ZDRAVÝ POHLED

NA ROŽNOV volební
Kvůli našemu programu. Přestože jsme nezávislí kandidáti,
dlouhodobě nás spojují myšlenky a hodnoty související
s udržitelností, o které se opírá mj. projekt Zdravých měst.
Věříme, že větší otevřenost při správě veřejných věcí, lepší komunikace s občany a jejich zapojení do diskuse a rozhodování
jsou tou správnou cestou. A za poslední čtyři roky jsme na této
cestě udělali několik kroků (diskusní fóra s občany, interpelace,
ankety, aplikace pro podněty a stížnosti Lepší místo).
Jak se však říká, slibem nezarmoutíš a papír snese všechno,
a proto je dobře, že ve městě velikosti Rožnova jsou komunální
volby spíše o lidech. Takže zatímco v programu se už od ostatních subjektů nelišíme tolik jako dříve, co se skladby lidí týče,
něco nás přece jen odlišuje. Drtivá většina z nás se i po práci
podílela anebo podílí na činnosti sdružení a organizací, kterým
nejde o zisk, ale o to, aby se v Rožnově žilo lépe. Medailonky
našich kandidátů to dosvědčují.

Jde sice o volby místní, ale nezastíráme, že nás v rozhodnutí
znovu se ucházet o veřejné funkce utvrzuje i dění v české
společnosti. Vnímáme posilující autoritářské tendence, zmenšující se prostor pro argumenty, fakta a věcnou diskusi. Příčí
se nám sílící populismus, demagogie a nostalgie po předlistopadových poměrech. I po šestnácti letech v zastupitelstvu
věříme, že ne o všem rozhodují peníze. Stejně jako minule
chystáme skromnou kampaň, která nás bude stát zhruba
jeden průměrný měsíční plat. Stále doufáme, že politika se dá
kultivovat zezdola, i bez stranických kas a velkých sponzorů za
zády.
Před čtyřmi lety jsme začali spolu s dalšími třemi subjekty
o město pečovat a předáváme ho v dobré kondici. Pokud nám
dáte ve volbách opět důvěru, slibujeme, že budeme zdraví
Rožnova utužovat další čtyři roky.
Petr Kopecký

Mám velkou radost, že mohu v letošních volbách opět vést
kandidátku Zdravého Rožnova. Jednak si myslím, že se nám
v uplynulém období leccos povedlo, a můj dík patří kolegům,
kteří se mnou pro vás pracovali – Vít Matějka a Ivan Lukáš
v zastupitelstvu a výborech, Petr Kopecký v zastupitelstvu
a radě města.
A pak mám radost z letošní kandidátky jako takové, najdete na
ní nové tváře. Třeba Marka Cihláře jsem poznala při konání
férových snídaní, které jsou popravdě mému srdci bližší než
velké festivaly, protože mají komunitního a lokálního ducha.
S Lenkou Szczerbou jsme pekly kváskový chléb na work-

shopu zdravého vaření, kam ji přivedl zájem o zdravý životní
styl. Marka Treteru jsem potkala poprvé při obnově sadu pod
Hradiskem, kam přišel pomoct na brigádu. Jan Bittner se zase
ozval s několika otázkami k architektuře a urbanismu ve městě
a nabídl k nim svůj názor. A takto se skládá kandidátka Zdravého Rožnova – z aktivních lidí, kteří chtějí volný čas věnovat
městu, ve kterém žijí a mají ho rádi.
Jednadvacet takových lidí nabízí své služby, a pokud jim dáte
na podzim svůj hlas, budou pár let pracovat pro město nejen
jako dobrovolníci, ale i v zastupitelstvu.
Kristýna Kosová

Zdravý pohled na Rožnov 2018

www.zdravyroznov.cz
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Mgr. Kristýna Kosová

PROGRAM

Sdružení nezávislých kandidátů

Zdravý Rožnov 2018

• V dopravě a ve veřejném prostoru prosazovat
někdy opomíjené pěší, cyklisty a kočárkisty

Podrobnosti k některým bodům najdete dále ve zpravodaji.

