
ÈTVRTEK 16. ZÁØÍ

DEN BARIÉR V NÁS A KOLEM NÁS
Tradièní vsetínská akce v Evropském týdnu mobility i v letošním roce nabídla pøedevším nevšední 
ochutnávku zdravotních hendikepù. Všichni si mohli vyzkoušet, jak složité je pohybovat se na vozíku èi se 
slepeckou holí, jak nároèné je odezírat ze rtù, když èlovìk neslyší èi jak zdlouhavé je jíst, když nevidíme. 
Pro støedoškoláky bylo v kinì Vatra pøipraveno promítání filmu Skafandr a motýl, pro všechny ostatní 
návštìvníky pak hudební vystoupení doprovázející venkovní prezentaci neziskových organizací vìnujících 
se ve Vsetínì problematice zdravotnì postižených.

VII. KRAJSKÝ VELETRH PROGRAMÙ A AKTIVIT NA PODPORU ENVIRONMENTÁLNÍHO 
VZDÌLÁVÁNÍ, GLOBÁLNÍ VÝCHOVY A VÝCHOVY K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI VE ŠKOLÁCH, 
ŠKOLSKÝCH ZAØÍZENÍCH A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI
Veletrh se uskuteènil v prostorách vsetínského zámku Muzea regionu Valašska a nabídl pøíležitost ke 
zhlédnutí èi vyzkoušení výukových a vzdìlávacích programù, projektových dnù èi rùzných pomùcek pro 
EVVO. Nìkteré aktivity byly úèastníky akce pøipraveny i v terénu. Ke koupi zde byly jak bioprodukty a 
regionální výrobky, tak i fair trade a výrobky chránìných dílen. Veletrh navštívilo témìø sedm desítek 
pedagogù, zástupcù NNO èi státní správy. Akce je souèástí projektu Rozvoj sítì environmentálních 
vzdìlávacích, poradenských a informaèních center ve Zlínském kraji.



SBÌR AUTOVRAKÙ
Mìsto Vsetín dvakrát roènì poøádá sbìr autovrakù. Pøi letošním podzimním sbìru bylo odevzdáno 6 
autovrakù k ekologické likvidaci.

PÁTEK 17. ZÁØÍ

SOBOTA 18. ZÁØÍ

NEDÌLE 19. ZÁØÍ

SOKOLENÍ
Pøesnì 69 dìtí si pøišlo do areálu Základní školy Sychrov vyzkoušet rùznorodé sportovní aktivity, které si pro 
nì pøipravili èlenové Tìlocvièné jednoty Sokol Vsetín. Dìti zkoušeli støelbu z luku, kriket, speciální nafukovací 
gymnastickou dráhu Airtrack, ping-pongového robota a mnohé další pohybové aktivity. Rovnováhu si 
otestovali na Slack line – speciálním lanì upraveném pro trénink rovnováhy. Pøipraveno pro nì bylo i tvoøení 
z papíru.

IV. VSETÍNSKÝ CYKLODEN
Akce byla urèena pøedevším rodinám s dìtmi, ale pøilákala i jednotlivé cyklisty. Celkem se cyklodne 
zúèastnilo 73 milovníkù cyklistiky. Spoleèná cyklojízda mìstem a po cyklostezce Beèva do Semetína (cca. 10 
km) vyvrcholila zábavným odpolednem na Hájence na Novém svìtì. Pro všechny úèastníky byl pøipraven 
malý dárek v podobì Mapy zážitkù Zlínského kraje. Speciální odmìnu dostali také nejmladší úèastníci èi 
majitelé nejoriginálnìjšího kola. V areálu se soutìžilo v nejpomalejší jízdì i ve znalostním kvizu Mìstské 
policie Vsetín. K dispozici byl zájemcùm cykloservis i pùjèovna lehokol.



PONDÌLÍ 20. ZÁØÍ

ÚTERÝ 21. ZÁØÍ

STØEDA 22. ZÁØÍ

Dopolední program na uzavøené Smetanovì ulici v centru Vsetína byl pøipraven pøedevším pro maminky s 
dìtmi, mateøské školky a tøídy prvních stupòù základních škol. Pro dìti byly pøipraveny hrátky se vsetínským 
rodinným a mateøským centrem, florbalová støelnice, výtvarné aktivity støediska volného èasu, kreslení na 
silnici a rùzné atrakce jako trampolína, skluzavka èi stolní hry.

Po obìdì se skladba aktivit i program trochu promìnil  a rozšíøil o biketrialový park s exhibicí borcù na kolech 
a malování rùzných motivù na oblièej – facepainting. Vrcholem odpoledne byla pøedevším open-air street 
Zumba party. V prùbìhu celého dne mohli lidé korzující po ulici ochutnat biopotraviny a také biosirupy a 
vynikající vsetínskou kohoutkovou vodu ve vodním baru. Dle rozdaných reflexních samolepek ulici navštívilo 
nejménì 300 dìtí.

Po celý Evropský den bez aut jezdila vsetínská MHD zdarma.

BUDOUCNOST PARKOVÁNÍ NA SYCHROVÌ
Vedení mìsta pøipravilo diskusi se zástupci domovních samospráv ze sídlištì Sychrov k situaci v oblasti 
parkování, která je v tomto sídlišti kritická. Setkání se zúèastnilo 19 zástupcù domovních samospráv, 5 
zástupcù Mìsta Vsetína (vèetnì paní starostky a místostarostky) a 2 odborníci na dopravu v klidu. Po 
uvedení do problému, osvìtlení dùvodù jeho vzniku, popisu aktuální situace i dosavadních realizovaných 
øešeních byly pøítomným pøedstaveny rùzné možnosti øešení parkování v tomto sídlišti. Celá diskuse byla 
první komunitní akcí z dlouhého procesu øešení problému. Pokraèovat se bude dotazníkovým šetøením a 
zpracováním studie parkování v sídlišti s konkrétními návrhy øešení.

JARCOVSKÁ KULA – PÌŠÍ VYCHÁZKA S MGR. MILANEM DRLÍKEM
Dvì desítky turistù, pøevážnì seniorù, vyrazily s mgr. Milanem Drlíkem na odpolední výlet na Jarcovskù kulu, 
pøi kterém navštívily i rozhlednu na Krplovì.



DÌKUJEME VŠEM ORGANIZACÍM I JEDNOTLIVCÙM, KTEØÍ SE V LETOŠNÍM ROCE DO KAMPANI 
ZAPOJILI SVOU PRACÍ ÈI ÚÈASTÍ. 

Jednotlivé akce kampanì pøipravilo tìchto 16 organizací (NNO, veøejných institucí, podnikù):
Alcedo-støedisko volného èasu
AŠSK-školní sportovní klub pøi ZŠ Luh
ÈSAD Vsetín a.s.
Klub èeských turistù Vsetín
Líska – o.s. pro EVVO ve ZK
Masarykova veøejná knihovna
Mìstský úøad Vsetín
Metalšrot a.s.
Rodinné a mateøské centrum Vsetín o.s.
Støední zemìdìlská a pøírodovìdná škola Rožnov pod Radhoštìm
Tìlocvièná jednota Sokol Vsetín
Vodovody a kanalizace Vsetín a.s.
Vsetínská sportovní s.r.o.
Vzdìlávací a komunitní centrum Integra Vsetín o.p.s.
Základní škola Integra Vsetín
Základní škola Sychrov

ZPRACOVALA: Kateøina Trochtová, Spoleènost pro komunitní práci Vsetín o.p.s. www.spkp.cz 
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