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Rožnov zase o něco blíže kulturnímu centru
Rada města ve středu 18. března 
schválila vyhlášení nadlimitní ve-
řejné zakázky na stavbu kulturní-
ho centra. Předpokládaná cena je 
203,1 mil. Kč včetně DPH.
Město Rožnov i v těžkých časech, 
kdy celá země bojuje proti šíření ne-
bezpečného koronaviru COVID-19, 
musí pokračovat v započatém díle – 
ve stavbě kulturního centra. „Již dlou-
ho v Rožnově tuto velkou akci připravu-
jeme. Dali jsme do ní hodně energie a 
věřím, že ji máme pečlivě připravenou. 
I když přicházíme s vyhlášením veřejné 
zakázky v ne úplně nejvhodnější době, 
kdy řešíme všichni společně něco úplně 
jiného, tak i v těchto těžkých časech je 
potřeba myslet na budoucnost a těšit se 
na to, že jednou v Rožnově budeme mít 
takovéto pěkné kulturní centrum. Proto 
je třeba zakázku vyhlásit a konečně se 
tak dozvědět, jaká je její reálná cena, 
abychom na to v rozpočtu města byli 
pořádně připraveni,“ uvedl starosta 
Rožnova Radim Holiš (ANO).

Aktuální předpokládaná cena díla 
je cca 203,1 milionu Kč včetně DPH. 
„Nabídky zhotovitelů tuto cenu nesmí 
překročit. Jedná se o cenu stavby jako 
takové, není zde započítáno teleskopic-
ké hlediště ani mobilní nábytek. Proto 
je aktuální předpokládaná cena na 

výši 203 milionů a nikoliv ve výši 215 
milionů, jak si mnozí pamatují posled-
ní zveřejňovaný údaj,“ vysvětlil Holiš. 
Město zároveň stále čeká na informa-
ci o cca 50mil. dotaci na pasivní stan-
dard budovy. Případné neschválení 
této dotace dle usnesení rady města 

může být důvodem ke zrušení veřej-
né zakázky.

Realizace zakázky je plánována 
na 16 měsíců, předpoklad zahájení 
je 1. července 2020, v zadávací doku-
mentaci je zahájení vázáno na výzvu 
objednatele.                           (mha, r)

Vizualizace - zadní pohled na KC

Pod Radhoštěm boj se suchem nevzdávají
Debata s odborníky na téma hos-
podaření s dešťovou vodou se 
uskutečnila v závěru února v rož-
novské Brillovce. 

Hlavní část diskuze se točila 
kolem studie adaptace na změnu 
klimatu prostřednictvím tzv. mod-
rozelené infrastruktury (jedná se 

o opatření k udržení vody ve měs-
tech a vnitrozemí). Na setkání, kte-
ré proběhlo pod hlavičkou Ekocen-
tra Koniklec, se o zkušenosti mimo 
jiné podělili i pracovníci z ČVUT. 
Z místních odborníků zde nechy-
běl městský architekt Jan Horký 
či místostarostka Kristýna Kosová 

(Zdravý Rožnov). „Dozvěděli jsme 
se o řešeních, která v rámci hospo-
daření s dešťovou vodou přijímají 
některá česká města. U nás v Rožno-
vě se celou problematikou budeme 
primárně zabývat již brzy a to v rám-
ci příprav nového územního plánu, 
tam lze nakládání s dešťovými vo-

