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NA ROŽNOV 2018

Milí čtenáři, je trochu ošemetné sestavit
zpravodaj Sdružení nezávislých kandidátů 
(dále jen SNK) Zdravý Rožnov v situaci, 
kdy každý úspěch či neúspěch je výsled-
kem koaliční spolupráce, mnohých kom-
promisů a shod, ale přirozeně i toho, na 
čem jsme se neshodli. Myslím si ale, že se 
nám leccos podařilo, v mnohém jsme se 
alespoň vydali správným směrem a spou-
sta věcí trvá prostě dlouho. Trochu nás to 
trápí, ale v demokraticky řízeném městě to 
tak vlastně má být. 
Jsme příznivci evoluce a počítáme s tím, že 
nastartované změny na úřadě budou při-
nášet ovoce i za několik let, ať už jde o ote-

Před komunálními volbami v roce 2014 
jsme slíbili, že necháme město „rozkvést“ 
a že zajistíme, aby městská veřejná zeleň 
byla odborně udržovaná.
Motýlí louky, květinové záhony, postupné 
odborné ošetřování starých stromů stro-
molezeckou technikou a upravená revita-
lizace obou částí městského parku dokazu
jí, že svůj slib plníme.
S koaličními partnery jsme zachránili lipo-
vou alej na Tyršově nábřeží, která by reali-

zací betonové protipovodňové zdi zmize-
la. A ošetření a dosadby tady ukazují, jaký 
dluh v péči o zeleň za uplynulá léta vznikl, 
když se ani tak významný prvek, jakým je 
stromořadí u řeky, neudržoval. 
Prosadili jsme a trvale prosazujeme náhrad-
ní výsadby stromů za stromy kácené a za-
jišťujeme také výsadbu stromů dalších, 
tedy navíc. Chceme obnovit některé aleje 
na území města a v jeho nejbližším okolí.
Kvůli extrémnímu suchu a kůrovci jsme 
v sídlištích a v parku přišli v roce 2017 o de-
sítky vzrostlých smrků, které v dalším 
období z důvodu klimatických změn již 
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Zelenější město

vřenější radnici, o které píše Petr Kopecký 
a Tomáš Hofman, o městského architekta, 
který má postupně kultivovat tvář Rožnova, 
nebo třeba o městského zahradníka a dů-
slednější údržbu zeleně, o čemž píše Ivan 
Lukáš.
Jarka Mikulášková píše o přístavbě knihovny, 
což je taky trochu evoluce ze skladiště knih 
ke komunitnímu místu pro čtení, vzdělávání 
a setkávání, v minulosti bohužel už několikrát 
odložená. Já osobně mám radost z toho, že 
knihovna je konečně v prioritách města a 
jeho strategickém plánu, ale i z toho, že jsme 
její podobu vybírali transparentně a odborně
v architektonické soutěži.

Zpravodaj jsme sestavili z témat, která jsou 
pro nás důležitá, určitě se nedostalo na 
všechna, ale můžete se nás zeptat třeba na 
veřejných interpelacích vždy týden po za-
stupitelstvu. Nebo nám jednoduše napsat 
(podnety@zdravyroznov.cz). 

A chtěla jsem Vás, milí čtenáři, poprosit 
i o zpětnou vazbu. Co se nám nepovedlo, 
co jsme nevysvětlili dobře, co Vás ve městě 
pořád trápí? Napište nám, ať to můžeme 
udělat líp nebo se znovu zamyslet. Pořád 
jde o naše město.

Příjemné čtení přeje Kristýna Kosová

nebudeme ve větší míře vysazovat a nahra-
díme je jinými druhy.
S péčí o veřejnou zeleň úzce souvisí i snaha 
o zvýšení obsahu organické hmoty (humu-
su) v půdě, která přispěje k větší schopnos-
ti zadržovat vodu a lépe překonávat období 
sucha. O to by se měl snažit každý vlastník 
či uživatel i sebemenšího kousku půdy, ať 
zemědělské, lesní či ostatní plochy typu 
okrasné zeleně.
Naším cílem v oblasti péče o veřejnou zeleň 
je kvalitní veřejný prostor a zelenější město.