→

• Iniciovat v rámci plánu udržitelné mobility diskusi
o systému parkování, zejména na sídlištích,
preferovat vybudování parkovacího domu
namísto dalších parkovacích ploch v zeleni
• Dotáhnout řešení parkování u autobusového
a vlakového nádraží
• Budovat další veřejná sportoviště
• Dokončit projekt přístavby knihovny
a kulturního centra a plně využít jejich potenciál
• Dobudovat základní infrastrukturu
(vodovod na Horních Pasekách,
chodník v Tylovicích)
• Zvýšit bezpečnost na silnicích (radary na kritických
místech a nová zpomalovací opatření)
• Podpořit posílení kapacit služeb pro seniory
na území města
• Posílit společenství a spolkový život
prostřednictvím komunitních grantů
• Informovat občany o záměrech města
a zapojovat je do rozhodování o důležitých věcech
(veřejné interpelace, ankety, diskusní setkání)

→

V čem chceme pokračovat

SNK Zdravý Rožnov se společně s dalšími v roce 2014
zavázal k naplňování koaličního programu, který zahrnuje mnoho desítek bodů. Zde nabízíme naše priority do
příštího období. A přidáváme i témata, v nichž se lišíme od
některých stávajících zastupitelů.

Co nového
• Podporovat efektivní systém městské
hromadné dopravy
• Vybudovat důstojnou městskou tržnici
u náměstí
• Aktivně podporovat dostupnost lékařské
péče ve městě

• Iniciovat vznik moderního územního
plánu, který bude prostorovou vizí
našeho města, propojenou
se strategickým plánem
• Co nejrychleji umožnit jednodušší on-line
vyřizování běžných záležitostí
• Zkvalitnit povrch cyklostezky a zvýšit
její bezpečnost, připravit propojení
cyklostezkami i do dalších směrů
• Napomoci zlepšení vlakové dopravy
do Valašského Meziříčí

Co nechceme
•
•
•
•

Kasino ve Společenském domě
Neregulovaný hazard
Nové hypermarkety v zastavěných zónách
Dopravní spojku přes Bučiský most na Vidče

Tak jsme se dozvěděli, že jsme za
poslední čtyři roky nic neudělali…
A co skatepark, atletické hřiště za Pod Skalkou, několik
workoutových hřišť, revitalizace parku, nový útulek, denní
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Doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.
(42 let), 5. května
Přednáší kulturněhistorické předměty
na Filozofické fakultě Ostravské univerzity.
Od roku 2014 je členem rady města.
Byl spoluzakladatelem a koordinátorem sdružení
Koalice za přírodu Beskyd, které v devadesátých
letech aktivně vystupovalo proti záměru těžit uhlí
pod Radhoštěm. Rád brázdí okolní kopce pěšky
či na horském kole.

3
Tomáš Hofman

(36 let), 5. května
Softwarový vývojář a podnikatel, místopředseda
spolku Zdravý Rožnov. Dlouhodobě sleduje
řízení města a jeho způsoby komunikace
s občany. Působí v kulturní komisi a podílí se na
projektu kamenů paměti, které připomínají oběti
osvobození v roce 1945, ale budou mapovat i jiné
události.

4
Jarmila Mikulášková

(72 let), Dolní Paseky
Důchodkyně, emeritní ředitelka městské
knihovny, s níž stále spolupracuje.
Zakládající členka občanského sdružení Zdravý
Rožnov (nyní zapsaného spolku). Jako členka
městského zastupitelstva v letech 2002–2006
a 2010–2012 usilovala o zveřejňování
záznamů ze zasedání ze zastupitelstva pro lepší
informovanost občanů. Pracuje v radě seniorů.

centrum a noclehárna, zateplení několika městských bu-

Sdružení nezávislých kandidátů Zdravý Rožnov není politická strana ani hnutí, ale jak už název napovídá, sdružuje
kandidáty pro konkrétní volby. Před každými volbami takové uskupení musí svou kandidaturu podpořit sběrem
podpisů pod petici, na jejímž základě se může ucházet
o vaše hlasy. V Rožnově zároveň působí zapsaný spolek
Zdravý Rožnov, jehož jsou někteří naši kandidáti členy. Oba
subjekty ale fungují samostatně a nezávisle a mají oddělené
a transparentní účty.

dov, oprava několika cest a chodníků, vybudování hudebního klubu Vrátnice, cyklopodjezd u Eroplánu, napojení
cyklostezky na Tyršově nábřeží, hřiště v parku, oprava trafostanice, nové toalety na parkovišti u muzea a výsadby
na náměstí, nákup techniky na údržbu zeleně a chodníků.
A máme našetřeno 50 milionů na dostavbu knihovny a výstavbu kulturního centra…
(v koalici s ANO, Nezávislými Rožnováky a STAN)

