
Nastal čas na politickou agitku. Pokud jste 
náš zpravodaj rovnou nevyhodili, je šance, 
že vás dění ve městě zajímá. Jste spokojeni 
s vývojem města za poslední dekádu? Jste 
spokojeni s udržovacími pracemi koalice, 
která není schopná přijít s žádnou viditelnou 
ideou, záměrem, který by zlepšil život ve 
městě pro nás, jeho obyvatele? Pokud ne, 
pak nezbývá, než abyste se vy sami začali 
zabývat myšlenkou na vstup do stojatých 
vod rožnovské politiky. Proč? Protože 
Rožnov zoufale potřebuje nové tváře, které 
by přinesly nové myšlenky a které by se 
u vedení střídaly s větší kadencí než dnešní 
ospalé a akce neschopné vedení.
 Je mi naprosto jedno, jakého jste politického 
zaměření či smýšlení. Je mi jedno, jestli jste 
příznivci ODS, KDU-ČSL, či ČSSD, a nebo 
do toho půjdete na kandidátce jakýchkoli 
nezávislých. Je to jedno, prosím jen, jděte do 
toho a něco udělejte. Kdyby si byť i jen zlomek 
z nás řekl, že je možné, abych si „odkroutil“ 
pár let veřejné služby v zastupitelstvu, pak to 
bude skvělé a nemám obavu o příliv nových 
myšlenek, které, jak doufám, budou přínosem 
pro město a jeho obyvatele.

Karel Gardaš

Je třeba si užít i dobré zprávy. Náš pestrý 
kolektiv, zabývající se v Rožnově veřejným 
děním, má jeden dobrý zvyk – vzájemně se 
pochválit, když se nám něco povede. 
 Poslední dobou máme velkou radost ze 
záznamů ze zastupitelstev, a ta je o to větší, 
že záznamy začínají být vidět, jsou k dispo-
zici déle než rok, od dubna 2012 dokonce 
v nesestříhané podobě, a to díky spolupráci 
s Rožnovským prostorem, jehož novinářská 
licence to umožňuje. Jarek Baier, náš kan-
didát i člen občanského sdružení Zdravý 
Rožnov, už o právní stránce věci přednášel 
dalším občanským sdružením, která zajímá 
transparentní fungování měst a obcí. 
 Dnes už je pro nás záznam zastupitelstva 
pořídit a zveřejnit poměrně snadné. Jenže 
začátky rozhodně snadné nebyly – a domní-
váme se, že právě díky tvrdé právnické práci 
v začátku byl Jaroslav Baier v lednu oceněn 
titulem Právník roku 2012 v kategorii PRO 
BONO. Oceněn byl za bezplatné služby pro 
dvě rožnovská sdružení – Iskérku a Zdravý 
Rožnov. 
 „Ocenění mě samozřejmě velice potěšilo. 
Co zaujalo odbornou porotu nejvíce samo-
zřejmě netuším, nicméně osobně vnímám 
práci na záznamech ze zastupitelstva jako 
jeden z nejzajímavějších úkolů, který jsem 
doposud profesně řešil. Fascinující byla 
rovněž spolupráce s dalšími členy našeho 
sdružení, bez jejichž nasazení bychom dnes 
o záznamech vůbec nemohli hovořit,“ uvedl 
Jarek Baier.
 Jarek Baier se naším jménem pustil do 
vyjednávání s Úřadem na ochranu osobních 
údajů, který zveřejňování záznamů veřej-
ných zasedání moc nefandí, a všechno zaří-
dil za nás – jak, to se dočtete na našem webu. 
Máme vyzkoušené dva modely – jeden vel-
mi náročný zcela svépomocný, kdy bylo tře-
ba záznamy anonymizovat (stříhání se dlou-
hé hodiny věnoval Karel Gardaš). Druhý 
je daleko jednodušší, zveřejňování nese na 
svých bedrech od dubna 2012 Rožnovský 
prostor, díky novinářské licenci pak není
třeba nic vystřihovat. K videím připojujeme 
podrobný popis bodů projednání, 

takže si můžete vybrat jen ty pasáže, které 
vás zajímají.  
 Pokud nechce být zastupitelstvo transpa-
rentní a nepořídí si záznamy samo, potře-
bujete kolem sebe skupinku schopných lidí 
a můžete stejně dosáhnout svého. Rožnov 
měl to štěstí. Náš dík patří Jarku Baierovi za 
právničinu, Karlu Gardašovi za hodiny stří-
hání prvních záznamů, Lukáši Martinkovi 
za spolupráci, která nám mnohé usnadnila, 
ale také zastupitelům za ZR, kteří za zázna-
my po několik funkčních období bojova-
liJarce Mikuláškové, Blance Mikolajkové, 
Ivanu Lukášovi, Petru Kopeckému a Vojtovi 
Bajerovi.
 „Bylo by dobré si uvědomit, že přenosy 
ze zastupitelstva města jsou právem obča-
nů, jehož naplnění posílí transparentnost 
a kontrolu správy našeho města. Pevně 
věřím, že když už ne v tomto, tak v příštím 
volebním období budou záznamy ze zastu-
pitelstva pořizovány v režii města Rožnova 
pod Radhoštěm a vysílány regionální tele-
vizí,“ řekl také Jaroslav Baier. Tak uvidíme.

ZDRAVÝ    ROŽNOVpohled na

Na jaře 2012 zastupitelé schválili dopravní 
napojení Kauflandu, místní obyvatelé sice 
získali na svou stranu řadu zastupitelů, 
nakonec ale rozhodl jeden hlas Věcí 
veřejných. Zavřela se možnost, že by stavbu 
zarazili námi volení zástupci. Kaufland 
zažádal o územní řízení a o všechna řízení, 
která by povolila demolici stávajícího 
areálu. Občanské sdružení Zdravý Rožnov 
získalo finanční prostředky na právní 

pomoc a oslovovalo potenciální účastníky 
řízení, těm radilo s námitkami. V listopadu 
proběhlo kritizované veřejné projednání, 
byly podány námitky a nyní se čeká na 
rozhodnutí. Prvním vítězstvím místních 
občanů je úspěch odvolání ke krajskému 
úřadu, kam se obrátili, když je stavební úřad 
nebral jako účastníky řízení. Krajský úřad 
nám dal zapravdu v tom, že dopady takové 
stavby jsou větší a neomezují se jen na 
nejbližší sousedy. To je dobrý začátek.