Ivan Lukáš



• Výměna stromů na Masarykově náměstí 
(z rozpočtu města)
• Ošetření a dosadby stromořadí 
na Tyršově nábřeží (z rozpočtu města)
• Nové stromořadí na nábřeží Dukelských 
hrdinů (náhradní výsadba v rámci 
rekonstrukce I/35, z rozpočtu státu, 
projekt a jeho aktualizace platilo město)
• Nové stromořadí u obchvatu za farní zdí 
(z rozpočtu města)
• Revitalizace na Svazarmovské ulici 
u č. p. 1684 (kácení a nová výsadba 
z rozpočtu města)

Znečištěné ovzduší (zejména polétavý 
prach, dále benzopapyren) způsobuje ra-
kovinu. Stromy fungují jako biologické fi l-
try snižující až o 25 % množství polétavého 
prachu. 
Výzkumníci z univerzity v Lancasteru začali 
měřit znečištění ovzduší u 8 místních do-
mů pomocí měřidel prašnosti a následnou 
analýzou stěrů fasád získali vstupní hod-
noty znečištění. Poté před 4 domy umístili 
30 mladých bříz bělokorých v dřevěných 
kontejnerech na dobu 13 dnů. Opětovné 
stěry fasád následně prokázaly, že domy 
s břízami měly o 52–65 % nižší koncentrace 
kovových částic než ty bez bříz. Měření 
dále ukázala, že  břízy dokázaly snížit kon-
centraci prachových částic (PM1, PM2,5 
a PM10) uvnitř domů o 50 %. Rozborem 
listů bříz pak výzkumníci potvrdili, že jejich 
pilovité listy s chloupky zachycují kovové 
částice. Tyto částice pocházejí především 
z topenišť a z otěru brzdových destiček 
a jsou často doprovázeny přítomností rako-
vinotvorného benzopyrenu. 
(https://www.cityone.cz/mene-depresi-s-
poulicni-aleji/t6305)
Rožnov je od roku 2004 Ministerstvem 
životního prostředí veden mezi oblastmi 
se zhoršenou kvalitou ovzduší právě na 
základě překročeného limitu polétavého 
prachu. Jedním z opatření ke zlepšení 
kvality ovzduší je městská zeleň.

Přístavba městské knihovny, to není jen 
můj sen. Když jsem po revoluci usilovala 
o důstojnou budovu pro knihovnu (v res-
titucích o ni přišla – dnes Majerův dvůr) 
a Jan Zůbek navrhl chátrající vilku na 
Bezručově ulici, zamítla jsem ten nápad. 
Hezké by to mohlo být, ale je to malé. On 
ale namítl: „Nezapomeň, že se 20 let nic 
nepostaví, že na to nebude.“ Vilu tehdejší 
radní knihovně přiklepli, knihovníci se-
hnali celých 5 milionů od vlády na rekon-
strukci a město mělo přidat finance na 
přístavbu. Nestalo se tak. Přístavba se 
nekonala. Pořád bylo něco důležitějšího. 
Kolikrát jsem si pak pomyslela, jaký je 
ten Honza Zůbek vizionář. I já měla svou 
pravdu. Krásná vila s milou vnitřní atmos-
férou je hezky opravená, ale pro veškerý 
provoz malá! Už tehdy malá, natožpak 
dnes. Ale víc jak 20 let uplynulo a  knihovně 
svítá na lepší časy. Je hotov takový archi-
tektonický projekt, v němž nová přístavba 
ctí a napojuje se na starou budovu. Teď to 
jen zrealizovat. Současné vedení města je 
nakloněno, náklady na přístavbu by měly 
být v možnostech města…, že by se dobrá 
věc podařila a můj sen se splnil? Nejen mně, 
ale více jak 3 400 čtenářům a uživatelům 
služeb knihovny? 
I zastupitelům za SNK Zdravý Rožnov, 
neboť to měli mimo jiné ve svém volebním 
programu a dle něj pak jednali.

Někdo si řekne, co je mi po knihovně, tam 
já nechodím. Co kdybych si i já řekla, když 
jsem byla dvakrát v minulosti členkou za-
stupitelstva města, co je mi po chodníku 
v Hážovicích, tam nebydlím, co po školách, 
tam už nechodím, co po hřištích, mí vnu-
ci už jsou velcí, co po vozovkách, vždyť 
nemám auto…? Copak bych mohla něco 
takového říkat, když mám ráda své město? 
Celé a celistvé.