KANDIDÁTI

ZDRAVÝ ROŽNOV 2018
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PhDr. Lenka Szczerba

• Rekonstruovat Bezručovu ulici tak,
aby řešila vedle autodopravy i funkci
důležité tepny pro pěší a cyklisty

• Funkčně ozeleňovat město
a zajistit odbornou péči o zeleň
• Zkvalitňovat veřejný prostor a myslet
na všechny jeho funkce a uživatele

(35 let), Koryčanské Paseky
Původně bohemistka a estetička, později
předsedkyně spolku Zdravý Rožnov, kde řešila
kauzy Kauflandu a protipovodňové zdi.
Jako místostarostka se mimo jiné věnuje tématu
architektury a urbanismu. Do práce jezdí
většinou na kole a ve volném čase pomáhá
s obnovou sadu pod Hradiskem.

5
Ing. Vít Matějka

(48 let), Jižní Město
Pracuje jako programátor-analytik, vystudoval
elektrotechnické inženýrství a ekonomiku a řízení
průmyslu. Je rožnovským zastupitelem a členem
Osadního výboru Jižní Město. Věří v aktivní účast
občanů na rozhodování o záležitostech města
projevovanou jakoukoli pozitivní formou po celé
volební období, nejen v den voleb.

(32 let), Láz
Pracuje na personálním oddělení mezinárodní
společnosti v Rožnově. Vystudovala učitelství
jazyků na Filozofické fakultě Ostravské
univerzity. Aktivně se věnuje sportu především
pod širým nebem a podporuje zdravý životní styl.
Zajímá se o zdravé stravování dětí ve školních
jídelnách.

7
Ing. Petr Telčer

(48 let), Dolní Paseky
Je technikem a programátorem. Spoluzakládající
člen občanského sdružení (dnes spolku) Zdravý
Rožnov, kde inicioval vydávání zpravodaje.
Zájem o přírodu a ekologii doplňuje zájmem
o oblast sociální, v minulosti působil v sociální
komisi při radě města. Je fandou Národní sítě
Zdravých měst, která ukazuje cestu jak k větší
transparentnosti, tak k po všech stránkách
zdravému veřejnému prostoru.
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RNDr. Ivan Lukáš

(72 let), Zemědělská
Přírodovědec. Pracuje už 20 let v různých
orgánech města – zastupitelstvu, jeho kontrolním
výboru a v komisích rady města. Je členem spolku
Zdravý Rožnov. Vyznává a propaguje zdravý
životní styl. Aktivně prosazuje drobná zlepšení
ve městě.

9
Mgr. Pavla Vašenková

(44 let), Letná
Speciální pedagog, učí na 1. stupni ZŠ Pod
Skalkou. Hlavní zájem směřuje v sociální oblasti
k podpoře zdravotně znevýhodněných občanů
a seniorů. Podporuje budování veřejného
prostoru na sídlištích pro všechny generace.
Je sportovním fanouškem, ráda chodí do přírody,
miluje práci s dětmi a mládeží a zajímá se
o společenské dění ve městě a okolí.

10

Ing. Marek Cihlář

(38 let), Tylovice
Technolog povrchových úprav, občanský aktivista,
sportovní instruktor, zastánce cirkulární a sdílené
ekonomiky, udržitelného rozvoje. Spatřuje
aktivní zapojení občanů na správě a fungování
města za klíčové k odpovědnému, smysluplnému
rozvoji a zvýšení kvality života občanů. Podílí se
na organizaci Férové snídaně podporující lokální
a fairtradové pěstitele.

5

11

Alena Kudláková

(55 let), Záhumení
Pracuje jako oční optička. Má ráda přírodu,
turistiku, cestování a kulturu. Pracuje ve výboru
Valašského muzejního a národopisného spolku.
Je členkou bytové komise při radě města. Ráda
přiloží ruku k dílu při dobrovolnických brigádách.

12

Ing. Marek Tretera

(37 let), Dolní Paseky
Vedoucí servisní technik v oddělení zákaznické
podpory. Aktivní sportovec atletického oddílu
Rožnov, vášnivý cestovatel a sběratel zážitků
a poznání. Po návratu ze zahraničí, kde žil a nabyl
nové zkušenosti, se zájmem sleduje dění ve městě
a zapojuje se do různých aktivit pro zlepšení
kvality života. Rád věnuje svůj čas neziskovým
organizacím při různých dobrovolnických akcích
a ochraně životního prostředí.