dami řešit systematicky. A z prak-
tických řešení bychom chtěli napří-
klad svést dešťovou vodu ze střech 
budov kolem Masarykova náměstí 
k dřevinám a zeleni na náměstí,“ 
prozradila Kosová a pokračovala: 
„V rámci debaty byly připomenuty 
také zákonem stanovené povinnosti 
pro stavebníky, kteří musí v přípa-
dě novostavby nebo rekonstrukce 
objektu pamatovat na zadržení 
a využití dešťové vody. Všichni mu-
síme mít na paměti, že Rožnov je 
v posledních letech lokalitou posti-
ženou v letních měsících suchem 
a nemůžeme si dovolit, aby to, co 
naprší, odteklo bez jakéhokoliv 
užitku pryč. Pokud se budete pro 
nějaké řešení vedoucí k zadržení 
dešťové vody chtít rozhodnout, naši 
úředníci na stavebním odboru vám 
určitě pomohou.“                       (r)Do Brillovky dorazily desítky odborníků.
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Zápisy do prvních tříd - Zápisy k povinné školní docházce pro školní rok 
2020/2021 proběhnou kvůli koronavirové pandemii netradičně, a to bez 
osobní přítomnosti dětí ve škole. Zákonným zástupcům dětí, které by od 1. 
září 2020 měly začít plnit povinnou školní docházku a které mají trvalý pobyt 
na území Rožnova, budou odeslány 30. března školami pozvánky podle sta-
novených spádových obvodů jednotlivých škol. V pozvánkách budou uvedeny 
veškeré pokyny. Děti, které mají trvalý pobyt mimo území Rožnova, ale na 
území města bydlí, mají také možnost plnit zde povinnou školní docház-
ku. V tomto případě však MěÚ zákonným zástupcům doporučuje, aby se 
spojili s vedením příslušné ZŠ podle místa stanoveného spádového obvodu 
(k dispozici na www.roznov.cz). Ředitelé základních škol zřizovaných měs-
tem Rožnovem (ZŠ Videčská, ZŠ Záhumení, ZŠ Koryčanské Paseky, ZŠ 5. 
května a ZŠ Pod Skalkou) se dohodli, že k zápisu do prvního ročníku dojde 
v jednotném termínu, a to 15. 4. 2020 od 9.00 do 17.00 hodin. V tento den 
zákonní zástupci donesou do školy v obálce všechny dokumenty podle po-
kynů v pozvánce. Obálku vhodí do připraveného boxu u vstupních dveří.
Rodiče, kteří budou žádat o odklad, se domluví s ředitelem školy.
Školy, jejichž zřizovatelem není město - Termín a způsob zápisu na soukro-
mé ZŠ Sedmikráska budou zveřejněny na www.sedmikraska.cz. Zápis do 
prvního ročníku Základní školy Rožnov p. R., Tyršovo nábřeží proběhne 
pouze distančně, a to v období 1. 4.-30. 4. 2020, rodiče mohou kontakto-
vat ředitelku Annu Kovárňovou na telefonu 734 495 825 nebo na e-mailu 
reditel@zsproznov.cz, veškeré info na http://zsproznov.cz.                  MěÚ

Radnice uvažuje o zásadních změnách 
ve svém lesním hospodářství. Z kůrov-
cem a suchem zdevastovaných lokalit 
by se postupně mohly stát tzv. lesy 
zvláštního určení.
Prvořadým úkolem Rožnova je vytě-
žit dřevokazným hmyzem napadené 
dřeviny. „Aktuálně probíhá pouze 
těžba zasažených stromů, tedy vesměs 
smrků. Ročně máme vytěžit 7,5 tisíce 
kubíků, ovšem realita je 31,5 tisíce. 
Naše společnost Městské lesy i přes 
nepříznivý vývoj stále plní své závaz-
ky a do rozpočtu nám ročně posílají 
milion,“ prozradil starosta Rožnova 
Radim Holiš (ANO) a pokračoval: 
„Zůstává nám zatím 150 tisíc kubíků 
jehličnanů a asi 100 tisíc kubíků list-
náčů. Chceme dát lesu šanci zotavit 
se z kůrovcové kalamity. Samozřejmě 
kůrovcové dřevo, pokud to bude možné, 

musí bez výjimky pryč, plníme zákon-
né nařízení.“
A jak chce město svým lesům umož-
nit nabrání nových sil? „Do plánu 
společnosti dáváme úkol k prověření 
možnosti převedení maximální plo-
chy z našich celkových 1 000 hektarů 
za účelem vytvoření lesů tak zvaného 
zvláštního určení. Zde by prioritou už 
nebyla těžba, ale více by se myslelo 
na společenský význam lesa. Stromy 
udržují mikroklima, zadržují vodu 
v krajině a my chceme, aby se zno-
vu nadechly, mimo jiné bychom jim 
ponechali samoobnovitelnou funkci. 
Ekonomika už by nebyla prvořadým 
kritériem, i když i  ta u těchto lesů 
funguje. To se ukázalo na již převe-
dených 167 ha, které už v tomto způ-
sobu hospodaření máme,“ dodal na 
závěr starosta.                             (r)

Lesy se musí znovu nadechnout


