
ZDRAVÝ POHLED 
NA ROŽNOV 2015

Vážení čtenáři,
po roce se vám dostává do rukou zpravo-
daj Zdravého Rožnova. Za ten rok se stala 
díky Vám, voličům, spousta změn. Zdravý 
Rožnov není opoziční subjekt. Je v koalici. 
Kristýna Kosová je naše místostarostka. 
Máme dva radní a celkem čtyři zastupitele. 
Těm, kdo nás volili, děkujeme, ty, kdo nás 
nevolili, zveme ke konstruktivní diskuzi  
o budoucnosti města. Jako příspěvek do ní 
berte i tento zpravodaj a v něm obsažené 
články.
O zapojování nás občanů do řešení růz- 
ných problémů ve městě píše Kristýna 
Kosová. Kristýna se také ve svém článku 
o protipovodňových opatřeních snaží ob- 
hájit stažení projektu protipovodňové zdi 
na Tyršově nábřeží a nabízí vhled do, jak 
věříme, mnohem lepšího přístupu k ochra- 
ně před povodněmi. To, že i v koalici do- 
kážeme být velmi kritičtí, dokazuje Ivan 
Lukáš svými otázkami k rekonstrukci I/35. 
Jaroslav Baier ve svém příspěvku líčí cestu, 
kterou jsme urazili k záznamům z jed-
nání zastupitelstva. Občerstvující pohled 
na práci koalice nabízí Michal Štverák  
v článku o koaličním workshopu. Tomáš 
Hofman si bere na paškál kulturu. Na závěr 
bych rád doporučil dva články. Petr Ko-
pecký na sebe vzal břímě obhajoby plnění 
programu Zdravého Rožnova. Jarmila 
Mikulášková ve velmi líbezném článku 
s historickým vhledem motivuje k větší 
občanské kontrole volených zastupitelů, 
pokud ne přímo k angažovanosti.
Na tomto místě si dovolím dvě osobní 
poznámky. Jsem opravdu nadšen ze změny 
v obsazení radnice. Cítím z ní naději, že to-
lik potřebný posun města k lepšímu životu 
je možný. Zároveň ale od našich zastupitelů 
slýcháme o setrvačnosti rozjetých projektů, 
přidělených dotací a podobně. Pokud i Vy 
sami si říkáte, že jste očekávali více, větší 
změnu, něco viditelného tady a teď, mějte 
s námi prosím trpělivost. Ta setrvačnost je 
logická a věřte, že na zlepšení pracujeme.
Příjemné čtení vám přeje, Karel Gardaš.

Příběh protipovodňové zdi na Rožnovské 
Bečvě se mísí s příběhem evoluce občana 
v zastupitele. Na začátku viselo na nábřeží 
oznámení o prodloužené platnosti územ-
ního rozhodnutí. Následovaly petice, ve- 
řejná projednání, výstavy, koncerty a vy-
trvalá práce na tom, zapojit veřejnost do 
rozhodování o podobě protipovodňové 
ochrany a požadavek na její komplexnost, 
protože předložený projekt řešil jen ome-
zený úsek bez úvahy, jak to ovlivní zbytek 
toku, což bylo podle nás nezodpovědné. To 
už se z některých naštvaných občanů stali 
členové spolků a osadních výborů, protože 
jejich argumenty nebyly brány vážně. Ale 
to už znáte, ten příběh jsme si vyprávěli 
mnohokrát (viz obrázek).
Dosáhli jsme remízy, když projekt proti- 
povodňové zdi přišel o možnost dotace, ale 
moc klidní jsme nebyli, stavba měla platná 
povolení a její realizace tak dál hrozila.
Protože bylo podobných problémů ve 
městě víc, šli jsme do voleb. A těsně po vol-
bách, které nás vynesly nejen do zastupitel-
stva ale i do rady města, přišla zpráva, že na 
rožnovskou protipovodňovou zeď se našly 
peníze. A tady přichází zásadní okamžik – 
radíme se a koalice se rozhoduje, že od 
projektu za město ustoupíme. Seznam ri- 
zik této stavby má několik bodů. Jsou to 
věci, které jsme namítali jako občané, jako 
spolky, jako stavební komise, vždy marně.

