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Úvod
Po úvodním roce 2013, kdy jsme zajišťovali základní administrativu a zapojovali
prvotní zájemce o naši činnost jsme v roce 2014 rozjeli naše aktivity naplno. Z níže
uvedeného seznamu je možné vyčíst, že jsme se věnovali třem základním druhům
aktivit:

!
•

snaze o zlepšování a ochranu životního prostředí ve Vsetíně

•

pořádání sousedských a kulturních aktivit

•

zapojování do veřejného života města Vsetína

!

Některé z aktivit jsme organizovali sami spíše jako naše interní akce (plánovací
aktivity, stavba hmyzího hotelu), jiné byly určeny široké veřejnosti (bleší trhy,
sousedská slavnost, uklízení). Také jsme se účastnili akcí, které pořádalo město
Vsetín a zde jsme připomínkovali témata, která považujeme za důležitá.

únor
5.února: Scházíme se v minipivovaru Valášek, zejména na téma revitalizace Kolonka

březen
2. března: Pořádáme plánovací neděli “Vsetíňáci sobě” pro plánování letošních
aktivit
21. března: Účastníme se projednávání revitalizace zeleně v parku Rybníky/Trávníky
26. března: Účastníme se Fóra s občany - “S námi pro vás za jeden provaz”
26. března: Spouštíme web www.vsetinskeforum.cz

duben
4. dubna: Účastníme se projednávání kácení stromů u ZŠ Luh a jejich následná
záchrana
26.dubna: Pořádáme první uklízení Vsetína - přes nepříznivé počasí nasbíralo 13
členů a příznivců v centru města, zejména na březích Bečvy, přes 10 pytlů odpadků

květen
3. května: Pořádáme první bleší trh u prodejny Odtadyma
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6. května: Na základně našeho upozornění na znečištění Jasenického potoka firmou
Svět oken bylo iniciováno odborem životního prostředí místní šetření k nápravě
situace

červen
25. června: Tvoříme a stavíme broukoviště u mateřské školy Luh
29. června: Pořádáme plánovací odpoledne pro sousedskou slavnost v restauraci
Prádelna

srpen
2. srpna: Pořádáme druhý bleší trh u prodejny Odtadyma
5. srpna: Účastníme se veřejného projednávání revitalizace sídliště Luh
17. srpna: Uklízíme Luh před sousedskou slavností v Luhu
23. srpna: Pořádáme Sousedskou slavnost v Luhu, které se zúčastnilo na 300
sousedů

září
Plánujeme a necháváme si od rady města schválit realizaci sousedské knihovny a její
umístění na budovu dětské knihovny v Luhu - plán realizace na jaro 2015
Spouštíme petici na opravu nádraží www.nadrazivsetin.cz
Spouštíme web www.napadyprovsetin.cz

říjen
4. října: Pořádáme třetí bleší trh u prodejny Odtadmya
4. října: Pořádáme podzimní uklízení Vsetína, zejména v okolí nádraží
Účastníme se komunálních voleb v rámci Koalice pro otevřený Vsetín, díky kterým
získala Koalice tři mandáty zastupitelů a můžeme tak některé věci prosazovat ještě
účinněji

prosinec
11. prosince: účastníme se místního šetření pro revitalizaci sídliště Luh
16. prosince: Organizujeme vzpomínkový večer na Václava Havla a jeho ženu Olgu

!
!
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po celý rok:
účastníme se správních řízení ohledně kácení zeleně: Tyršova ulice, Kolonka, stromy
u ZŠ Luh, stavba RD Sychrov, stromy Rokytnice, benzínka Rokytnice, stromy
Turkmenská, stromy TES atd.

!

O sdružení
Veškerá naše činnost je založena na dobrovolné práci našich členů a příznivců, kteří
ji věnují velké množství času. Chtěli bychom tímto poděkovat všem, kteří se na
našich aktivitách podílejí a pomáhají nám dělat ze Vsetína příjemnější a zdravější
místo k životu. Budeme rádi, pokud se k nám přidáte na některé z plánovaných
aktivit a naše skupina cca 20 aktivních občanů se bude nadále rozrůstat. Stačí napsat
na vsetinskeforum@seznam.cz nebo nás sledovat na facebooku www.facebook.com/
vsetinskeforum
Členství ve sdružení nebereme nijak formálně a předsedu a místopředsedy (Tomáš
Husa, Klára Berg, Michal Berg) máme jen proto, aby mohli Vsetínské fórum
zastupovat v rámci oficiálního styku s úřady. Jinak se snažíme aktivity otevírat pokud
možno co nejširšímu okruhu lidí a nezatěžovat se byrokracií.

!

Plány a nápady na rok 2015
Na rok 2015 máme v zásobníku mnoho nápadů - jak nápady nové, tak nápady jak
pokračovat a ještě vylepšovat naši činnost z minulého roku
•

Dodělávky rozdělaných projektů z roku 2014: stříška hmyzího hotel v Luhu, nový
hmyzí hotel v ZŠ Integra, sousedská knihovna v Luhu, případně v areálu
nemocnice.

•

Pokračování úspěšných aktivit: bleší trhy, uklízení města, výroční sousedská
slavnost.

•

Lepší vysvětlování a osvěta naší činnosti lidem: proč jsou věci ohledně životního
prostředí důležité a co tím město a jeho občané získají.

•

Lepší koordinace a informování o činnosti Vsetínského fóra (emailový rozesílač
pro příznivce a pravidelné informace o tom, co se děje), zapojování dalších
zájemců a získávání nových spojenců.
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•

Nápady na další aktivity: další sousedské aktivity (Restaurant day), cyklojízda se
zajímavými zastávkami, oživení nádraží, realizace prostoru pro kreativní a

!

sousedské aktivity, monitoring světelného znečištění...

Odkazy na informace o naši činnosti
•

Web Vsetínského fóra: http://www.vsetinskeforum.cz

•

Fotografie na facebooku: https://www.facebook.com/vsetinskeforum/
photos_stream

•

V Opicích se bude na Havla vzpomínat filmem: http://www.mestovsetin.cz/vopicich-se-bude-vzpominat-na-havla-filmem-i-dopisy/d-515373

•

V Luhu se chystá první sousedská slavnost na Vsetíně - http://mestovsetin.cz/vluhu-se-chysta-prvni-sousedska-slavnost-na-vsetine/d-514171

•

Na Vsetíně se uskuteční bleší trh - http://www.mestovsetin.cz/vismo/
dokumenty2.asp?id_org=18676&id=513179

•

Vsetínský bleší trh má pokračování - http://mestovsetin.cz/vsetinsky-blesi-trh-mapokracovani/d-513982/

•

Filmem a dopisy vzpomenou v klubu Tři Opice na Václava Havla http://
valassky.denik.cz/kultura_region/filmem-a-dopisy-vzpomenou-v-klubu-tri-opice-

!

na-vaclava-havla-20141215.html

Spolupracující organizace
•

Líska - občanské sdružení pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu

•

Mateřská škola Luh

•

Masarykova veřejná knihovna Vsetín

•

Týdenní stacionář Jitka pro osoby s mentálním handicapem

•

Farmářská prodejna Odtadyma

•

Sportovní oddíl Seberevolta Vsetín

•

Oddíl šprtce Vsetín Jokers

•

Oddíl motokár Zet carts

•

Jazyková škola CD English Vsetín
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•

Studijní centrum BASIC

•

Minipivovar Pod Pralesem Velké Karlovice

•

netradiční catering Valach cestovatel

•

Bar & club Tři Opice

•

Samoobsluha U Horáků

•

a mnoho ochotných a vstřícných jednotlivců
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