Kristýna Kosová

Záznamy ze zastupitelstva: 
 www.roznovsky-prostor.cz/zaznamy 
-ze-zm
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Aktuální informace získáte:
na našem webu
 www.zdravyroznov.cz/snk
na našem facebooku
 www.facebook.com/zdravyroznov
na schůzkách v knihovně
 každou první středu v měsíci od 16:00
můžete nám napsat
 zastupitele@zdravyroznov.cz

Kdo je kdo v našem městě?
Koalice – ODS (Bill, Blinková, Hanáček, 
Holý, Maliňák), KDU-ČSL (Drápala, 
Koryčanský, Mikušek), ČSSD (Houška, 
Kmenta), Starostové a nezávislí (Vičarová), 
TOP 09 (Brož)
Opozice – VV (Janča, Koňaříková), Zdravý 
Rožnov (Gardaš, Kubín), KSČM (Kučera), ED 
(I. Jelínek, Rousová), SZ (P. Jelínek, Šulgan)
Rada města – Bill, Blinková, Hanáček, 
Houška, Kmenta, Koryčanský, Mikušek

Náš právník PRO BONO - ocenění Jarka BaieraHledá se politický talent

Sdružení nezávislých kandidátů 
Zdravý Rožnov 
 v tomto volebním období dva opoziční 
zastupitelé
 cíle: otevřené a zodpovědné úřadování 
radnice, fungující doprava ve městě a okolí, 
město podporující své obyvatele, příroda 
ve městě a město v přírodě

Vývoj v kauze Kaufland



Na podzim 2011 jsem narukoval do zastupi-
telstva (také ZM). Můj pohled na ZM a dění 
v něm se od té doby změnil. Co dříve vypa-
dalo jako nepodařený vtip, fraška nebo jed-
noduše Kocourkov,  se teď změnilo v něco, 
čeho jsem účastníkem a co je téměř naprosto 
mimo mou kontrolu. Cítím se jako plavčík 
na Titaniku, který už ví, že loď brzy narazí, 
ale který s tím naprosto nic nemůže udělat. 
Kapitánský můstek totiž nefunguje. 
 K čemu jinému přirovnat situaci, kdy rada 
města ignoruje na více než rok a půl rozhod-
nutí a úkol zastupitelstva (viz článek Blanky 
Mikolajkové)? Situace stejná asi jako kdyby 
si srdce řeklo, že hodinu nebude pumpovat 
a zásobovat mozek okysličenou krví. Co 
jiného říci o situaci, kdy produkujeme doku-
menty (dobře míněné!) do šuplíku, protože 
se jimi potom neřídíme (např. informační 
strategii města). Dokumenty slouží jako 
zástěrka, jakože něco máme, máme nějaký 
plán nebo ideu (např. strategický plán měs-
ta). Problém je v tom, že se pak řídíme úplně 
něčím jiným (tlakem různých lobby?). 
 Koalice už, chudák, působí notně vyčerpa-
ně. Ono není divu, když se v ní v mírných 
obměnách stále střídají ty samé strany, pří-
padně ty samé tváře. Být 20 let ve vládě, to 
unaví každý politický subjekt, zvláště pokud 
negeneruje nové osobnosti, které by se u kor-
midla střídaly. Z původních i dobře míně-
ných idejí pak zůstává jen slupka a vládnutí 
se omezuje jen na udržovací práce, případně 
na zabírání místa, protože kdybych to nedě-
lal já, mohl by to dělat někdo jiný a třeba 
hůř (spasitelský syndrom). Protože nefun-
guje koalice, není ani žádný tlak na to, aby 
nějak rozumně fungoval Městský úřad. Za 
ten exces z úvodu o radě ignorující zastupi-
telstvo může samotný šéf městského úřadu. 
Nějaký postih ze strany koalice za toto selhá-
ní? Žádný se nekonal.
 Co se dá dělat v takové situaci? Zatnout 
zuby, srazit paty a pokračovat dál. Znovu 
přečíst program Zdravého Rožnova, prodis-
kutovat, do kterých věcí se ještě máme šan-
ci pustit, a hlavně kontrolovat naplňování 
těch věcí, které se nám podařilo prosadit. Za 
současné situace i ty nejjednodušší věci jdou 
prostě ztuha a nepodaří se napoprvé. Do 
voleb zbývá rok a půl. 

Karel Gardaš

Vážení čtenáři. Povšimněte si dat u níže uve-
dených výňatků ze zápisů usnesení.

Ze zápisu usnesení zastupitestva města  
konaného 14.6.2011
 „Zastupitelstvo města ukládá Radě města 
Rožnov pod Radhoštěm, aby z titulu funkce zři-
zovatele příspěvkových organizací a zakladatele 
společností s ručením omezeným uložila statutár-
ním orgánům těchto společností města zpracovat 
vnitřní směrnici o veřejných zakázkách malého 
rozsahu, která bude obdobná, jako směrnice platná 
pro Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm.“ 

Ze zápisu usnesení rady města 12.11.2012
 „Rada města ukládá příspěvkovým organiza-
cím zřízeným městem Rožnov pod Radhoštěm 
zpracovat ve lhůtě do 31.12.2012 vnitřní předpis 
o zadávání zakázek malého rozsahu, který bude 
obdobný jako směrnice platná pro Městský úřad 
Rožnov pod Radhoštěm, tj. vč. jejích dodatků. 
Obsah tohoto předpisu přizpůsobí příspěvkové 
organizace svým vnitřním poměrům. V předpi-
se bude mj. uveden způsob zveřejňování zaká-
zek malého rozsahu na webových stránkách 
příspěvkových organizací včetně uvedení infor-
mací o veřejných zakázkách a dokumentech, které 
budou na webových stránkách zveřejňovány.“ 