Následovalo jednání s Povodím, které mělo 
stavbu realizovat. Když všechny naše argu- 
menty proti stavbě zazněly znovu, před- 
nášel je starosta a najednou měly váhu, 
kterou bohužel nikdy dřív neměly. Vzápětí 
jsme požádali o vyškrtnutí protipovodňové 
zdi na Tyršově nábřeží z dlouhodobých 
plánů povodí.
Kdyby volby dopadly jinak, zeď už by stá-
la. Možná bychom se nedožili toho, že by 
se její chyby ukázaly při povodni, možná 
ano. Vydáváme se nyní cestou jiného 
řešení – protipovodňové opatření až na 
úrovni plotů a tudíž v nižší výšce, zároveň 
plánujeme dořešit problém s chodníky  
a s dopravou. Stromořadí na nábřeží pak 
čeká údržba a obnova.  
Protipovodňovou ochranu považujeme za 
prioritu a v rozpočtu na příští rok je to 
vidět. Kromě Tyršova nábřeží je nyní do- 
končována studie, která navrhuje různá 
opatření pro celý mikroregion (od Horní 
Bečvy po Zubří). Pro Rožnov z ní poprvé 
vyplývá, jak spolu souvisí problém sucha  
a povodní a že je třeba a je i možné řešit oba 
tyto problémy zároveň – zadržováním vody 
v krajině. Pokud se tato opatření udělají 
správně, části z nich si ani nevšimnete – 
budou to různé terénní úpravy, remízky, 
tůňky, průlehy, které vodu zdrží a pomohou 
s jejím vsakováním. Tím začneme.

Kristýna Kosová
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Také s vám stalo, že jste po padesáté páté 
zakopli na rozbitém chodníku a po padesá-
té páté si umínili, že si půjdete stěžovat na 
radnici, jak špatně se o veřejný majetek 
stará… ale než jste došli do práce, tak jste 
po padesáté páté zapomněli, že jste to chtěli 
udělat? A některý další den ráno, když jste 
zakopli po padesáté šesté, jste se strašně 
naštvali (teprve po padesáté páté, ale o tro- 
šku víc, než to bylo po padesáté čtvrté), 
že jste to ještě neudělali? Mně se to stává 
naneštěstí často a utěšuji se tím, že za-
pomínat je lidské. Ovšem musím říct, že mi 
celá tato procedura s postupujícím časem 
způsobuje muka až nelidská.
Nedávno jsem našel ve schránce malý 
letáček z městského úřadu, podle něj jsem 
si nainstaloval aplikaci inCity, jak mi radili, 
do svého oblíbeného kamaráda – chytrého 
mobilu. Ráno při cestě do práce jsem se 
zastavil u své „oblíbené“ dlaždice, kliknul 
jsem na ikonu „Městké Služby“, pak na 

„Náměty a Závady“ a „Podat hlášení“. 
Spustil se mi fotoaparát a tu potvoru vykot-
lanou jsem jim poslal přímo na radnici  
s komentářem, že už jí mám dost, ať si pro 
ni rychle přijedou. Rozhostil se mi po těle 
pocit z dobře vykonané práce (a že jsem se 
ani moc nenadřel :-)).
Zítra po obědě se v inCity podívám, jak 
daleko jsou s opravou. Pokud to nepůjde 
rychle, tak jim přes inCity pošlu námět 
na zlepšení – zrychlení oprav. Ještě mám  
v hlavě asi 200 námětů, až půjdu kolem, tak 
jim to všechno pošlu.
Zjistil jsem také, že v InCity najdu spoustu 
zajímavých informací o tom, co se ve městě 
děje, kde jsou dopravní uzavírky atd. Je to ku- 
podivu snadné, mrkněte na www.incity.cz 
nebo rovnou na Google Play si aplikaci 
stáhněte.
Zpětná vazba od Vás je velmi důležitá, Pro- 
tože pan starosta to nestíhá všechno oběh- 
nout sám (a to běhá rychle, zvláště na ly- 
žích)!                                                         Vít Matějka