Jarmila Mikulášková, 
bývalá ředitelka městské knihovny

/2 Zdravý pohled na Rožnov 2018

Před časem mě kamarád, který má v Rož-
nově zubařskou ordinaci, upozornil na 
to, že naše město možná brzy začne mít 
problém s dostupností lékařské péče, zej-
ména té specializované. O problému jsem 
samozřejmě věděl už dříve, potýkají se 
s ním především venkovské oblasti. Tento 
podnět mě ale přiměl se touto otázkou zabý-
vat důkladněji. Byl ještě čas na to, aby se 
s lékaři jako profesní skupinou počítalo 
i v rámci nedávno schválené bytové kon-
cepce města – vedle podpory pro zaměst-
nance místních firem. Pochopitelně kon-
cepce přednostně řeší bydlení pro potřebné 
občany, kteří si objektivně nemohou dovolit 
vlastní bydlení a platit komerční nájemné je 
nad jejich možnosti. 
Ale zpět k lékařům. Je pravda, že problém 
dostupnosti lékařské péče by se měl řešit 
spíše na jiných úrovních (Ministerstvo 
zdravotnictví, pojišťovny atp.). Skutečnost 
je však taková, že provozovat ordinaci 

na malém městě není pro mnohé lékaře 
dostatečně atraktivní, a proto pak mohou 
v daném místě citelně chybět. Rožnovu se 
může přihodit, že kvůli generační obměně 
budou ve městě scházet specialisté a jedi-
nou možností pro Rožnovany pak bude 
dojíždět jinam. A této situaci bychom 
rádi předešli. Podle mého názoru jisté 
možnosti máme. Alespoň na dočasnou 
dobu můžeme nabídnout lékařům, zejmé-
na těm začínajícím, bydlení v městských 
bytech. Podle nás se tato forma podpory 
vyplatí všem. Všichni víme, že sehnat 
v Rožnově adekvátní bydlení není jedno-
duché. Druhou možností je nabídnout 
startovací ordinaci v prostorách, které 
vlastní město. 
Budeme se snažit iniciovat debatu na toto 
téma s kolegy (-němi) v zastupitelstvu. Jak 
říká známé přísloví, kdo je připraven, není 
zaskočen. 

Petr Kopecký

Už to není jen sen
Větší výsadby

Potřebujeme 
zeleň ve městech?

Květiny do města

Lékařská péče v našem městě 

Testovali jsme výsadby květinových smě-
sí, v loňském roce Trikolóru a Plzeňskou 
květnici, květiny potkáte ve městě i letos, 
kromě letniček i nové trvale udržitelné zá-
hony na náměstí.



A tady máte její odpověďMám šéfa. Že má šéfa kde kdo? No, to je 
možné, ale já mám šéfa, za kterého se nejen 
že nemusím stydět, ale můžu na něj být do-
konce i hrdý, což není vůbec samozřejmé. 
Náš šéf je člověk, který není lhostejný k to-
mu, co se kolem něj děje. A je nešťastný, jak 
se to v téhle zemi posledních dvacet let vede, 
jak nám upadá školství, politická kultura 
a tak dále. Ale náš šéf je nejen nespokojený 
či kritický, ale snaží se také pomáhat. Nebo 
věci posunout kupředu. 
A tento náš šéf mě čas od času zaskočí 
nějakým dotazem, neboť ví, že jsem činný 
ve Zdravém Rožnově. Naposledy otázkou, 
zda opravdu nikomu z nás či někomu na 
městě nevadí, že nelze legálně vyzvednout 
autem přímo před nádražím návštěvu, 
která je třeba starší a nadto ještě „vyzbroje-
na“ kufry. Po pravdě je to problém, který se 
v našich rozhovorech objevuje pravidelně, 
evidentně jej to rozčiluje. Nejezdí jen pro 
starší tetičky, ale sem tam i pro nějakou ob-
chodní návštěvu a situace je stále stejná.
Opravdu je to těžká otázka, protože je jasné, 
že by možnost zaparkovat poblíž nádraží 
měla být samozřejmostí, a přesto tomu 
tak u nás po mnoho let není. Já sám jez-
dím naproti k Travináři, ale nutit stařenku 
přes koleje by asi nebyl ten nejlepší ná-
pad. A tak jsem se tímto dotazem obrátil 
na místostarostku Kristýnu Kosovou, jak 
to s tím parkováním před nádražím bylo, je 
a především bude.