 Mezi uložením úkolu a jeho splněním 
uplynul tedy asi rok a půl. Kdoví. Možná 
kdyby Karel Gardaš nevznesl v listopadu 

2012 dotaz, kde že se zakázky příspěvko-
vých organizací 
a společností s ručením omezeným, jejichž 
vlastníkem je město, zveřejňují, nedostal 
by se bod na program rady města dodnes. 
Co na tom, že rada má plnit úkoly uložené 
zastupitelstvem.
 Navíc také společnosti s ručením omeze-
ným, jejichž vlastníkem je město, měly směr-
nici zapracovat a dále se jí řídit. V listopadu 
2012 tomu tak ještě nebylo. A nejsou to malé 
společnosti hospodařící s malým majetkem – 
Komerční domy, Lesy Rožnov, Krytý bazén.
 Uveřejňování veřejných zakázek a jejich 
archivace na stránkách města včetně všech 
dodatků přispívá jednak k transparent-
nosti, jednak k úsporám. V Semilech, kde 
takovou vyhlášku dodržují již několik let, 
se cena veřejných zakázek snížila o více než 
20 procent. Když si uvědomíme, kolik finan-
cí proteče veřejnými zakázkami z rozpočtu 
města a zakázkami výše jmenovaných spo-
lečností, úspora to jistě není malá. 
 Odpovědnost za předkládání bodů radě 
města k projednávání podle usnesení zastu-
pitelstva nese tajemník. Není nám ale známo, 
že by za tuto zjevnou liknavost byl k odpo-
vědnosti volán. Není někde chyba? Jak je to 
možné?
 Vážení čtenáři, udělejte si obrázek sami.

Blanka Mikolajková

Když se v roce 2006 na zastupitelstvu rozho-
dovalo o tom, zda město zastřeší zimní sta-
dion, jednání se zúčastnila nepřehlédnutelná 
skupina rodičů mladých hokejistů a mnoho 
zástupců hokejového klubu. Ti přesvědčova-
li zastupitele i veřejnost o tom, že zimní sta-
dion rozhodně nebude tak drahý, jak tvrdí 
malá skupina škarohlídů (a jak se to nakonec 
bohužel stalo). Když se vloni schvalovala 
nevýhodná smlouva o dotacích na provoz 
zimáku, dorazil jen prezident hokejového 
klubu pan Soška a ještě nemusel říct ani slovo. 
Koalice smlouvu bez problémů odhlasovala. 
 A o co vlastně tentokrát šlo? Město stadion 
pronajalo hokejovému klubu a smlouvou 
mu zajistilo dotace na provoz, asi 5 milionů 
ročně. Smlouva je na 15 let, je velmi omeze-
ně vypověditelná a systém může mít ještě 
pár drobných vad. Ale celkově se jedná o ty 
samé peníze, jaké město z rozpočtu každoroč-
ně posílalo své společnosti Komerční domy, 
která donedávna zimák spravovala. 
 Hlavní důvod pronájmu přímo hokejistům 
je prý jen jeden. Hokejový klub na rozdíl od 
města bude snad jednou moci žádat o dotace 
na modernizaci stadionu. Technologie chla-
zení je dávno za hranicí životnosti a může 
kdykoliv zcela skončit. Pokusme se odhléd-
nout od toho, jak na začátku hokejisté slibo-
vali, že jakmile město s rekonstrukcí stadionu 
začne, oni seženou peníze na pokračování 
oprav i na část provozu. Ani jedno se nestalo, 
ale společně si přejme, aby to vyšlo alespoň 
tentokrát. Protože pokud se to nepodaří, bude 

město postaveno před dilema dalších inves-
tic ze svého. A dokážete si představit, že by 
si někdo dovolil jen tak zavřít stadion, kde už 
teď šlo téměř 60 milionů a kde se ještě pár let 
bude půjčka na opravy splácet? 
 Ale vraťme se ještě ke smlouvě s hokejo-
vým klubem. Zvláštní je, že dál zůstal zacho-
vaný stav, kdy město hokejistům platí téměř 
všechny náklady související s provozem 
stadionu, ale veškeré příjmy ze zimáku jim 
nechává jako jakýsi bonus. Už dříve na ten-
to neobvyklý stav poukazoval finanční výbor 
zastupitelstva a teď měli zastupitelé znovu 
možnost tuto chybu(?) napravit. Koalice o to 
neměla zájem. 
 K žádné jiné organizaci město tak velkory-
sé není. Tak obrovské dotace nedostává už 
žádný další sportovní spolek. A už vůbec 
ne organizace sociální nebo kulturní. Natož 
aby si někdo z nich mohl nechávat zisky, které 
vznikají z hospodaření s městským majetkem. 
Co je důvodem? Nevíme. Není to třeba prostě 
jen tím, že nemají v městské koalici tak dobré 
zastoupení?
 Ano, hokej je prostě hodně drahý sport, 
takže by si jen těžko někdo mohl dovolit platit 
si sám všechny náklady. Přesto se vtírá otázka: 
Má někdo automaticky nárok na mnohem 
vyšší dotace a speciální přístup jen proto, že 
jeho koníček je prostě drahý?