Jakou roli vlastně má město v rekonstrukci 
silnice I/35? (I. L.)
Hlavním investorem je ŘSD, v tuhle chvíli 
se město podílí na koordinaci a aktivní 
je v dořešení několika konkrétních věcí, 
křižovatky u Lidlu a odbočovacího pruhu 
z centra k Eroplánu. A pak taky při každém 
jednání starosta tlačí na co nejkratší dobu 
dopravních omezení pro Rožnov. Snažíme 
se dostat mezi lidi informace, protože jsme 
zjistili, že tohle za nás ŘSD neudělá, mapy 
cesty jsme si kreslili sami a vyvěsili jsme je 
u křižovatky U Janíka a u Billy. (K. K.)
Jak jste spokojení s průběhem prací na 
rekonstrukci? Ptám se hlavně na pracovní 
postupy a ohleduplnost k občanům Rožnova. 
Máme ve městě trvale zhoršenou kvalitu 
ovzduší a v souvislosti s rekonstrukcí si lidi 
hodně stěžují na prašnost.
To je pravda, i na úřad samozřejmě volají 
občané, některé situace, kdy se práší kvůli 
špatně zvolenému postupu prací, se nám 
podařilo vyřešit na místě. Podnětů bylo 
celkem dost, takže jsme na minulém kon- 
trolním dni vyzvali stavební firmu, aby 
si na to opravdu dala pozor, nebo požá- 
dáme o státní stavební dohled. Pokud jste 
na stavbě svědky nadměrného prášení 
nebo jiných problémů, volejte jako první 
Městskou policii, která má za úkol vše zdo-
kumentovat a koordinovat další postup 
(571 661 156).
Situace je teď obtížná nejen pro auta, ale  
i pro chodce, chodníky končí ve výkopu a není 
moc jasné, kudy mají chodci pokračovat.
Situace na stavbě se mění každý den a my 
nedovedeme uhlídat všechno, takže určitě 
prosím o trochu shovívavosti, ale pokud 
není jasné, kudy má vlastně chodec jít, opět 
volejte Městskou policii, ať se věci dají do 
pořádku.
Stavba začala masivním kácením, některé 
stromy byly velmi hodnotné a lidé to nesou 
dost špatně. 
Tomu rozumím a ztrátu červených javorů 
považuju za nenahraditelnou. Bohužel to je 

stejné v celé republice. Kácení se považuje 
za obhajitelné, uloží se náhradní výsadba, 
ale už se nám nikdy nepodaří vypěstovat 
tak hodnotné stromy na stejném místě. 
Nemluvě o tom, že zrovna v místech, kde 
padlo stromořadí javorů, nebudou zatím 
žádné stromy, protože při plánovaní do-
pravních staveb se prostě zatím nevykupují 
pozemky navíc pro zeleň. Pokoušíme se 
to napravit jak vykoupením pozemků, tak 
připomínkováním zákonů. Jediná dobrá 
zpráva, kterou ohledně stromů mám, je 
plánovaná výsadba asi 30 habrů na Nábřeží 
Dukelských hrdinů, které se mi podařilo 
prosadit ještě z občanského sdružení, právě 
v rámci náhradní výsadby.
Domnívám se, že stálé rozšiřování a bu-
dování nových silničních staveb není žádoucí. 
Další a další plochy betonu a asfaltu stále 
více omezují životní prostor všeho živého, 
výrazně snižují výměru zemědělské půdy  
a zmenšují schopnost zadržovat vodu v kraji- 
ně. Dopravu, zejména nákladní, je třeba vrá- 
tit na železnici, a to legislativními i ekonomic- 
kými nástroji a to nejen v ČR, ale v celé EU.
Já s tebou souhlasím, určitě můžeme tlačit 
na vyšší místa a na legislativu, což je 
ovšem běh na dlouhou trať. Ale velká část 
dopravní zátěže na křižovatce U Janíků je 
místního charakteru, jsou to cesty do práce, 
do školy, do kroužků, za nákupy. Takže mu-
síme přemýšlet i o tom.
No vida, Zdraví Rožnováci jezdí na kole, 
nebylo by tedy cestou podpořit více cyklo- 
dopravu?
Na tom chceme hodně intenzivně pra-
covat v příštím roce – má nám pomoci 
cyklokoordinátor, který by měl načrtnout 
trasy, které nám v Rožnově chybí právě 
pro bezpečné jízdy na kole v rámci města, 
a čekají nás i projekty jako parkovací věž 
na kola, pokud nám vyjde dotace, ale  
i drobnější věci jako změna stojanů na kola 
v centru. A zapomínat nehodláme tedy ani 
na chodce, ale to si zas řekneme příště.

I. Lukáš, K. Kosová

Rozhovor o rekonstrukci I/35S mobilem na radnici

Tisk nevyjadřuje názor koalice, ale popisované dění by v Rožnově nebylo možné bez našich koaličních partnerů a děje se díky společnému úsilí čtyř stran.

Jak známo, na zasedání městského zastu-
pitelstva se občané – voliči moc nehrnou. 
Některým je to asi jedno, jiní nemají čas  
anebo mají ke zvoleným zastupitelům dů- 
věru. Prostě na zasedání moc lidí nechodí. 
Ono, pravda, v zasedací síni není ani dost 
místa a taky jednací řád dovolí občanu 
vmísit se do jednání pouze na 5 minut,  
a to až poté, co se vykecají, pardon přihlásí 
do rozpravy zastupitelé. Co byste, milí 
spoluobčané, asi říkali na sezení městské 
rady v Rožnově v 17. století. Správu obce 
vedl purkmistr starší, mladší a konšelé. 
Bývali voleni na rok a vrchnostenským 
úřadem potvrzováni. Zástupcem vrchnosti 
byl fojt. Jemu náležel dozor nad pořádkem. 