13
Michal Štverák

(22 let), Láz
Je studentem 4. ročníku teologie na Univerzitě
Palackého v Olomouci. Zastává názor, že politici
a jimi řízené instituce mají občanům pomáhat
a ne jim být na obtíž. Rád přijme pozvání ke kávě
a otevřeně debatuje o společenských tématech.

14
Mgr. Kateřina Ondrušková

(42 let), Horní Paseky
Vzděláním ekolog, nyní poradce v oblasti zdraví.
Zabývá se prevencí chorob, výživou organismu
a zdravým životním stylem. Má zkušenosti
s prací s dětmi a v neziskové ekologické organizaci.
Mezi její koníčky patří zahradničení, drobné
samozásobitelství, pobyt v přírodě a turistika.
Je křesťanského vyznání a tradiční rodinu
považuje za základní kámen zdravé společnosti.

15
Mgr. Miroslav Kubín

(37 let), Jižní Město
Pracuje jako zoolog a vodohospodář na Správě
CHKO Beskydy. Je zaměřen na zadržování
vody v krajině a zlepšování životních podmínek
pro ryby v beskydských tocích. Dlouhodobě se
věnuje vzdělávání veřejnosti v oblasti životního
prostředí. Pokračuje v doktorském studiu na
katedře ekologie a životního prostředí Univerzity
Palackého v Olomouci.

16

Vlasta Křeménková

(70 let), Záhumení
Dlouholetá členka spolku Zdravý Rožnov. Nyní
je zaměstnána v obecně prospěšné společnosti
Iskérka – Centrum pro podporu duševního
zdraví jako pracovnice v sociálních službách.
Dlouhodobě se účastní aktivit týkajících se zdraví,
prevence a uchovávání tradičních hodnot.

17

Jan Bittner

(23 let), Dolní Paseky
Je studentem 5. ročníku Fakulty architektury
ČVUT v Praze se zaměřením na urbanismus,
územní plánování a udržitelný rozvoj.
Aktivně se věnuje zavádění inovací v oboru
do praxe. Paralelně se studiem provozuje ateliér
grafické tvorby. Ve volném čase se věnuje filozofii
a vaří pivo.

18

Mgr. Boris Rafailov, Ph.D.

(37 let), Záhumení
Podílí se na realizaci několika projektů
restrukturalizace studijních programů a zajištění
vrcholné kvality výuky na katedře mediálních
studií a žurnalistiky FSS Masarykovy univerzity
v Brně. Vedl workshopy na středních školách,
koordinoval práci dobrovolníků a spravoval chod
knihovny jedné z brněnských neziskovek.
Pracuje také jako analyticko-psychologický
terapeut v soukromé praxi a rád rybaří.

19
Mgr. Blažena Vořechovská

(63 let), Koryčanské Paseky
Členka spolku Zdravý Rožnov a jeho dozorčí rady.
Dlouholetá učitelka na 2. stupni ZŠ 5. května,
zakladatelka Spolku na ochranu koček,
nyní v důchodu.
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Bc. Miroslav Štůrala

(26 let), Láz
Vystudoval žurnalistiku na Univerzitě Palackého
v Olomouci. Již několik let spolupracuje s redakcí
sportu České televize. Zajímá se především
o dopravu ve městě a místní sportoviště. Ve
volném čase se věnuje zejména sportu, a to
v různých podobách.

21

Mgr. Aneta Valasová

(33 let), Jižní Město
Je předsedkyní spolku Zdravý Rožnov,
dlouhodobě se věnuje zapojování lidí
do rozhodování a také ochraně životního
prostředí. Je členkou komisí při radě města a také
Osadního výboru Jižní Město. Kromě zdravého
životního prostředí je podle ní zásadní vytváření
zdravých a laskavých mezilidských vztahů.