Vojtěch Bajer
  
(Podrobnosti najdete na webu a Facebooku 
Zdravého Rožnova.) 
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To je ale rychlost a odpovědnost

Nekonečný příběh zimního stadionu

Rok v zastupitelstvu



Asi nejsem jediný, kdo zastává názor, že dob-
rá komunikace mezi vedením města a jeho 
úředníky na jedné straně, a občany na stra-
ně druhé je jedním z klíčů ke spokojenému 
životu v každém městě. Netřeba zakrývat, 
že část obyvatel se o dění ve městě z různých 
důvodů příliš nezajímá. Existuje ale i početná 
skupina lidí, kteří chtějí vědět, jaké změny se 
ve městě chystají. Někdy se chtějí k zámě-
rům města dokonce vyjádřit. Tito iniciativ-
ní Rožnované bohužel opakovaně zažívají 
zklamání. 
 Mnozí mají ještě v paměti protipovodňo-
vou zeď, která měla lemovat břehy Bečvy. 
Nehodlám se pouštět do pojednání o tech-
nických parametrech stavby a možných 
alternativách protipovodňové ochrany, jejíž 
potřebnost nezpochybňuji. Jde mi o to, že 
zeď by znamenala významný a viditelný 
zásah v místech, která patří k tomu hezčímu, 
co Rožnov nabízí. O chystaném projektu, 
který by si vynutil vykácení části lipové 
aleje, neměli občané potuchy. Ba co víc, do 
poslední chvíle o něm nevěděla ani řada 
městských zastupitelů.   
 Veřejné projednávání územního řízení ve 
věci výstavby obchodního domu Kaufland 
je dalším příkladem přešlapu, kterého se 
vedení města dopustilo. Opět odhlédnu od 
toho, zda Kaufland má v Rožnově stát, či 
naopak. Jde o styl, jakým úředník stavebního 
úřadu jednal s desítkami lidí, kteří se kvůli 

nejasně formulované pozvánce dostavili na 
veřejné projednávání jinam, než bylo tře-
ba. Způsob jednání s občany města (včetně 
účastníků řízení!) ze strany pracovníka sta-
vebního úřadu považuji, mírně řečeno, za 
velmi nešťastný. Ještě více mě ale mrzí, že 
selhání úředníka, který jednání vedl spíše 
jako nesmiřitelný boj proti „stěžovatelům“, 
nekorigovali přítomní místostarostové 
našeho města. Občané od svých volených 
zástupců oprávněně čekali slova zastání, 
ačkoliv v daném řízení vedení města prosa-
zuje jiné řešení než oni.  
 V říjnu loňského roku podepsalo bezmá-
la osmdesát obyvatel Kramolišova a přileh-
lých částí podnět adresovaný vedení města, 
v němž se přimlouvali za obnovení a moder-
nizaci hřiště u mostu na Valašskou Bystřici. 
Signatáři podnětu dodnes nemají žádnou 
informaci o stavu věci, byť prosili o průběž-
né informování. Přitom se zdá, že už něko-
lik měsíců je o věci rozhodnuto, protože 
v rozpočtu města figuruje částka na pořízení 
projektové dokumentace ke zbudování par-
koviště v daném místě. Nic proti parkovišti, 
možná je opravdu potřebné. Škoda jen, že se 
zapomnělo na vyrozumění početné skupi-
ny lidí, kteří měli jinou představu o využití 
této plochy.   
 Z vlastní zkušenosti zastupitele měs-
ta vím, že diskusní fóra či jiná projedná-
vání s občany jsou náročnou disciplínou, 

která vyžaduje iniciativu a trpělivost. Na 
vlastní kůži jsem zažil sezení, při nichž neby-
lo snadné se vypořádat s různými, někdy 
protichůdnými požadavky občanů. Přesto 
je nutné, aby zastupitelé vyslechli občany 
ještě před tím, než dají zelenou projektům, 
které znamenají výraznou změnu ve veřej-
ném prostoru. Často se tak dá předejít i nepří-
jemným kontroverzím a tahanicím, případně 
průtahům řízení a prodražování samotných 
projektů. Zkrátka a dobře, vynaložené úsilí 
na počátku každé větší akce může znamenat 
mnohem hladší průběh a úspěšný konec.  

Petr Kopecký

Často se zamýšlíme nad tím, proč naše 
město v posledních letech příliš nefunguje. 
Zakopaného psa vidíme v absenci strate-
gického plánování. Stejně jako ve vrcholo-
vé politice nevidíme ani v politice radnice 
dlouhodobější plány a vize. Opakovaně na 
to narážíme u kritizovaného čerpání dota-
cí, které je zcela nahodilé. Město reaguje na 
nejrůznější dotační výzvy a vymýšlí, co by se 
z nich mohlo realizovat. Projekty se tedy šijí 
na míru výzvám, obvykle ale ve finiši dochá-
zí čas a dělají se chyby. Výsledkem jsou buď 
komplikace a negativní publicita projektu 
(Jurkovičova rozhledna), nebo také to, že se 
projekt vůbec nerealizuje (protipovodňová 
zeď).
 Práce úřadu je nadmíru neefektivní, neboť 
vynaložená námaha úředníků zůstává čas-
to bez výsledků. Jsme toho názoru, že by 
dost pomohlo, kdyby mělo město v šuplíku 
podrobný a dlouhodobý strategický plán, 
ten by se pak jen porovnával s vypsanými 
dotacemi a vybíralo by se z něj, na co je zrov-
na možné peníze získat.  
 Zároveň by se tedy žádalo o peníze na kva-
litní a potřebné projekty, o kterých by bylo 
dopředu jasné, že k něčemu budou. Příprava 
takových projektů by nebyla plýtváním času 
městských úředníků a možná by se také více 
zaměřovala na potřeby Rožnovanů. Poslední 
dobou se jako obyvatel Rožnova cítím vše-
lijak, většina dotací se pojí s turistickým 
ruchem, pro rozvoj města pro jeho vlastní 
obyvatele se dělá málo.   