S nádražím máme tak trochu štěstí v neště-
stí, povedlo se nám zapojit do přípravy pro-
jektu rekonstrukce, která je plánovaná na 
léta 2019–2020. Projekt připravuje Správa 
železniční dopravní cesty,, pod kterou nově 
kromě dráhy spadají i drážní budovy. 
Proč máme štěstí – obce, které si neuvě-
domí svou roli v přípravě takového pro-
jektu a nekladou podmínky a nevznáší ná-
vrhy, často spláčou nad výdělkem. Dráha 
přirozeně řeší hlavně „své“ problémy a do-
pravením cestujících do nádraží už jejich 
úkol končí. Jenže nádraží má nějaké mís-
to a roli ve městě. V Rožnově jsou třeba 
koleje výraznou bariérou mezi severní a již-
ní částí města, kterou lze překonat jen na 
několika místech. Tady se střetávají zájmy 
dráhy a města, dráha chce ve městě plot a 
legislativa jí nahrává, s tím nakonec nic 
nezmůžeme. 
Dráha taky nepotřebuje historickou bu-
dovu a občas ji nahrazuje stavbami hodně 
mizerné úrovně. My jsme se za zachování 
historické budovy nádraží postavili a po-
mohli jsme vyřešit její dispozici, aby vyho-
vovala modernímu provozu. Dráha také 
nepotřebuje moc parkovacích míst, ale na 
vzniku parkoviště hned vedle drážní budovy 
jsme se nakonec dohodli, bude se k němu 

dát přijet od Lidlu (komunikací která je na 
to už roky nachystaná). Ještě se dolaďuje 
příjezd a příchod od ulice Zemědělská 
a jednáme taky o podchodu, protože jak už 
jsem psala na začátku, SŽDC trvá na oplo-
cení nádraží a nebude jím možné procházet 
jako nyní. 
Pozemky navazující na ulici Zemědělská, 
které nebudou zapotřebí pro provoz dráhy, 
pak město postupně odkupuje a plánuje 
zde další parkování a úpravy Zemědělské 
ulice. Město by z této lokality mohlo na-
konec získat celkem dost a vyřešit i pár 
problémů, které vznikly rekonstrukcí I/35, 
hlavně chybějící parkování u autobusové-
ho a vlakového nádraží (rekonstrukce sil-
nice I/35 byla vyprojektovaná už před lety 
a opomněla více „městských“ problémů, 
od parkování, přes dostatečnou zeleň po 
pohyb cyklistů). Projekt rekonstrukce ná-
draží je stále v přípravě a doufáme, že dobře 
dopadne. Aktivita města je nutná, protože 
potřeby dráhy jsou přirozeně dost jiné než 
potřeby Rožnovana, který jde na vlak nebo 
autobus.  
A než se to všechno okolo nádraží podaří, 
pracuje se na dohodě s vlastníky auto-
busového nádraží, aby se k budově nádraží 
dalo dojet přes jejich pozemky.

Ptal se Petr Telčer, 
odpovídala Kristýna Kosová

Tento zpravodaj pro vás ve svém volném čase  napsali, vydali a roznesli nezávislí kandidáti za Zdravý Rožnov. /3

Nádraží a přilehlé pozemky nejsou v majetku města, zapojením do příprav rekonstrukce se ale dá mnohé vyřešit.

Ptal se mě šéf

Od roku 2014 tvoří koalici SNK Zdravý Rožnov (Kopecký, Kosová, Lukáš, Matějka), ANO (Holiš, Malcová, Střálková, Vičarová), 
STAN (Baratka, Jelínek) a Nezávislí Rožnováci (Drápal, Kokinopulos, Kučera Jan), tyto subjekty jsou zastoupeny v radě města.
V zastupitelstvu dále zasedají ČSSD (Houška, Zavadil), KDU-ČSL (Koryčanský, Lušovská, Mikušek), KSČM (Kučera Jaroslav), 
ODS (Blinková, Vychodil).