Menší věci trestal sám. Měl tutéž působnost 
jako nyní policejní komisař. Každé úterý  
a sobotu scházeli se k úřednímu „sessí“, 
kde sjednávány byly kupy, smlouvy a vy- 
nášeny rozsudky. Jednou za měsíc byla 
úplná hromada všech usedlých sousedů. 
Kdo se nedostavil, byl pokutován 30 Kr.  
a osmidenním areštem. Úřední sessí bývalo 
v domě purkmistra. (Úryvek z Almanachu 
valašského roku 1925, který sestavil Čeněk 
Kramoliš). Všimli jste si, dostavit se měli 
všichni(!) usedlí sousedé. Sice jen muži 
a jen dospělí a Rožnov tehdy zrovna moc 
obyvatel neměl. Prostě museli se povinně 
zajímat o sezení městské rady a v případě 
neúčasti pokuta nebyla malá a ještě 8 dní 

vězení. No, 17. století! To my se máme, nic 
nemusíme. A naše technické 21. století 
nám dává možnost sledovat jednání ZM 
pěkně doma v pohodlí, pokud ovšem občan 
má počítač nebo chytrý mobil s internetem. 
Asi je dobré si občas poslechnout, jaké 
názory, návrhy, postoje a jaká rozhodnutí 
vychází od našich 21 volených zastupitelů, 
jak hospodaří v našem městě. Některým 
občanům je to jedno, jiní nemají čas nebo 
chuť cosi si pouštět. A tady máte ještě jednu 
možnost, klasickou papírovou. Alespoň 
Zdravý Rožnov se vám zpovídá na těchto 
stránkách. Poslední možnost je nejstarší, 
ústní podání. To se někdy člověk dozví věcí.     
          Jarmila  Mikulášková

O lidu voličském a jeho zastupitelích



Již máme      redakční radu Spektra      energetickou komisi 
V příštím roce      možnost užívání zimního stadionu v létě      městský architekt     skatepark

K volebním programům je řada lidí dosti 
skeptická (jako k lehkovážným slibům), my 
je ale bereme dost vážně. Na skládání účtů 
je asi příliš brzy, přesto se pokusím o letmou 
inventuru (naším programem bylo „Zdravé 
a fungující město“ a „Otevřená radnice“).
Začali jsme zostra bodem, který se týká 
parkování na sídlištích. Nejkritičtější byla 
dlouhodobě situace na sídlišti Láz, kterému 
ulehčí právě dokončené parkoviště o téměř 
čtyřicet místech (dokončili jsme projekt mi-
nulého vedení), příští rok se bude realizovat 
dalších zhruba šedesát parkovacích míst na 
Kulturní ulici. Na sídlištích se další řešení 
hledá složitě, je zjevné, že projektanti sídlišť 
si nedovedli představit tak mohutný rozvoj 
automobilismu, ale pracujeme na tom.
Zdůrazňovali jsme také pozici chodců a cyk- 
listů ve městě. V programovém prohlášení 
koaličních stran (ANO, Zdravý Rožnov, 
Nezávislí Rožnováci a Starostové a nezá- 
vislí) je na tyto formy dopravy kladen velký 
důraz. Vedle oblíbené cyklostezky přede- 
vším pro turisty chceme usnadnit cyklistům 
také pohyb po městě. Zkrátka a dobře, do-
pravní projekty se nebudou řídit primárně 
potřebami motoristů, chodci a cyklisté 
v nich budou zrovnoprávněni. Jasným 
signálem je, že v rozpočtu na rok 2016 se 
počítá s penězi na cyklokoordinátora. 
Dalším bodem programu byla hřiště, nejen 
pro malé. V tomto ohledu Rožnov poněkud 
zaostává za srovnatelně velkými městy. Ve 
studiích na revitalizaci sídlišť hřiště hrají 
důležitou roli. Připravujeme také dlouho 
slibovaný projekt hřiště na Kramolišově. 
Máme vytipované i lokality na multifukční 
hřiště (basket, fotbal, atp.), která podle mě 
Rožnovu zoufale chybí.  
Podpora kulturní rozmanitosti ve městě 
byla dalším z našich cílů. Rozmanitost se 
nedá nadiktovat, jde o věc spontánní. Dá 
se ale podpořit alespoň tak, že menšinové 
žánry budou mít v dramaturgii TKA (pří- 
spěvková organizace města) své místo.  
A vypadá to, že tomu tak bude, jak vyplývá 
z právě připravované koncepce TKA. 
V neposlední řadě jsme před volbami pou-
kazovali na potřebu koncepčního územ-
ního plánování. Stávající územní plán  
z roku 2002 až příliš často prochází dílčími 
změnami. Jeho nedokonalost se vyjevuje 
například na Jižním městě, kde existující 
územní plán umožňuje vybudování super- 
marketu Kaufland a s ním související do- 
prava situaci obyvatel výrazně zhorší. 
Přikláníme se proto ke zpracování nového 
územního plánu, kde budou jasně defino- 
vány plochy pro rozvoj bydlení, průmyslu, 
cestovního ruchu atp. Na jednáních staveb-
ní komise se už debata o komplexním, ur-
banisticky fundovaném územním plánu 
rozvinula.