 Jenže ten pes je zakopán nadvakrát. Určité 
strategické plány město má, ne že ne. Jenže 
se podle nich moc neřídí. Dovedu si předsta-
vit, jak se pak cítí občané, kteří se ve svém 
volném čase podíleli na jejich tvorbě. Sama 
jsem byla členem pracovní skupiny život-
ního prostředí k aktualizaci akčního plánu. 
O vytvoření pracovních skupin bylo roz-
hodnuto v létě, členové byli vybráni na pře-
lomu července a srpna, naše se sešla pouze 
jednou, 1. října, dva členové chyběli. Od té 
doby jsem už o pracovní skupině neslyšela. 
Je fér přiznat, že ji vedl bývalý místostaros-
ta Vychodil, který v lednu rezignoval na své 
funkce ze zdravotních důvodů. Je ale také fér 
přiznat, že celá myšlenka vytvoření pracov-
ních skupin a aktualizace akčního plánu byla 
založená na tom, že se vše stihne do schvalo-
vání rozpočtu, aby to strategické plánování 
bylo k něčemu dobré - rozpočet je samozřej-
mě dávno schválen. 
 Ráda bych ještě dodala, že návrh vzešel 
zvenčí, ne z radnice – předseda Osadního 
výboru Jižního města Vít Matějka se o věc 
živě zajímal a žádal o větší účast veřejnosti. 
Úřad tomuto požadavku překvapivě vyšel 
vstříc, ale nakonec jen napůl, formálně. 
Svolal pracovní skupiny, které alespoň v něk-
terých případech nic nevypracovaly.
 Radnici tedy zřejmě nelze vnutit myšlenku 
kvalitního strategického plánování zvenčí, 
a tak se nadále pohybujeme v jakémsi vakuu. 
Ne že bychom chtěli dodržovat nějaké pěti-
letky, ale i zastupitelům by pomohlo, 

kdyby měli k dispozici nějaký komplexní 
strategický plán. Jak mají jinak rozhodovat 
o rozpočtu?

Kristýna Kosová

Strategické dokumenty města:
Integrovaná environmentální strategie z roku 
2005
Územní energetická koncepce z roku 2009
Rozbor udržitelného rozvoje území z roku 2010
Strategie informování občanů z roku 2012
Strategický plán rozvoje města Rožnov pod 
Radhoštěm - prochází aktualizací
Generel dopravy se zpracovává, již prošel 
veřejným projednáním
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Lepší informovanost a více komunikace neuškodí

„Strategické“ plánování
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Sčítání chodců u knihovny

přechody přes 
Bezručovu

kočárky přes I/35

cyklisté přes I/35

chodci přes I/35

Křižovatka u knihovny je taková rožnovská 
Popelka, které místní politická reprezentace 
nevěnuje pozornost, ale která odvádí mnoho 
„práce“. Je to místo, kde se protíná silnice 
I/35 a hlavní tah pro pěší/cyklisty městem ve 
směru centrum - Dolní Paseky. 
 Je zajímavé, že ačkoli o důležitosti tohoto 
dopravního uzlu pochybuje asi málokdo, 
nikoho z koalice nenapadlo provést serioz-
nější sčítání aut, chodců a cyklistů v místě. 
Takové sčítání provedl Zdravý Rožnov ve 
své režii na základě dle nás nedostatečného 
sčítání provedeného zpracovateli generelu 
dopravy našeho města (o tom dále). Výsledek 
můžete vidět na grafu. Sčítání bylo provede-
no za neoptimálních podmínek podzimního 
sychravého dne a sčítáni nebyli jen chodci/
cyklisté na přechodu přes hlavní silnici I/35, 
ale také ti na přechodu přes Bezručovu, čili 
cestu vedoucí k Loaně (těch byla  menšina). 
V každém případě téměř čtyři tisíce osob za 
den je úctyhodné číslo. Je tedy jasné, že by-
chom se měli hluboce zamyslet nad bezpeč-
ností tohoto místa.
 Trocha historie - S tímto problémem jsem 
před lety přišel za bývalým místostaros-
tou Vychodilem a shodli jsme se na tom, že 
semafor na přechodu přes I/35 u knihovny 
by se hodil. Jaké bylo ovšem mé zklamání, 
když jsem zjistil, že se slibný záměr scvrkl 
na ostrůvek na přechodu a zkrácení auto-
busové zastávky! Projekt potom na více než 
dva roky usnul (odložen v šuplíku), než jsem 
na nutnost řešit bezpečnost křižovatky upo-
zornil na podzim minulého roku při pracov-
ní schůzce zastupitelů k rozpočtu. Koalice 
zareagovala oprášením právě tohoto projek-
tu, neboť se objevil jako položka v rozpočtu 
na rok 2013.
 Zjednodušený nákres je na obrázku. 
Předpokládané náklady činí 1 milion korun.
 Proč je takové řešení zklamáním? Protože 
místo řešení bezpečnosti chodců zlepšuje 
průjezdnost křižovatky pro automobily, 
ty už nebudou muset čekat na chodce pře-
cházející v protisměrném pruhu, ale mohou 
pokračovat v jízdě. Zabezpečení je tedy sil-
ně iluzorní, protože nechat chodce čekat na 
ostrůvku uprostřed rušné silnice, než jim 
zastaví auta v dalším pruhu, nepovažuji za 
nejšťastnější návrh.
 Důvodem pro změnu projektu bylo dle 
místostarosty odmítnutí projektu ze strany 
Policie ČR, které se nelíbil přechod se sema-
forem, bez toho aby byla semafory zabezpe-
čená celá křižovatka. Mít ale řízenou celou 
křižovatku u knihovny, to není vůbec špatný 
nápad. Je škoda, že ho místostarosta neu-
skutečnil, možná dostal přednost jiný pro-
jekt (třeba projekt rozhledny, viz rámeček) .
 Paradoxně šancí pro nás, kdo si myslíme, 
že toto místo vyžaduje mnohem intenzivnější 

zabezpečení, může být v úvodu kritizovaný 
generel dopravy města. 
 Generel sice sčítaní na tomto kritickém 
přechodu „nezvládl“ (sčítáno bylo pouze  
jednu hodinu - a to ještě mimo špičku), ale 
na druhou stranu zpracovatel generelu roz-
hodně místo označil za hodné pozornosti 
a lepšího zabezpečení. 
 Na veřejném projednání zástupce zpraco-
vatele Ing. Roháč ještě přitvrdil prohlášením, 
že takové místo nejde zabezpečit jinak než 
klasickým semaforem, načež místostarosta 
Mikušek prohlásil, že semaforem řízená křo-
žovatka je mozřejmě žádoucí konečný stav. 
Na místě je 
tedy opět apel: pokud vám na bezpečnosti 

přechodu záleží, zeptejte se svého zastupi
ele, kdy budeme mít u knihovny křižovat-
ku se semaforem. Jak dlouho budeme ještě 
čekat?