Záznamy ze zastupitelstva můžete sledovat z domova https://www.tvbeskyd.cz/roznov/

Kdo je kdo v zastupitelstvu

A tady máte její odpověď
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SNK Zdravý Rožnov dlouhodobě zastává 
názor, že hazard je nebezpečná a návyková 
věc, a jako s takovým by se s ním mělo 
zacházet. Nesdílíme s některými kolegy ze 
zastupitelstva názor, že lidé jsou hraví a hra 
s loterijním terminálem je věc bezpečná, 
zábavná a že se lidé svobodně rozhodnou, 
jestli ji chtějí hrát. Studie o závislostech 
jasně dokládají, že u rizikových skupin ta 
svoboda brzy bere za své. (Nejuceleněji 
v analýze Hazardní hraní v České republice 
a jeho dopady; https://www.vlada.cz/as-
sets/ppov/protidrogova-politika/vyrocni-
zpravy/Hazardni-hrani-v-CR-a-jeho-do-
pady.pdf)
Začátkem roku 2018 vstoupil v platnost 
nový zákon, který tohle naštěstí zohledňuje 
a zavádí několik opatření – mimo jiné musí 
být herna stavebně oddělená a při vstupu do 
ní se musíte registrovat, tím zmizí automaty
z rohů obyčejných hospod a z náhodného 
dosahu všech, kteří jdou jen na pivo. Herny 
už také nemohou fungovat nonstop a ne-
mohou být ve stejné budově, do které chodí 
děti a mládež, třeba za vzděláváním nebo 
volnočasovými aktivitami. Z budov zmizí 
reklamy na hazard. 
Jedna z mála věcí, která při projednávání 
návrhu zákona ve sněmovně naopak vypad-
la, bylo ochranné pásmo okolo veřejných 
budov (tu Ministerstvo financí navrhovalo 

Jednou z hlavních priorit programu SNK 
Zdravý Rožnov v komunálních volbách 
2014 byla větší transparentnost ve fungo-
vání radnice. Co se v tomto směru podařilo 
udělat?

Přenosy z jednání zastupitelstva
Do roku 2014 Zdravý Rožnov ve spoluprá-
ci s Rožnovským prostorem pořizoval dost 
pracně a trochu amatérsky záznamy z jed-
nání zastupitelstva města.  Po volbách jsme 
se ale s koaličními partnery snadno a rychle 
shodli na tom, že přenosy z jednání zastu-
pitelstva bude pořizovat TV Beskyd (dnes 
městská společnost). Díky přenosům (a zá-
znamům) může občan snadno zhodnotit 
postoje a hlasování volených zástupců. 
Vedlejším efektem je i zvýšená úroveň a kul-
tivovanost debat zastupitelů.

Veřejné interpelace
Jedná se o zcela nový formát. Na jednání 
zastupitelstva je prostor pro vyjádření 
občanů přece jen omezený. Také proto je 
vedení města každou středu následující po 
zastupitelstvu k dispozici občanům, kteří 
se mohou ptát na věci, které je zajímají či 
trápí. Upřímně řečeno jsme čekali větší 
zájem veřejnosti. Ale tato sezení stojí za to 
dělat třeba i kvůli pěti občanům, kterým 

ve vzdálenosti 100 m). Kvůli novele záko-
na jsme museli upravit i místní vyhlášku 
a úředníci ministerstva obcím navrhovali si 
ochranné pásmo zapracovat do svých míst-
ních vyhlášek. To pro Rožnov nebyla žádná 
novinka, ochranné pásmo v ní už dávno 
bylo (od roku 2005), ale začíná se projevo-
vat právě až od letošního ledna (v minulosti 
mohlo část hazardu na území obce povolit 
přímo ministerstvo a to bez ohledu na míst-
ní vyhlášku, tato povolení však nyní končí). 
Co tedy nad rámec zákona reguluje rož-
novská místní vyhláška? Výskyt hazardu
sto metrů od veřejných budov a na Masary-
kově náměstí (už od roku 2005). Novinkou 
v místní vyhlášce je stometrové ochranné 
pásmo okolo muzea, které od ledna 2018 
chrání převážně Palackého ulici, ta je spoj-
nicí mezi centrem města a muzeem. Tato 
zatím trošku opomíjená lokalita by se do 
budoucna mohla rozvíjet jako pěší a ná-
kupní zóna, kterou by návštěvníci muzea 
směřovali do centra. 
Proč hazard nepatří do blízkosti veřejných 
budov (školy, úřady, nemocnice), je asi 
celkem jasné, ale proč vlastně některá mě-
sta nepouští hazard do centra? Odpověď je 
jednoduchá, herny byly do nedávna celkem 
jistý byznys a slušně vydělávaly, proto si 
mohly dovolit přeplatit nájem a vytlačit ob-
chody a restaurace. Když s regulací hazardu

osud města není lhostejný a mohou nabíd-
nout vedení zpětnou vazbu.  