Město v rovnováze
Město musí naplňovat různorodé potřeby a naší snahou je především tyto
potřeby neustále vyvažovat. Na sídlišti potřebujete zaparkovat auto, ale
také si někde potřebují hrát vaše děti
a starší nebo nemocný člověk si cestou z obchodu potřebuje odpočinout
na lavičce nebo si na ní popovídat se
známým.
Do centra města se potřebujeme dostat autem, na kole, pěšky i s kočárkem
a bezpečně by to měly zvládnout i děti
bez dozoru.
Zpevněné plochy chodníků, cest a parkovišť je třeba neustále doplňovat
zelení – jednak kvůli teplotě, stínu
a zadržení vody, ale také kvůli zachytávání neviditelných částic prachu,
které nám poškozují zdraví. Okolní
krajina má zadržovat vodu a chránit
město před výkyvy počasí.
Snažíme se o trvalé vyvažování zájmů
různých skupin, přičemž se může jevit,
že my zastupujeme obvykle nějakou
méně „silnou“ nebo méně „silovou“
(cyklisti x automobilisté, kultura x
sport), nejde ovšem o to potlačit zájmy
silnější skupiny, ale doplnit nabídku
i pro ostatní.
Kristýna Kosová
Architekt – prosadili jsme obnovu pozice městského architekta, abychom mohli
Rožnov postupně kultivovat – díky architektovi jsme zvládli zadat dvě architektonické soutěže (přístavbu knihovny a kulturní centrum) a několik studií (náměstí
1. máje, úprava dopravy v centru města
apod.), je ale zapojen do všech investičních
akcí města. Městský architekt také rozpracoval koncept budoucí podoby Bezručovy
ulice jako kvalitního městského prostoru.
Proč? Kvalitní prostředí přitahuje občany
a živí aktivitu ve městech, kvalitní prostor
ožije sám, není nutné v něm nic dalšího organizovat. A takové město bychom chtěli.
V roce 2014 jsme přistoupili na výzvu České komory architektů a podepsali jsme
program Architektura pro komunální politiku a postupně jej plníme.
Lavička pod stromem – drobnosti dělají to, jak se nám ve městě žije. V drobnostech se snažíme dát na vás a vaše podněty
rovnou realizovat – třeba umístit lavičku na
konkrétní místo. Náměty nám posíláte přes
aplikaci Lepší místo nebo píšete na odbor
správy majetku. A i tyhle „drobnosti“ jsou
důležité. Cestou domů míjím novou lavičku
pod javorem a pokaždé, když na ní někdo
sedí, máme radost.

Bydlení pro seniory – město připravuje projekt domu s pečovatelskou službou
u Finančního úřadu. Podpořilo také změnu
územního plánu, aby byty pro seniory mohly vzniknout na Zemědělské ulici (plocha
určená pro průmysl se změnila na smíšenou, umožňující bydlení a občanskou vybavenost). Bydlení seniorů v městských
bytech je ošetřeno také v nové koncepci bydlení. Senioři patří ke skupinám, které mají
v městských bytech nárok na výhodnější
nájem, nikoliv tržní.
Park – navrhli jsme opakující se položku
do rozpočtu na každý rok ve výši blížící se
milionu korun, protože park nepotřebuje
jen ořezávat stromy a sekat trávu. Potřebuje i důvody, proč se v něm zastavíte
– zatím vás takto může lákat šachový
stolek, hřiště na pétanque a nové dětské
hřiště v přírodním stylu navržené přímo
pro Rožnov. Stará trafostanice v parku
u prostředního mostu se právě opravuje
tak, aby vypadala stejně jako v době svého vzniku na začátku dvacátého století.
Povedlo se nám do ní ale navíc schovat toaletu, takže u cyklostezky a hudebního altánku vznikne sociální zázemí. I v dalších
letech by bylo dobré rozpočet na rozvoj
parku udržet a doplnit pár dalších důvodů,
proč se v parku zastavit. Postupně je také
v plánu opravit cesty a stezky, ty asfaltové
nahradit dlážděnými.

Městské lesy – z pozice města jako vlastníka společnosti Městské lesy podporujeme změnu skladby lesa, abychom se ze
smrkových monokultur postupně vraceli
k přirozenější skladbě lesa. Proč? Kvůli
zadržení vody v krajině, větší stabilitě porostu (jak ukázala kůrovcová kalamita,
monokultury jsou extrémně zranitelné),
pestřejším funkcím lesa. V městských lesích také podporujeme drobné úpravy
k zadržování vody. Vlastnictví lesů je podle
nás důležitým nástrojem, jak je možno lokálně ovlivnit ekosystém.

