
Vsetín opět prezentoval, že patří ke Zdravým městům

Vsetín 20. října 2016: Oblast dopravy, zdraví, kultury, životního prostředí, ekonomiky 
nebo výchovy a vzdělávání, to byla témata obhajoby místní Agendy 21, které 
prezentovali zástupci vsetínské radnice týmu hodnotitelů z pracovní skupiny Rady vlády
pro udržitelný rozvoj. Obhajoba se konala ve středu 19. října již pojedenácté a 
z veřejnosti se jí zúčastnili také žáci ZŠ Sychrov. 

Obhajoba místní Agendy 21 začala prezentací a pokračovala následnou diskuzí nad pokrokem
města Vsetína na cestě k udržitelnému rozvoji. „Místní agenda je propojením všeho co město 
dělá, tak, aby jeho aktivity nešly proti sobě. V praxi to znamená například to, aby doprava 
nešla proti životnímu prostředí a aby občané byli městu partnery, kteří spolu s ním 
rozhodují,“ vysvětluje Marie Petrová, vedoucí týmu hodnotitelů.    

„V rámci obhajoby jsme prezentovali, co se na Vsetíně za poslední rok podařilo, jaký udělalo 
město pokrok či jaké významné projekty, investice, společenské či komunitní aktivity se 
realizovaly,“ doplňuje Marek Mikuš, koordinátor místní Agendy 21 na Vsetíně. 

„V letošní prezentaci jsme představili protipovodňová opatření na řece Bečvě a využití obou 
břehů pro sportovní, kulturní či společenské aktivity, vybudování a revitalizaci dětských hřišť,
spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování nebo využití programu na veřejně prospěšné
práce, s tím, že v letošním roce jsme zaměstnali více jak devadesát osob. Velký ohlas u 
hodnotitelů vyvolala ukázka publikací, propagačních letáků a pexesa od žáků ZŠ Sychrov, 
kteří představili přírodu na Vsetíně,“ přiblížila obsah obhajoby místostarostka Simona 
Hlaváčová.  

Závěrem odpoledne dostali slovo i členové komise, kteří chválili výsledky Vsetína 
za uplynulý rok. V rámci doplňujících dotazů se zajímali například o územní plán, obměnu 
vozového parku MHD, dotazovali se na odchod mladé generace ze Vsetína, ale také velmi 
chválili propojení základních škol s místními podniky a především spolupráci ZŠ Luh 
s firmou Galvamet. 

Město Vsetín se výsledek hodnotitelů dozví v horizontu několika týdnů, a pokud obhájí 
kategorii „B“, zvyšuje tím své šance v rámci získávání dotací.
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