Informace o čerpání rozpočtu 
a o projektech
Samozřejmě nám nešlo jen o zprůhlednění 
informačních kanálů, ale také o transpa-
rentní tok financí. Jedním z kroků tímto 
směrem bylo zveřejňování aktuálního čer-
pání rozpočtu na webových stránkách 
města. Nově je také na webu města (http://
www.strategieroznov.cz/) možné najít ak-
tuální informace o připravovaných i real-
izovaných projektech.   

Veřejné zakázky
Krátce po volbách jsme spolu s koaličními 
partnery podnikli kroky, které směřovaly 
k větší hospodárnosti a transparentnosti. 
Zvýšili jsme počet přímo oslovovaných 
firem a zavedli nové pravidlo, podle něhož 
je členem výběrové komise i zástupce 
opozice. Tento mechanismus představuje 
pojistku, která by nepochybně měla být 
zachována i po příštích volbách. Osobně 
mě mrzí, že se nám přes opakované pokusy 
nepodařilo u některých typů zakázek za-
vést vedle kvantitativního kritéria (tj. ceny) 
i kvalitativní kritéria. Jedná se o složitou 
cestu, která se však vyplatí. V praxi se u za-

začala třeba pražská Letná, objevily se na 
místech bývalých heren spousty nových 
kaváren a restaurací. Město Rožnov chtělo 
i v minulosti mít v centru obchody a restau-
race, proto už v roce 2005 tohle do místní 
vyhlášky dalo.  
Daleko závažnějším důvodem je samo-
zřejmě souvislost mezi hazardem a zvýše-
nou kriminalitou, která je popsaná třeba
ve studii Nadačního fondu proti korupci
– například Fulnek, Bílovec, Kravaře, Žďár
nad Sázavou vyhlásily hazardu nulovou 
toleranci a došlo v nich  ke snížení krimi-
nality na polovinu (http://www.nfpk.cz/
aktuality/4870).
Většina změn plyne z nového zákona a za-
niká díky němu dost heren. Ve Zdravém 
Rožnově si myslíme, že je to dobře, a zákon 
podporujeme. Co to bude znamenat pro 
naše město? Ubyde gamblerů? Bude méně 
rodin postižených prohranými výplatami? 
Sníží se příjem z hazardu do městského 
rozpočtu? Sníží se kriminalita? To všechno 
teprve uvidíme. Ale jasné je dnes třeba už 
to, že na místě herny na 1. máji 1000 (dříve 
bar Melody) letos vznikne hudební klub, 
kam se přesunou klubové pořady z Téčka 
a který ve dne bude fungovat jako kavárna. 
Pro Rožnov je to užitečnější než herna.

Kristýna Kosová, místostarostka

kázek soutěžených na cenu občas stává, že 
vítězná (nejlevnější) nabídka se kvůli více-
pracím nakonec prodraží, práce není odve-
dená kvalitně nebo rychle a občané dané lo-
kality jsou nepřiměřeně dlouho obtěžováni 
rozkopanými cestami, hlukem atp. 

Lepší místo
Před čtrnácti lety jsem jako zastupitel ini-
cioval fotosoutěž Za město krásnější, v níž 
mohli občané formou fotografie upozor-
nit na místa, která hyzdí veřejný prostor. 
Z fotek pak byla výstava, a kde to šlo, město 
zjednalo nápravu. Dnes je vše mnohem 
jednodušší díky webové a mobilní aplikaci 
Lepší místo, kterou mohou občané snad-
no využít, aby upozornili na nepořádek 
a nedostatky na veřejných prostranstvích 
ve městě.       

