostatkem zeleně a realizaci klidových zón. Zřídíme
veřejná grilovací místa a hry na chodnících. Zasadíme se o vznik komunitní veřejné dílny.

- Chceme podporovat pohyb lidí venku. Budeme aktivně snižovat hluk a prašnost ve městě,
zejména protihlukovými opatřeními na nových stavbách a rekonstrukcích nebo pečlivějším
úklidem.

- Lidé se dobře cítí v pěkném prostoru, plném zeleně. Zpřístupníme a budeme lépe pečovat o
prostor v městských parcích a realizaci klidových a relaxačních zón.

- Dětská hřiště budeme pravidelně kontrolovat, čistit a opravovat. Nová hřiště chceme stavět s
inovativními prvky, například se zapojením vodních prvků. Do návrhů hřišť zapojíme místní -
děti i rodiče.

- Podpoříme stavbu veřejných grilovacích míst tam, kde to nebude obtěžovat místní.
- Podpoříme kreslené hry na chodníku, aby si děti mohly hrát na čerstvém vzduchu

v bezpečném prostředí, například v parku.
- Budeme po městě rozšiřovat lavičky, stolky a židle, aby si lidé mohli při pohybu po městě

odpočinout.
- Renovujeme naučné stezky okolo města, doplníme je o nové lavičky a další mobiliář.
- Omezíme hlasité rajechtle a ohňostroje jen na Silvestra a přesně vymezené dny, postupně je

nahradíme videomapingem. Lidé mají právo na odpočinek, ohňostroje navíc významně
znečišťují prostředí, nesvědčí zdraví psů a dalších zvířat.

- Po vzoru jiných měst budeme iniciovat vznik tzv. “Komunitní dílny” (v Ostravě například Fajna
Dilna - fajnadilna.cz) kde bude veřejnosti přístupné vybavení a nářadí pro kutilské práce,
svépomocné opravy elektroniky a  jízdních kol. Dílnu bude možné propojit s jinými iniciativami
jako “re-use” centrum.

Město které občanům naslouchá, poskytuje informace a zapojuje je do rozvoje

Budeme prosazovat snadný přístup občanů ke službám úřadu – online, bez byrokracie, a bez
úřednického slangu. Podpoříme aktivní zapojování občanů do rozhodování, kvalitní přístup
k informacím a participativní rozpočty.

- Budeme rozšiřovat množství služeb, které je možné vyřídit si na městském úřadu online.
- Budeme lépe informovat s občany o zásadních investičních akcích a budeme mít na webu

města aktualizovanou sekci, která bude sledovat vše důležité o těchto projektech.
- Podpoříme zapojování občanů do rozhodování, aktivně se budeme potkávat v jednotlivých

čtvrtích a řešit jejich problémy. U všech zásadních rozhodnutí se budeme snažit získat co
nejvíce pohledů a s lidmi komunikovat - už nikdy se nesmí opakovat zatajování projektu
spalovny.

- V participativním rozpočtu nastavíme taková pravidla, aby bylo možné podpořit více projektů a
aby samotný participativní rozpočet nebyl jen soutěží v klikání, ale o opravdovém
rozhodování, zasadíme se o navýšení sumy, která je tímto způsobem přerozdělována

- 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.

- Skončíme s praxí nadbytečných fotografií představitelů města v městských novinách a na
webu. Městské noviny a web nesmí být hlásnou troubou aktuálního vedení radnice, ale
objektivním a vyváženým zdrojem informací.

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

Budeme pečlivě udržovat majetek města, součástí nových investic bude i plán údržby. Chceme
plánovat promyšleně a všechny projekty řešit architektonickou soutěží. Zavedeme odbornou
funkci městského architekta.

- Skončíme s vyhazováním peněz na zjevně nesmyslné projekty jako jsou lanovka, prosklený
most nebo mrakodrapy v centru. Budeme dobře zvažovat, do jakých projektů má město
investovat peníze.

- Budeme aktivně hlídat a vylepšovat stav městského majetku, aby se už nestalo, že budeme
mít mosty v havarijním stavu.

- Každá nová stavba či projekt bude mít plán údržby, aby zůstal co nejdéle v dobrém stavu, a
nebudeme zanedbávat údržbu.

- Peníze z nájmů budou putovat na obnovu městských nemovitostí.
- Nové stavby a veřejný prostor budeme řešit formou nezávislých otevřených architektonických

soutěží. Jen tak dostane město nejlepší možné návrhy.
- Zavedeme odbornou funkci nezávislého městského architekta. Investice do kvalitní

architektury i ochrana architektonického dědictví posiluje identitu obce a lidé se v ní cítí více
jako doma.

Dostatek služeb pro seniory i lidi s hendikepem

Podpoříme rozšíření nedostatkových služeb pro seniory i pro lidi s hendikepem.
- Je pro nás důležité, aby se myslelo na lidi se speciálními potřebami a nejrůznějším

hendikepem, ať už je to bariérovost veřejného prostoru nebo dostupnost služeb
- Budeme podporovat vznik a navyšování kapacit zařízení pečující o seniory a osoby

s postižením, jako jsou denní stacionáře a odlehčovací služby
- Zajístíme, aby osoby se zdravotním postižením a mladí lidé z různých skupin se speciálními

potřebami měli přístup ke vzdělání a službám které potřebují, a aby byly přiměřeně
financovány podle specifických potřeb.