Nejen parkoviště pro sídliště – sídliště nejsou jen byty a parkovací místa. Respektive pokud jsou, pak nefungují správně.
Pracujeme na tom, aby vás z bytu lákaly
různé možnosti, jak trávit čas venku, potkávat se se sousedy, oživit vaše sousedství. Připravili jsme úpravy vnitrobloku na
Kulturní ulici nebo plochy, které pracovně
říkáme náměstí 1. máje (u pošty na 1. máji).
Kromě dostupných školních hřišť chceme
obnovit i stará sídlištní hřiště na míčové
hry a doplnit tak volnočasové možnosti
pro vaše větší děti. Podle vašich požadavků
doplňujeme lavičky, vydlažďujeme cestičky,
které jste si sami vyšlapali… Dáváme vám
také možnost si nejbližší okolí vašeho domu
adoptovat a založit si tam třeba komunitní
zahrádku, nebo něco úplně jiného – vy
své okolí znáte nejlépe a víte, co mu chybí.
Zatím jsou to dílčí kroky, v návaznosti na
Vlakové nádraží – Správa železniční zvolenou parkovací politiku bude možné
dopravní cesty připravuje rekonstrukci ná- postupně se pustit do systematičtějších
draží, do jejíhož projektu se nám povedlo revitalizací, jejichž největším úkolem bude
zapojit. Spolu s městským architektem vyvažovat všechny potřeby bydlení a myslet
jsme chtěli hlavně zachování historické na všechny od batolat po seniory.
budovy, která je stopou lázeňské minulosti města, a dotažení starého plánu na parkování u budovy přes napojení za Lidlem.
Společně se ale podařilo do plánů dostat
ještě pár dalších věcí. Před volbami 2014
jsme mimo jiné zdůrazňovali funkčnost
vlakové dopravy, náš kolega nazval bod
zlepšení vlakové dopravy do Valašského
Meziříčí rychlodráhou. Zlínský kraj konečně připravuje integrovaný dopravní systém a podle něj ta rychlodráha v Rožnově
nakonec bude – od konce roku 2020 by
v hlavních časech měl jezdit vlak každou
půlhodinu a s dobrou návazností na Vsetín
a Hranice, ale také na pracovní dobu
velkých zaměstnavatelů. Krom toho se ve
Valašském Meziříčí připravuje přesun autobusového nádraží k vlaku. Dopravní dostupnost vlakem je důležitým parametrem
třeba pro posuzování toho, zda je město
přátelské pro podnikání, ale je také důležité,
že nás čekají fungující spoje a lepší vlaky,
takže delší cesty třeba do Prahy můžete zahájit přímo v Rožnově a nebrat auto někam
do Hranic.
Studie 1. máje (Zdroj: město Rožnov p. R.)

Plán na „Bezručku“ aneb konec
tankodromu – Bezručova ulice je jednou z historických ulic, Zdravý Rožnov podporuje a prosazuje plán na její rekonstrukci,
která by historickou linku podpořila a provoz na ulici udržela zhruba ve stávajícím
stavu. Domníváme se, že „Bezručka“ by
měla vyvažovat ulice, kde dostala přednost
automobilová doprava (zejména I/35 a ulici
5. května), a měla by poskytovat stejný prostor autům, cyklistům a chodcům. Spojuje
ostatně dvě základní školy, Středisko volného času, kino, knihovnu, ZUŠ. A přibývají
na ní i nové cíle, ať už jde o Brillovku nebo
plánované kulturní centrum a přístavbu
knihovny. I tyto nové cíle si zaslouží kultivovaný veřejný prostor, který by na ně navazoval. „Bezručka“ má nakročeno k tomu,
stát se kulturní tepnou města, ulicí se
zachovanou žulovou kostkou, přímo navazujícím prostorem pro cyklisty a pro
chodce by tomu měla odpovídat. Plán by
se dal realizovat za pět let, kdy nám Zlínský
kraj Bezručovu ulici převede. Do té doby
jsme se dohodli na jejím předláždění, ať
nepřipomíná spíš tankodrom.