Druhá část našeho programu byla o větší 
otevřenosti. Na prvním místě zde bylo 
umístění videozáznamů z jednání zastu-
pitelstva na web města. Na tomto jsme se 
s partnery snadno dohodli a tento bod tak 
dnes již můžeme považovat za splněný. 
Podobně jsme na tom s webovou aplikací 
pro připomínky občanů. Aplikace inCity 
už umožňuje občanům i návštěvníkům 
města nový způsob komunikace, který 
lze využít také k zapojení Rožnovanů do 
zlepšení města. Informovanost občanů 
a jejich zapojení a jsme přislíbili posílit 
také formou interpelací a veřejných pro-
jednávání. První z pravidelných setkání  
s občany by se mělo uskutečnit na podzim 
(tématem bude městský park). Informace 
o připravovaných projektech ve městě, 
stejně jako prostor pro kritické připomínky 
by mělo ve větší míře přinášet Spektrum 
Rožnovska s novou redakční radou. O plá- 
novaných a probíhajících akcích bychom 
rádi zpravovali občany prostřednictvím 
informačních tabulí také přímo v terénu. 
Sebekriticky podotýkám, že v případě ká-
cení stromů na Palackého ulici a na Jižním 
městě jsme to ještě nestihli. Předejít kácení 
jsme nemohli, ale informovat o důvodech 
tak zásadních zásahů bychom do budouc-
na chtěli názorněji a přehledněji.
Samostatnou kapitolu tvoří veřejné za-
kázky. Částečně se nám daří adresně os-
lovovat více firem, které by se do soutěže 
mohly zapojit. Do hodnotících komisí za- 
pojujeme opoziční zastupitele. I tak se 
snažíme proces výběru, kde jde o hodně 
peněz a také o důvěru občanů, zprůhlednit. 
Problém vidím v současné legislativě, která 
u veřejných zakázek klade důraz na cenu  
a upozaďuje kvalitu a kvalifikaci soutě- 
žících. Stává se tak, že zakázku vyhraje 
nejnižší nabídka, i když s danou firmou 
nejsou vůbec dobré zkušenosti. Vnést 
mezi hodnotící kritéria kvalitu a přitom 
se vyhnout nařčení z klientelismu není 
jednoduché. Přesto se snažíme najít cestu, 
některé protikorupční neziskovky a už  
i řada samospráv recepty nabízejí. 
Lepší představu o tom, co z volebního pro-
gramu Zdravého Rožnova hodláme rea- 
lizovat, získáte, když si pročtete program 
koalice stran, hnutí a sdružení, které jsou 
zastoupeny v radě města (brzy bude zve- 
řejněn). Na tvorbě tohoto ambiciózního 
dokumentu se podílelo mnoho desítek 
lidí, z nichž někteří se doposud v Rožnově 
neangažovali. 
Při prosazování a realizaci programu někdy 
zaškobrtneme, nejsme dokonalí, z chyb se 
snažíme poučit. Držíme se však pořád toho, 
co jsme před volbami slíbili.     Petr Kopecký