Karel Gardaš

Rozhledna versus křižovatka v číslech - aneb turista přednější občana
Rozhledna: náklady: téměř 9 mil. Kč z veřejných zdrojů.
 návštěvnost: 18 tisíc lidí za 5 měsíců 2012.
Křižovatka: náklady: záměr 1 mil. Kč v roce 2013.
 návštěvnost: téměř 4 tisíce lidí za den, tj. více než 500 tisíc lidí za 5 měsíců
.
Hodnocení: návštěvnost rozhledny za půl roku překonává křižovatka už za týden, přesto se 
do ní neinvestuje a nebo plánuje investovat zlomek toho co do rozhledny. Proč?
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Jak na křižovatku u knihovny?

Protipovodňová zeď
Protipovodňová zeď doznala díky aktivitám 
Osadního výboru Jižního města  jen kosme-
tických změn a ve vodoprávním řízení bylo 
vydáno stavební povolení. V postupu úřa-
du se ale našly chyby. V odvolání  Krajský 

úřad stavební povolení zrušil a nařídil vrátit 
řízení na začátek. V tuto chvíli se tedy opět 
vede řízení k povolení stavby, dotace jsou 
už ale vyčerpány a stavbu není z čeho za-
platit. Pokud úřad opět vydá stavební po-
volení, dostaneme se do situace, kdy bude 
jakýkoliv rozvoj nábřeží blokován, nebude 

možné ani dosadit chybějící stromy, pravdě-
podobně nebude investováno ani do údržby 
stávajících. Můžeme očekávat jediné, že lípy 
zajdou na úbytě, už nyní jim zřetelně chybí 
důkladná údržba.



- Co Tobě jako tátovi rodiny chybí ve měs-
tě? V Rožnově je akutní nedostatek zastíně-
ných hřišť pro děti, dále zde postrádám dět-
ská centra za rozumnou cenu, která by byla 
otevřená v odpoledních hodinách, ale i přes 
víkend. Zároveň by tato centra mohla fungo-
vat jako příjemná setkávací místa pro rodin-
ky s dětmi. A do třetice mi v Rožnově schází 
minimálně jedna školka navíc. 
- Je stále třeba hlídat snahy OKD k obno-
vě těžby uhlí v Trojanovicích? Hlídat urči-
tě ANO. Hrozba těžby černého uhlí v srdci 
Beskyd je stále aktuální. Domnívám se, že 
je třeba zabránit „zlatokopům” v těžbě čer-
ného uhlí. Těmto lidem nejde v žádném 
případě o blaho místních lidí, o jejich domo-
vy a o všechno, co mají rádi, ale o to, aby 
vykutali uhlí co nejrychleji ze země a šli zase 
někam dál. To není určitě správné.
- Jak bys reagoval na snahu automobilis-
tů pustit dopravu přes prostřední most? 
Jakých automobilistů? Žádný čistokrev-
ný automobilista neexistuje. Jednou auto 

řídíme a podruhé zase jdeme pěšky. Jednou 
nadáváme jako řidiči na chodce na přecho-
du, a podruhé jako chodci na neukázněné 
řidiče. Je to paradox. Město Rožnov by se 
nemělo profilovat jako město pro auta, ale 
jako město pro lidi. Proč o tom mluvím? Dle 
mého názoru by měly oba parky tvořit kli-
dovou zónu a ne aby lidi na procházce nebo 
turisté směřující od nádraží do Valašského 
muzea museli na každém kroku uskakovat 
autům. Dejme prostor imaginaci, při takové 
bezstarostné procházce pěkným parkem bez 
aut nás může napadnout spousta užitečných 
myšlenek, jak zlepšit život v Rožnově nám 
samotným, ale i ostatním.

Mgr. Miroslav Kubín (31 let, Jižní město)
Pracovník Správy CHKO Beskydy - odbor-
ný referent specialista - zoolog. Je členem 
výkonné rady občanského sdružení Zdravý 
Rožnov. Komunální politice se věnuje více 
než deset let. V poslední době se zaměřu-
je na protipovodňová opatření Rožnova 

a opatření proti suchu, zlepšení kvality 
života obyvatel panelových sídlišť, bezpeč-
nost cyklistů a jiné.

Vážení spoluobčané,
od 5. března se vzdávám mandátu 
zastupitele města. Protože budu v dal-
ším období pobývat mimo naši repub-
liku, nebudu moci sledovat aktuální 
dění v Rožnově v takové míře, abych 
Vás mohla dál zodpovědně zastupovat. 
Předávám tedy svůj mandát kolegovi 
s dobrými předpoklady zastupovat Vás 
co nejlépe. 
 Děkuji Vám všem, kteří jste mne 
v komunálních volbách podpořili. Svou 
důvěru jste tak svěřili Nezávislému 
sdružení kandidátů Zdravý Rožnov, 
které usiluje v našem městě o takové 
změny, které by občanům přinesly spo-
kojený a hodnotný život. 
 Zdravý Rožnov zastává při své prá-
ci nestranická, občanská a odborná  

 

hlediska. 
 Rozhodně je stále co zlepšovat a měnit. 
V tomto úsilí nelze polevit.
 A co je potřeba k tomu vylepšování, 
k té změně v našem městě? Znát názory, 
postřehy a návrhy Vás – občanů města.
 Vždyť jde o budoucnost nás všech. 
A my se snažíme dívat za horizont 
volebního období.
 Prosím pište nám, mluvte s námi.
Jsme na facebooku - Zdravý Rožnov.
Jsme na webu – www. zdravyroznov.cz, 
Jsme každou první středu v měsíci od 16 
do 17 hodin pro Vás v knihovně.
 Budeme rádi za každý názor, podnět, 
nápad. Za Váš pohled na věc. Bez Vás to 
prostě nejde. Vždyť jde o naše město.

