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P

rvní rekonstrukce náměstí, ukončená
v červnu roku 2011, nedopadla dobře.
Mlatem pokrytá plocha bez zeleně v létě prášila a pálila, v zimě se nedala uklidit od sněhu,
na jaře a na podzim byla plná bláta a stojící
vody. Na neútulném náměstí nebylo možné
pořádat trhy, koncerty ani jiné společenské
události, a náměstí se tak na čas vylidnilo.

Město věnovalo rekonstrukci náměstí spoustu
energie, jeho původním záměrem bylo
přeměnit jej do „parkové podoby s velkým
množstvím zeleně, která zajistí do budoucna
příjemný stín a pohodu pro odpočinek...“
Jedním z důvodů, proč výsledek nedopadl
podle očekávání, bylo i to, že město v klíčových fázích opomnělo zapojit obyvatele. Ještě
nějakou dobu po rekonstrukci představitelé
města sázeli na to, že si lidé zvyknou.
Místní si ale nezvykli a pořádné náměstí,
kde by se mohli potkávat nebo jen tak posedět, jim chybělo. Vloni v dubnu proto uspořádala skupinka místních Občanů 2.0 akci
Osvoboďme náměstí. Happening s hudebním vystoupením, květinami a umělou
trávou přilákal stovky lidí. Pod otevřený
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dopis radnici se na místě podepsalo 634 lidí,
kteří žádali veřejnou debatu o možnostech
nápravy. Podařilo se také domluvit s autorem
návrhu náměstí, Igorem Kovačevičem, že se
bude na řešení podílet.
Město se k výzvám občanů postavilo konstruktivně a už o pár týdnů později uspořádalo několik veřejných debat a spustilo
anketu na svém webu. Druhá rekonstrukce,
která brala v úvahu přání a potřeby místních
obyvatel, započala letos v červenci a skončila v listopadu. Místní občané jsou s novou
podobou spokojeni a už plánují, jak náměstí
využijí k pořádání veřejných akcí, které
vnesou život do centra Vsetína.

Jak vypadá náměstí u vás?
Chtěli byste na něm něco změnit?
Obraťte se na Frank Bold.

www.frankbold.org
Projekt Občan 2.0 www.obcandvanula.cz