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

Jedeme podle programu
Od podzimu sleduji, jak si na radnici vedou 
noví lidé. Přinesli otevřenost, jasnost, nové 
postupy, nové názory na to, jak se věci mají 
dělat a uvádějí tato svá slova v doložitelné 
skutky. Jedním z takových činů je spolu-
práce napříč koalicí, třeba uspořádáním 
celokoaličního fóra, které jsme pracovně 
nazvali „koaličním workshopem“. Tato 
akce se spustila poněkud nenápadně a po- 
tichu 20. února tohoto roku. Ze začátku 
jsme byli všichni poněkud opatrní, poně- 
vadž jsme se neznali a byli jsme si vzájemně 
neokoukaní. To se však během celého ve- 
čera bouřlivých a intenzivních debat změ- 
nilo, a když kolem půl deváté workshop 
končil a pomalu jsme se začali rozcházet, 
loučili jsme se s úsměvy a vtipy.
Atmosféra na konci workshopu, kdy se 
debatoval další postup, byla uvolněná. 
Cítil jsem ve vzduchu takovou tu jemně 
vzrušenou náladu, že se odehrává něco 
nečekaného, že najednou nejsme lidé ze 
čtyř stran či uskupení, nebo dokonce úplně 
odjinud, ale jsme lidé jedné koalice, držíme 
za jeden provaz a táhneme jedním směrem. 
Ukázalo se, že jsme lidé stejně či podobně 
smýšlející, že jsme lidé stejných ideálů  
a chceme z Rožnova udělat něco nového, 
lepšího, nenecháváme se strhnout malo-
myslností a z neúspěchů, nepochopení os-
tatních si neděláme velkou hlavu, protože 
víme, kam jdeme.

Z občanského pohledu tohle vnímám velmi 
pozitivně. Rád vidím, že město, ve kterém 
jsem vyrůstal, má dobré vedení a že tolika 
lidem na „mém“ městu záleží a chtějí 
dělat pro něj na úkor svého volného času, 
obětí a sil. Rád vidím fungující občanskou 
společnost a lidi, kteří chápou svou práci 
v zastupitelstvu, radě města, komisích  
a výborech jako službu městu a těm, kteří 
v něm žijí. A za to jsem moc rád. A vám, 
čtenářům, jsem schopen s čistým srdcem 
říct, že Rožnov je nyní v dobrých rukou  
a nemusíte se o něj bát.
Příští koaliční workshop, který proběhne  
v říjnu, je již svolán a bude se na něm deba-
tovat rozpočet na další rok. Michal Štverák

Koaliční workshopy

Již máme      redakční radu Spektra      energetickou komisi 
V příštím roce      možnost užívání zimního stadionu v létě      městský architekt     skatepark
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Zdravý pohled na Rožnov 2015

(dlouhá) Cesta k záznamům ze zastupitelstva města Rožnov p. R.

Dlouhodobou slabinou kultury ve městě je absence 
vhodných prostor pro kulturu. Minulé pokusy 
o Dům kultury i OD Láz se ubíraly do ztracena  
a zůstala tak budova stále zastaralejšího kina  
z 50. let. Toto téma není nové a stalo se jedním  
z témat loňské předvolební kampaně.
Nezůstalo však jen u volebních slibů a skutečně 
brzy po ustanovení koalice zasedla pracovní sku- 
pina zabývající se tzv. Víceúčelovým kulturním 
centrem, které by v ideálním případě mělo vznik- 
nout na místě dnešního kina Panorama. Tato 
skupina objela několik kulturních zařízení v okolí, 
aby srovnala vybavenost a zázemí různých měst, 
náklady na jejich vybudování i provoz a efek-
tivitu. To byl jeden ze vstupů naší analýzy toho,  
co v Rožnově potřebujeme, kolik by to mohlo stát  
a co si v posledku můžeme dovolit.
Dnes je tato analýza již hotová a vyplývá z ní, že 
město má nedostatečné kapacity v podobě sálu pro 
300 a více osob, který by mohl sloužit pro divadelní 
představení, pro plesy apod. Prostory kina jsou 
vzhledem k návštěvnosti naopak předimenzované 
a ve městě naprosto schází prostor vhodný pro 
hudební klub. Střízlivé odhady na stavbu obsa-
hující všechny tři funkce a zázemí se pohybují 
v částkách kolem 100 –120 milionů, na což se 
v neveselé finanční situaci města budou hledat 
finanční zdroje komplikovaně a z mnoha zdrojů. 
Pokud se vícezdrojové financování nepovede, pak 
se jako záložní varianta jeví rekonstrukce budovy 
kina, která byla v již zpracovaných architektonic- 
kých projektech odhadnuta na cca 20 –25 milionů 
korun tak, aby se v budoucnu daly dostavět další 
chybějící kapacity.
Nedostatkem prostor však problematika kultury 
v Rožnově nekončí. Město je vnímáno jako velmi 
kulturní a mimo řady nadšenců a (nejen folk-
lorních) spolků se v něm na kultuře podílí tři insti-
tuce: Valašské muzeum v přírodě (VMP) s vlastní 
nezávislou agendou, Městská knihovna (MěK)  
a T-klub Kulturní agentura (TKA). Město 
ovlivňuje kulturní dění ve městě skrze TKA, MěK 
a grantový systém, kterým podporuje i oblast 
kultury.