Vaše
Blanka Mikolajková
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„Co spojuje slova v názvu článku?“, ptá se 
asi čtenář. Všechny tyto tematické okruhy 
řeší generel dopravy, jehož druhá etapa (kon-
cept řešení) byla dokončena a její výsledky 
byly 5. března zveřejněny na www stránkách 
města. Vedení města už dlouho zdůrazňuje, 
že výsledky generelu budou pro něj směro-
datné. Po zběžném prolistování materiálu 
musím dát představitelům města za prav-
du. Jde o cenný materiál, který může obča-
nům Rožnova výrazně zpříjemnit život. Jako 
ochutnávku vybírám několik pasáží:
 1. „S ohledem na významný počet cyklistů 
je namístě zabývat se rozvojem městské kost-
ry cyklistických tras pro denní užívání, což 
umožní také propojit městské území s regio-
nálními cyklistickými trasami.“ 
 Komentář: Zastupitelé za Zdravý Rožnov 
dlouhodobě volají po zohlednění potřeb cyk-
listů. Doposud šlo bohužel spíše o výkřiky 
do tmy. Nevyslyšena zůstala i většina návr-
hů na zpříjemnění města pro pěší. 
 2. V souvislosti s lokalitami Tylovice, 

Balkán, Na Drahách, Dolní Dráhy, Tylovické 
Horečky, Dolní Paseky nebo Letná se v gene-
relu dočteme, že problémy spojené s doprav-
ní dostupností území jsou „spíše problé-
mem územního plánování než dopravního 
plánování.“ 
 Komentář: Skutečně se jedná o typický 
případ, kdy zastupitelé pochybili při schva-
lovaní územního plánu, v jehož rámci dali 
vzniknout průmyslovému areálu (bývalý 
školní statek) a zároveň v okolních lokali-
tách dali zelenou výstavbě rodinných domů. 
Dopravní řešení na tomto území však není 
dodnes uspokojivě vyřešeno. Územní plán 
by si zasloužil mnohem více pozornosti, a to 
nejen v Tylovicích.     
 3. Nedostatek parkovacích míst na sídliš-
tích. Například na sídlišti Písečná/5. května 
chybí podle generelu 89 parkovacích míst, za 
20 let už to bude 301 míst. 
 Komentář: Sídliště byla pochopitelně 
budována v době, kdy se nepočítalo s toli-
ka motoristy. Nebyla tedy dimenzována 

na takový objem statické dopravy. Přesto 
si myslím, že vedení města by mohlo dělat 
v této věci více. Například projekt výstavby 
rodinných domů v lokalitě Dubková (za hřiš-
těm ZŠ 5. května) podpořilo město, v soula-
du s platnými pravidly, mnohamilionovou 
částkou. Proč se při tak velkém investičním 
záměru nemyslelo i na zbudování alespoň 
několika (podélných) parkovacích míst pro 
obyvatele přilehlých paneláků? 
 Pevně věřím, že doporučení obsažená 
v generelu dopravy města vnesou do rozho-
dování zastupitelstva i rady města více kon-
cepčního uvažování. Optimismus čerpám 
mj. ze slov paní starostky, která na posled-
ním jednání zastupitelstva prohlásila, že 
„není důležité, co se mi líbí nebo nelíbí. To je 
na doporučení těch, kteří tomu rozumí.“

Petr Kopecký

Parkování na sídlištích, územní plánování, pěší a cyklistická doprava

Změna v zastupitelstvu

Kde najdete generel dopravy?
www.roznov.cz/uzemni-plan-mesta-
roznova-pod-radhostem

S Miroslavem Kubínem - novým zastupitelem za ZR



- Co Tobě chybí ve městě? Mám tři aktivní 
syny, kteří rádi sportují. Ocenila bych lepší 
zázemí dětských sportovních i herních hřišť. 
Myslím tím jejich vybavenost, ale především 
údržbu. Náš krytý bazén má úžasný 
potenciál, přesto mnoho Rožnováků jezdí 
raději do Valašského Meziříčí, protože „tam 
není slizká podlaha“. Na hřišti u ZŠ Pod 
Skalkou mi chybí lavičky, odpadkové koše, 
o pohozené lahve, cigaretové nedopalky, 
roztrhané igelitové tašky tam naopak nouze 
není. 
- Dělá dost město v informovanosti občanů?
Pokud se občan města zajímá a je aktivní 

ve vyhledávání informací, získá je. Mně 
se nelíbí forma komunikace, to jakým 
způsobem naši zastupitelé reagují na 
připomínky občanů a jak se chovají sami 
k sobě při zasedáních zastupitelstva a také 
v médiích. Zaráží mne často osobní napadání 
se navzájem a neochota spolupracovat pro 
zájem Rožnova a jeho občanů. Myslím si, že 
často převládá osobní zájem nad obecným. 
- Je stále třeba hlídat snahy OKD k obnově 
těžby uhlí v Trojanovicích? Je nezbytně 
nutné pokračovat ve spolupráci všech měst 
a obcí, kterých se tato problematika týká, 
pokračovat v aktivitách, které mají zabránit 

obnovení těžby uhlí v Trojanovicích. 
 Jako hrozbu pro celý náš kraj vnímám také 
snahy o povolení těžby břidlicového plynu.

Rada města je jako vláda. Má k ruce experty 
sdružené v komisích, které mají být poradním 
hlasem rady. Rada v tomto období ale hlasu 
komisí nenaslouchá a chová se přitom tak 
přezíravě, že některé komise jsou natolik 
frustrované, až předsedové navrhují jejich 
zrušení. Jedná se přitom o důležité komise 
stavební a sociální. Proč jsou potom takové 
komise radou zvoleny? Jako zástěrka?