Spektrum Rožnovska
Hned po volbách jsme s koaličními part-
nery a s podporou nově ustavené redakční 
rady pozměnili koncepci městských novin.
Nechtěli jsme, aby  byly jen hlásnou trou-
bou současné „vládní koalice“, ale aby 
nabízely maximálně vyvážené informace, 
což pochopitelně znamená i kritické hla-
sy. Tak trošku jsme si na sebe upletli bič. 
Změna směrem k větší názorové pestrosti 

Malé a velké posuny v hazardu

O něco otevřenější a transparentnější



Rozcestník informovaného občana

→ odběr novinek z webu města
Dnes si můžete zaregistrovat účet se svou 
e-mailovou adresou na webu města a každý 
den tak dostávat souhrn nově zveřejněných 
informací. Po registraci je možné si vybrat, 
které okruhy informací vás zajímají a ty 
pak najdete pravidelně každé ráno ve své 
e-mailové schránce. 
(http://roznov.cz/abo)

→ investice a opravy města v mapě
Novým, velmi významným a přehledným 
informačním zdrojem zaměřeným na při-
pravované a probíhající projekty města je 
v loňském roce zprovozněný portál Strate-
gie města Rožnova. Naleznete zde nejen 
přehled připravovaných záměrů města 
včetně jejich umístění na mapě, ale obvykle 
i jejich stručnou dokumentaci. Při alespoň 
občasném nahlédnutí na tento portál by 
vám neměla uniknout žádná významná in-
vestice města ve vašem okolí.
(http://www.strategieroznov.cz/)

→ nahlášení problému (chybějící 
lavička, nefunkční lampa, rozbitý koš)
Jednou z nejpodstatnějších změn, na jejíž 
prosazení jsme hrdí, je zavedení aplikace 
Lepší místo a její včlenění do fungování
úřadu. Umožnila všem obyvatelům jedno-
duše upozornit město na nedostatky a nut-
né opravy. Přihlásit se můžete třeba pro-
střednictvím Facebooku nebo Googlu a pak 

a vyváženosti nebyla tak velká, jak jsme 
doufali. Pod novým redaktorem a s novým 
etickým kodexem periodika se snad věci 
zlepší.

Závěrem
Tohle je několik vybraných kroků, které 
vedou podle nás správným směrem. Ote-
vřeně přiznávám, že některé z nich se ne 
zcela daří uvést do praxe. A mohu i jasně 
říci, že na této cestě chceme i v budoucnu 
pokračovat.                                        Petr Kopecký

už stačí založit nový tip, vybrat v mapě jeho 
umístění a popsat v čem je problém. Tip se 
velice rychle dostane na stůl odpovědnému 
úředníkovi, který dokáže zjednat nápravu. 
Možná jste si všimli opravených chodníků, 
lamp veřejného osvětlení, nebo laviček. To 
všechno se stalo díky lidem, kteří nebyli 
lhostejní ke svému okolí a problém zapsali 
do této aplikace. 
(https://www.lepsimisto.cz/)

Ne všichni jsou však vybaveni internetem, 
nebo jej mohou používat. Ti si mohou na 
městském úřadě, nebo v Klubu seniorů 
vyzvednout papírový formulář, vyplnit jej 
a odevzdat na místě.

→ přehled probíhajících řízení
Jestli vám však všechny předchozí možnosti, 
jak získávat informace o dění ve městě zdají 
málo a potřebovali byste například hlídat 
dění ve svém nejbližším okolí, máme pro 
vás skvělou zprávu: je to snazší než kdy 
před tím a funguje to na celém území ČR! 
V loňském roce začala po několika letech 
příprav fungovat internetová aplikace 
Mapa samosprávy, která vám nejen přímo 
na mapě umí ukázat nemovitosti, o nichž 
se píše v některém z úředních dokumentů, 
ale po registraci vám dokonce umí poslat 
e-mailem upozornění na nově publikované 
dokumenty na vámi stanovených územích. 
Vše je samozřejmě zdarma.
(http://mapasamospravy.cz/)

Tomáš Hofman

Tento zpravodaj pro vás ve svém volném čase  napsali, vydali a roznesli nezávislí kandidáti za Zdravý Rožnov. /5

ILUSTRAČKA PROJEKTY

Ankety, pocitové mapy, veřejná projednání — hledáme cesty, jak do přípravy projektů zapojit i váš názor.

Rozcestník informovaného občana
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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

„Protože jde o naše město…“

Architektonické soutěže – na významné ve-
řejné budovy byly vypsány architektonické 
soutěže, místo nabídky za nejnižší cenu se
uzavírala smlouva na rozpracování nejkva-
litnějšího projektu, který doporučila po-
rota složená z odborníků nominovaných 
Českou komorou architektů a zastupitelů 
města. 