První záznamy ze zastupitelstva, které na svůj ná- 
klad pořídilo a zveřejnilo město Rožnov pod 
Radhoštěm, jsou všem přístupné na oficiálních 
stránkách města. Z pohledu dneška to možná vy-
padá jako banální záležitost, ale ohlédneme-li se, 
vidíme spletitý příběh s velice komplikovaným fak-
tickým i právním pozadím.
Začátkem roku 2010 za mnou přišla Jarka Miku- 
lášková, přinesla mi štos materiálů z Kopřivnice 
a požádala mě, zda bych se na to „mrknul“, aby-
chom mohli záznamy zveřejňovat taky. Nadšeně 
jsem přislíbil a bez znalosti věci se domníval, že to 
bude pouze o registraci Zdravého Rožnova coby 
pořizovatele záznamů u Úřadu pro ochranu osob- 
ních údajů. Nemohl jsem se mýlit více… Úřad 
zpracoval relativně obsáhlý postup a argumen-
taci, proč se záznamy ze zastupitelstev zveřejňovat 
nemají a na tomto postupu nehodlal ničeho měnit. 
Nám ovšem argumenty úřadu připadly jako 
účelové, právně nelogické a z pohledu každodenní 
reality této země nepochopitelné. Tak jsme i přes 
mínění úřadu podali návrh k registraci Zdravého 
Rožnova s tím, že natáčet chceme a budeme.  

V rámci řízení o registraci se nás ale pokusili od-
být s argumentem, že to nejde a že je to zásah do 
osobnostní sféry těch, kteří na záznamu vystupují. 
Udělali jsme tedy ústupek a nabídli, že kromě 
zastupitelů budeme výstupy všech ostatních osob 
tzv. „vypípávat“. Rovněž jsme úřadu pohrozili, 
že se registrace budeme domáhat soudní cestou, 
pokud nám ji odepřou.
Registraci jsme získali a mohli jsme začít natáčet. 
Relativně záhy jsme si ale uvědomili, že se jedná 
spíše o vítězství Pyrrhovo. Zatímco Kristýna 
Kosová stála celé (mnohahodinové) zastupitelstvo 
za kamerou, Karel Gardaš po víkendových nocích 
záznamy procházel a „vypípával“ všechny osoby 
nebo pouhé zmínky o nich, pokud se nejednalo 
o samotné zastupitele. Hrozilo, že se energie na 
takto úmornou práci záhy vyčerpá. My jsme to ale 
nevzdali a hledali další alternativy. Spojili jsme se 
s Lukášem Martínkem, vydavatelem Rožnovského 
prostoru, a využili jsme jeho novinářské licence. 
Záznam ze zastupitelstva tak již nebyl pořizován 
v rámci občanské (soukromé) iniciativy, ale jako 
reportáž s cílem informovat širokou veřejnost  

o dění ve městě a nutnost „vypípavat“ nám odpad-
la. Spolupráce s Rožnovským prostorem vydržela 
až do voleb v roce 2014 a my jsme tak v tomto pe-
riodiku našli solidního partnera, který významně 
přispěl k dnešnímu stavu.
Záznamy odhalily mnohé z atmosféry zastupitel-
stva, úroveň argumentace i chování jednotlivých 
zastupitelů při prosazování jejich programu. Pro 
mnohé vnesly světlo do toho, jakým způsobem 
nejvyšší orgán města funguje.
Za nynější stav je nutno po politické linii poděkovat 
současné koalici, která pochopila, že záznamy ze 
zastupitelstva jsou legitimním nástrojem kontroly 
volených zástupců veřejností a že k demokracii  
21. století prostě patří. Rád bych ovšem připome- 
nul, že při oslavě této skutečnosti nesmíme zapo-
menout, že ještě nejsme v cíli. Záznamy jsou jen 
dílčím, byť mimořádně důležitým stavebním ka-
menem na cestě k transparentní radnici. Další krok 
je zveřejňování smluv uzavíraných městem na in-
ternetu. Doufejme, že ti, kdo nám to ve volbách sli-
bovali, budou stejně urputní i při prosazování této 
věci.             Jaroslav Baier