- Chceme podporovat mezigenerační společenství, například propojování škol, školek
a zařízení pro seniory.

- Rozvíjet dostupnější sociální služby s nízkým prahem, kam může každý přijít a požádat o
pomoc a radu ve své životní situaci.

- Posílíme mobilní terénní služby a další druhy pomoci pro lidi bez domova.

Kvalitní školy

Chceme takové školy, aby se díky nim mohlo každé dítě v našem městě stát tím, čím bude chtít.
Vypracujeme strategii rozvoje škol ve městě a zaměříme se na kvalitní práci ředitelů škol.

- Zajistíme zdravé a bezpečné prostory ve školách a na školních zahradách. Chceme
předcházet problémům s vnitřním ovzduším včasnými opravami a řádným dohledem nad
budovami. Podpoříme budování venkovních učeben a další zapojení přírodních prvků do škol.



- Podpoříme zájem o alternativní školské přístupy tam, kde současná nabídka nedostačuje.
- Podpoříme férová výběrová řízení na ředitele škol a budeme je za spolupráce rodičů

pravidelně hodnotit.
- Chceme se zaměřit na výuku jazyka pro ty, kdo nejsou původem z Česka, už od nejmenších

dětí, což napomůže integraci.
- Ve všech situacích - i ve výjimečných případech - je důležité zajistit, aby každé dítě dostalo

včas potřebnou podporu a aby fungovala spolupráce mezi školou a sociálními službami.
- Zaměříme se na prevenci šikany a rizikového chování ve školách
- Chceme do škol zavést více místních a ekologických potravin.
- Pomůžeme školám s talentovanými dětmi i s dětmi se speciálními potřebami. Zaměříme se na

to, aby byl k dispozici dostatek speciálních pedagogů, asistentů a školních poradců a získáme
pro školy peníze z programů EU na jejich rozvoj jejich kvality.

Dostupné sportování pro všechny generace

Zpřístupníme a podpoříme aktivní sportování pro všechny, podpoříme činnost sportovních trenérů
a akce pro aktivní sport.

- Při podpoře sportu je pro nás důležité, aby se dostalo na všechny skupiny obyvatel.
Nebudeme proto upřednostňovat jeden sport, ale budeme hlídat, aby se umožnilo sportovat
co nejvíce lidem: rodinám s dětmi, mladým lidem i aktivním seniorům.

- Chceme, aby městské granty pro sport byly transparentní a férově rozdělované.
- Podpoříme činnost sportovních trenérů, a to jak v klubech, tak při jejich zapojení do školní

činnosti.
- V maximální míře budeme zpřístupňovat školní a městská hřiště a další sportoviště pro

veřejnost.

Podpora sousedských vztahů, rozvoj spolkové činnosti a kultury

Budeme usilovat o vytvoření lepších podmínek k přirozenému setkávání lidí a komunitním akcím,
což povede k většímu zájmu obyvatel města o své okolí, a jeho bezpečnost a čistotu.

- Chceme prosazovat nulovou toleranci k rasismu, obtěžování a všem formám diskriminace.
Chceme, aby všechna zařízení a prostory v obci byla bezpečná pro všechny.

- Budeme podporovat dobrovolné kulturní aktivity zdola tím, že poskytneme cenově dostupné
prostory a zajistíme, aby pořádání akcí bylo snadné a bez složitého papírování.

- Chceme zvětšit množství peněz které putují do podpory kultury.
- Chceme podpořit regionální dostupnost kulturních služeb a místní umělce. Podpoříme

komunitního ducha prostřednictvím uměleckých, sportovních, zájmových nebo knihovnických
aktivit.

- Zvýšit množství umění ve veřejném prostoru v souladu s principem procenta a podporovat
doplňování pouličního umění, například prostřednictvím veřejných malířských stěn a
nástěnných maleb.

- Sportovní, kulturní nebo společenské spolky chceme podpořit v jejich zapojení do integrace
nově příchozích.

- Podpoříme fungování centra pro mládež a dalších míst setkávání pro aktivní život mládeže.
Nabídneme aktivním mladým lidem zapojení do života obce formou tzv. Rady mládeže.



Silnější místní ekonomika, podpora podnikání a cestovního ruchu

Chceme podporovat místní podniky a živnostníky, udržitelný turistický ruch a rozvíjet vztahy
s partnerskými městy.

- Ve veřejných zakázkách upřednostníme místní firmy a živnostníky, aby veřejné peníze zůstaly
v regionu.

- Budeme podporovat aktivity na rozvoj podnikavosti, zejména na školách nebo pro ženy na
rodičovské.

- Každý rok uspořádáme celoměstskou soutěž, ve které budou občané hlasovat o nejlepší
restauraci, hospodu nebo prodejnu. Chceme, aby kvalitní provozovny získaly ocenění
i propagaci.

- Zjednodušíme podmínky pro venkovní zahrádky restaurací, aby to ve městě více žilo.
Umožníme provozovat venkovní zahrádky v chladnějších měsících roku snížením ceny za
pronájem. Není možné si účtovat stejnou cenu za duben jako za červenec.

- Rozšíříme vztahy s partnerskými městy a budeme spolupracovat nejen na kulturních a
sportovních projektech, ale i na výměně zkušeností. Pokusíme se najít partnerské město na
Ukrajině.

- 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.