Přístavba knihovny a stavba kulturního 
centra jsou dále projektovány, u obou sta-
veb je požádáno o územní řízení a bude nás
ještě čekat řízení stavební. Na obě inve-
stiční akce spoříme tak, že tvoříme finanční 
rezervu, která v letošním roce bude činit 
téměř 50 mil. Kč.

Pasivní budovy – město plánuje nové inve-
stice v pasivním standardu, to v budoucnu
sníží náklady na jejich provoz, tímto krokem
 jde Rožnov dobrým příkladem. Náklady na 
výstavbu pasivních domů je v plánu pokrýt 
částečně dotací (až 30 % nákladů stavby).

Vstup do sítě Zdravých měst – pro Rožnov 
znamená hlavně zavedení Místní agendy 
21, která má za úkol zapojovat občany do
rozhodování. V loňském roce se tak dělo na-
příklad prostřednictvím prvního veřejné-
ho fóra, kde občané jako hlavní problémy 
k řešení označili kulturní sál, rekonstrukci 
Sokolovny, MHD, dostavbu knihovny, měst-
skou tržnici a další.

Ankety – zkoušíme vás zapojit do rozhodo-
vání i rychlými anketami – třeba o podobě 
hřiště pro vaše děti. Proběhly ankety k po-
době hřiště Kramolišov, k výběru herního 
prvku na hřišti u OD Láz, na úpravu vni-
trobloku Kulturní, na podobu parkování 
na ulici Vítězná. 

Městský architekt – zřídili jsme pozici 
městského architekta, který se podílí na 
projektech města. Konzultuje i soukromé 
záměry, aby se postupně zlepšila úroveň ar-
chitektury ve městě. Veřejný prostor se už 
neřeší především s ohledem na motoristy, 
jak tomu často bývá.

Zahradník – město přímo zaměstnává za-
hradníka, který má na starost systematičtější 
přímou péči o zeleň, ta mimo jiné prodlužuje 
životnost dřevin a systematicky se věnuje 
i jejich bezpečnosti. Možná jste si všimli oře-
zů stromů (například ulice 1. máje).

Revitalizace parku – projekt revitalizace byl 
upraven po veřejných projednáních a kon-
zultacích s místními odborníky, množství 
kácených stromů se snížilo o asi 130 kusů 
(a o asi 160 kusů s obvodem kmene do 
10 cm), u sporných stromů se provedly od-
borné zkoušky prověřující statiku dřevin. 
Dosadilo se 125 stromů, zejména dosadby 
a ořezy kontroloval tým odborného dozoru 
a hlídal jejich kvalitu.

Navyšujeme rozpočet na správu majetku 
– třeba na dětská hřiště a úklid, který byl 
snížen v době ekonomické krize. 

Komunitní granty – třeba na sousedské 
akce nebo na společné vybudování zahrád-
ky u vašeho paneláku můžete nově žádat 
o granty. (http://m.roznov.cz/program-vii-
podpora-komunitniho-zivota/d-18794)

K realizaci bude v tomto roce připraveno 
několik sportovišť – hřiště Kramolišov, škol-
ní hřiště u Videčské. Hotové je workoutové 
hřiště na Kulturní nebo skatepark.

Přírodní hřiště v parku – po dokončení 
revitalizace zeleně v parku přijde letos na 

Co se povedlo?

Co se zatím 
nepovedlo?

řadu nové dětské hřiště v dosahu mateřské 
školy, tedy v dolní části parku. 

Postupně rozšiřujeme možnosti separace 
bioodpadu, v loňském roce byly rozmístěny 
kontejnery v sídlištích, letos se nabídka roz-
šíří i do rodinné zástavby.

Bezručova ulice by podle nás měla být pro-
tiváhou dopravně zatížených I/35 a ulice
5. května měla by být kultivovaným ve-
řejných prostorem, pro chodce, cyklisty 
i auta, komplexní projekt je ale odložen 
o pět let (s ohledem na plánovanou přístav-
bu knihovny a kulturní centrum), v tomto 
roce bude zatím opraveno zcela nevyhovu-
jící dláždění silnice i chodníků. 

Cykloopatřením se v Rožnově zatím moc 
nedaří, budou součástí připravovaného 
Plánu udržitelné mobility, stejně jako otáz-
ka MHD.

Co se nepovedlo? Napište nám na 
podnety@zdravyroznov.cz 