Každý z těchto nástrojů má však své problémy.  
V případě TKA je jím velké množství tzv. agen-
turních (tj. dovozových) kulturních představení, 
které stojí v protikladu k poměrně slabé podpoře 
místní kulturní produkce, což vede k poměrně 
úzkému profilování kulturní scény ve městě – 
nová koncepce má přinést jeho rozšíření. TKA se 
napříště má zaměřovat na vlastní produkci a již  
k tomuto cíli podnikla některé první kroky – našla 
nového dramaturga se zaměřením na alternativní 
kulturní scénu, která je v Rožnově a okolí silná. 
Věřím, že v kombinaci s dalšími změnami zčeří 
poněkud stojaté kulturní vody města.
MěK a její činnost je velmi dobře známá daleko za 
hranicemi města i kraje. Vzniká zde řada inovací 
a knihovna se aktivně zapojuje do celostátních 
projektů (Noc literatury, Celé Česko čte dětem). 
Koncept projektu Město v mé paměti, který staví 
na procházkách se vzpomínáním pamětníků na 
podobu města v jejich mládí, si našel cestu do 
mnoha (nejen) knihoven po celé republice. Podle 
zpracované analýzy a norem pro komunitní typ 
knihovny však MěK trápí nedostatek prostor, který 
limituje její další rozvoj (knihovna dosahuje 1/3 do- 
poručené plochy pro čtenáře).
Kromě řešení zázemí pro kulturu a knihovnu se 
koalice a kulturní komise zaměřily na pracovní set-
kávání všech aktivních lidí, kteří v Rožnově dělají 
kulturu, na koordinaci zajímavých akcí a přípravě 
společného kulturního kalendáře. Na to se můžete 
těšit už příští rok.
Posun nastane i v grantovém systému, a to směrem 
k podpoře mimořádných kulturních akcí, které 
rozšíří nabídku akcí ve městě. Pokud tedy máte 
nápad, neváhejte a sepište na podzim grantovou 
žádost, nebo požádejte o pomoc s touto žádostí 
pověřenou úřednici na odboru školství – ráda vám 
pomůže!                      Tomáš Hofman

Minulost, současnost a budoucnost 
kultury v Rožnově
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Nikdy jsme nebyli přesvědčeni, že víme všechno 
nejlíp, naopak máme rádi diskuze s odborníky  
a s lidmi z Rožnova, protože je považujeme za 
experty aspoň na ten jejich kousek města. Takže 
jsme poradní orgány rady města – komise, otevřeli 
odborníkům se zájmem o místní dění, a to včetně 
redakční rady Spektra. Pracovat s námi v komi-
sích (je jich přes deset) je časově poněkud náročný 
koníček, každá se schází zhruba jednou měsíčně  
a na několik hodin. Proč to děláme? Víc hlav víc ví  
a nejrůznější plány snesou ve svém počátku víc 
úhlů pohledů, než se najde správné řešení. Proto 
jsme za všechny, kdo mají město jako koníčka, 
rádi a rádi s nimi debatujeme do noci. Stává se, 
že odcházíme s podstatně jiným plánem, než s ja- 
kým jsme na jednání přišli, a to je dobře. Kdyby 
vás témata probíraná na komisích zajímala, zápisy 
najdete na webu města (na webu města: město → 
samospráva → rada města → komise).
Jednání komisí je ale přece jen specifické a uza- 
vřené, dá se zapojit i jinak? Do některých projektů 
bude třeba vtáhnout nejen odborníky z komisí, 
říká se tomu složitě „participace“ a u nás se to 
teprve učíme, ale základ je vlastně jednoduchý – 
ptát se lidí, co ve městě chybí, co naopak funguje  
a nepotřebuje to opravovat. To se dá dělat různě – 
na podzim bychom vám takové otázky rádi položili 
v rámci dní architektury, kde si budeme odpovědi 
kreslit společně do pocitových map. Pokud máte 
čas, určitě přijďte 3. 10. kolem poledne na Nádražní 
ulici. První místo v Rožnově, kterému se chceme 
takto podrobněji podívat na zoubek je městský park, 
k tomu bude také 8. 10. v 16 hod. v parku u altánku 
veřejná debata a další budou následovat.
Kromě veřejných debat nad konkrétními tématy 
zatím proběhlo jen pár uzavřených schůzek třeba 
na téma chodníků, ale i přednáška o povodňových 
procesech a hladové vodě. Občas dostanete i mož- 
nost ptát se na co chcete v rámci veřejných in-
terpelací. Tento model už jsem si vyzkoušela při 
debatě v Klubu seniorů a je nám jasné, že se nad 
vašimi otázkami trochu zapotíme.               K. Kosová
Každou první středu v měsíci (vyjma prázdnin) 
jsme od čtyř do pěti v knihovně připraveni na Vaše 
dotazy.

O zapojování