Zastupitelstvo města schválilo změnu 
územního plánu tak, že se vyškrtlo 
kontroverzní napojení Partyzánské ulice 
(Záhumení) na Palackého přes bývalý 
Paláčkův mlýn. Nic už tedy nebrání zlepšení 
podmínek a vzhledu městské tržnice v této 
lokalitě. Zeptejte se svého zastupitele, jestli o 
něčem takovém už přemýšlel.

Jeden z posledních historických povrchů 
z dlažebních kostek prochází z centra, 
kolem ZUŠ, přes tzv. prostřední most, kolem 
knihovny a Loany. Bylo by skvělé, kdyby se 
nám takový povrch (s opravou nerovností) 
podařilo právě v této lokalitě zachovat. Proč? 
Jeli jste tam někdy autem? Rozumná rychlost 
jízdy na takovém povrchu je 30-40 km/hod, 
jinak to s řidičem příliš háže, o komfortu 
spolujezdců ani nemluvě. Představte si ale 
místo kostek hladký asfalt a člověk už může 

jet na legálním limitu 50 km/hod. Jaká je to 
ale lokalita? Je to především hlavní tah pro 
pěší a cyklisty, spojnice centra s Dolními 
Pasekami a spojnice dvou základních škol 
a knihovny se ZUŠ. Připadá mi přirozené, 
abychom na takovém místě zvolili nenásilné 
omezení rychlosti aut. Současný povrch nám 
tak nahrazuje problematické prahy a jiné 
zpomalovače jízdy, a přitom ho stačí jen mírně 
opravit aby sloužil další léta.

Karel Gardaš
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Tak jako je náměstí výkladní skříní města, 
je i jeho webová prezentace výkladní skříní 
městského úřadu. Smyslem webové prezen-
tace města pak není pouze prezentovat měs-
to navenek, ale především prezentovat práci 
radnice obyvatelům města.
 Co všechno tedy není v pořádku? Prostor 
pro konstruktivní kritiku je, zdá se, velký 
a naleznete zde pouze souhrn rozsáhlejšího 
textu věnovaného této problematice, který 
je zveřejněn na našem webu (http://is.gd/
leskBidaRoznovWeb).
 Tak například už vzhled by po pěti letech 
jistě zasloužil aktualizaci. Počínaje přepraco-
váním hlavičky, přes zjemnění barev, zvětše-
ní písma a zvětšení výšky řádků, po redukci 
počtu bloků v postranních sloupcích na ty, 
které skutečně souvisí s obsahem jednotli-
vých stránek.
 Co se navigace týče, bylo by vhodné dopl-
nit do hlavičky odkaz na hlavní stránku, 
probrat položky rychlé navigace (odstra-
nit zbytečné odkazy Nabídka práce na MěÚ, 
Občanské průkazy a jiné doklady) na titulní 
straně, stejně jako změnit název položek 
Město Rožnov p. R. na O městu v částech 
Občan a Turista, a opravit odkaz na Informace 
o úřadu. Přepracování by snesla i patička, 
kde by se měly objevit odkazy na kontaktní/
povinné informace. Za naprostou nutnost 
považuji doplnění chybové stránky 404 při 
zadání neexistující adresy. Příjemnou změ-
nou by zcela jistě bylo přepracování strán-
kování u různých výpisů a přehledů na 
dnes běžně používanou formu. Stejně tak 
bych doporučil přenechat vyhledávání na 

webu někomu, kdo to skutečně umí, napří-
klad Googlu.
 Obsahově toho lze na webu zlepšovat 
také hodně. Bez fotogalerie a virtuální pro-
hlídky se v éře Google Earth a Google Street 
View pravděpodobně obejdeme, zato by jis-
tě nebylo od věci doplnit články o fotografie 
a zpříjemnit tak jejich vzhled. Rovněž strán-
ky, které jsou často jen suchopárnými výpi-
sy telefonních čísel a seznamů odkazů, by 
jistě bylo možné doplnit o vhodné tipy pro 
občany, kteří se chystají využít služeb dané-
ho odboru. Přehlednosti obsahu by prospěla 
i probírka stránek, nad jejichž smyslem si jis-
tě nejen já marně lámu hlavu (houby, pastvi-
ny, atd.). Jinak vzorně vedeným aktualitám 
by slušely krátké anotace, které by slušely 
i úřední desce.
 Za nezbytné rovněž považuji aktualizaci 
stránek určených pro turisty, a to nejen po 
stránce vzhledu a konsolidace informací 
(v duchu hesla „méně je někdy více”), ale 
i doplnění interaktivní mapy s vyznačením 
důležitých bodů ve městě, jako je nádraží, 
informační centrum, turistické atrakce, uby-
tování a podobně. V případě, že to měs-
to s podporou turismu myslí vážně, bych 
doporučil zvážit vytvoření samostatné turis-
tické prezentace města, úplně oddělené od 
webu města, provedené v několika jazycích 
a udržované spolu se zařízeními obsluhující 
turismus ve městě.
 Úřední deska by pak měla být organizo-
vána nejen „jak se to zveřejní“, ale doplněna 
také o kategorie zveřejňovaných informa-
cí, řazení podle data a zbavena své krátké 

paměti.
 Obsahu by prospěla i revize, která by 
odstranila chybné odkazy na neexistující 
obsah. Třešničkou na dortu by bylo zveřej-
nění informací o územním plánu ve veřej-
ně přístupném geografickém informačním 
systému (tzv. GISu) podobně, jako to mají 
v Uherském Brodě.
 Problematice webových aplikací a prezen-
tací se věnuji profesionálně, projeví-li měst-
ský úřad zájem, jsem připraven s nimi pro-
blémy konzultovat a pomoci s jejich řešením.
 Přeji městskému úřadu hodně štěstí ve 
snaze o zvelebování virtuální výkladní skří-
ně našeho města pod Radhoštěm.

Tomáš Hofman

Tento zpravodaj ve svém volném čase napsali, vlastním nákladem vydali a roznesli nezávislí kandidáti za Zdravý Rožnov

S Pavlou Vašenkovou, kterou také najdete na kandidátce do zastupitelstva
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Tržnice

Lesk a bída městského webu