Návrh úprav Bezručovy ulice
(Zdroj: město Rožnov p. R.)

nenabízí jen estetický požitek a stín, ale také
ochlazuje a čistí vzduch. Například v adaptační strategii Ostravy je mnoho dalších
opatření a magistrát chystá i systém finanční
podpory investic, jež mají zpříjemnit život
ve městě, které v létě akumuluje sluneční paprsky a stává se tepelným ostrovem. Bylo by
dobré s podobnými opatřeními začít dříve,
než nám bude nesnesitelně horko…
Komunitní projekty – vznikla nová
možnost získat grant od města na rozvoj
komunitního života, ať už chcete uspořádat
sousedskou slavnost nebo založit komunitní zahrádku u svého paneláku, můžete na
takový projekt získat podporu z rozpočtu
města. Proč? Protože dobré sousedské vztahy také dělají naše město lepším místem.
A někdy poznáte své sousedy až ve chvíli,
kdy s nimi zakládáte záhon. V rámci komunitních grantů byly zatím podpořeny třeba
komunitní zahrady nebo komunitní lednice, kam můžete odnést potraviny, které
Sport – podporujeme modernizaci školních hřišť (letos by mělo být dokončeno
hřiště ZŠ Videčská, příští rok by měla být
dokončena hřiště u ZŠ Videčská a ZŠ 5. května) a jejich přístupnost veřejnosti v době,
kdy je nevyužívá škola. Ve městě v uplynulém období s naší podporou vznikl také
skatepark a workoutová hřiště, rekonstrukcí prošlo hřiště u ZŠ Pod Skalkou,
připraveno k realizaci je i hřiště u mostu na
Kramolišov. Dostupnost sportovišť je spojována nejen s lepší fyzickou kondicí, ale je
také prevencí sociálně-patologického cho-

nestihnete spotřebovat (na Palackého ulici
u bezobalového obchodu).
Plán udržitelné mobility – jehož zadání už je připraveno, navrhne dopravní
strategii města na desetiletí dopředu. Zahrnuje samozřejmě v Rožnově dlouho
diskutované zavedení MHD nebo jiného
způsobu dopravy po městě, ale také parkovací politiku pro návštěvníky i obyvatele
města nebo třeba strategii pro rozvoj cyklodopravy. Celý plán mobility vyjde nejen
z dopravních analýz, ale také z rozsáhlého
dotazníkového šetření mezi obyvateli města. Budoucí scénář toho, jak bude fungovat doprava ve městě, tedy vybereme společně. Cílem je, aby pro všechny druhy
dopravy a pro všechny cílové skupiny existoval odpovídající prostor. Není vhodné
na všech místech přesunout třeba cyklisty
na chodníky, protože tím zabereme prostor „slabší“ skupině chodců. Budou se tedy
hledat kompromisy a chytrá řešení.
vání. Do budoucna bychom rádi podpořili
právě aktivity na těchto sportovištích, aby
přitáhly i další sportovce neorganizované
zatím v klubech a oddílech a případně i podpořili ostatní sportovní akce, otevřené nejen
atletům, ale především nadšeným amatérským sportovcům všech věkových i výkonnostních kategorií. V rozvoji a podpoře
sportovních aktivit občanů města i okolí
spatřujeme důležitý aspekt ovlivňující celkovou kvalitu života, obzvláště dnešní „sedavé“ generace.

Rozpálené město – ještě předtím než
v červenci začala vlna veder, jsme na Facebookovém profilu psali o nutnosti adaptace
na měnící se klima. V červenci a srpnu jsme
se hlavně v panelákových bytech pořádně
zapotili. A je pravděpodobné, že vlny veder
budou častější a delší. Dobrá zpráva je, že jejich účinek se dá zmírnit. Některá evropská
města, a dokonce pár českých už mají hotový plán, jak se adaptovat na dopady změny
klimatu. Příklady dobré praxe tady máme.
Na rožnovských sídlištích bychom mohli
začít vodními prvky, zadržováním dešťovky,
prostupnými povrchy pro parkování a zejména promyšlenou výsadbou zeleně, která
Kramolišov – hřiště (Zdroj: město Rožnov p. R.)

Aktuální informace získáte:
na našem webu… www.zdravyroznov.cz
na našem facebooku… www.facebook.com/zdravyroznov
na schůzkách v knihovně… po dohodě s Ivanem Lukášem (ivan.lukas@zdravyroznov.cz)
můžete nám napsat… zastupitele@zdravyroznov.cz

„Město v rovnováze“
Tento zpravodaj pro vás ve svém volném čase napsali, vydali a roznesli nezávislí kandidáti za Zdravý Rožnov.
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