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Rožnov uvažuje o zkušebním provozu tržnice
Pokračování ze str. 1

Vedení radnice chce v nejbližší
době odstartovat zkušební provoz
tržnice na místech, kde byli stánkaři dosud. Tedy vedle dnes již zbouraného Paláčkova mlýna. „Téma
městské tržnice není vůbec jednoduché. Ve městě jsme v minulosti zkoušeli nejen my, ale i soukromé subjekty farmářské trhy, ale ty se u nás
příliš neosvědčily. Jednak je to kvůli
tomu, že jsme menší město, a tak dostat sem místní producenty je mnohdy nereálné, protože oni si své zboží
 K tématu jsme oslovili šéfa T klubu
– kulturní agentury Jakuba Sobotku
(na fotu). Téčko totiž dříve pořádalo
farmářské trhy ve městě. Zajímal nás
proto jeho názor na jejich zrušení.
Jeho vyjádření přinášíme níže.
„Bohužel byl největší zádrhel na
straně sortimentu. Místní farmáři

raději prodávají tak říkajíc doma
přes dvůr, případně zásobují svou stálou obchodní klientelu. Z lokální produkce bohužel mezi stánkaři nebývá
ani nabídka ovoce a zeleniny. Jejich
původ je až na výjimky stejný jako
v supermarketech. Čili myšlenka
farmářských trhů tkvící v lokálnosti
nabízených produktů je u nás těžko
realizovatelná,“ vysvětlila místostarostka Kristýna Kosová (Zdravý
Rožnov) a dodala: „Na druhou stranu ale zájem veřejnosti o trhový prodej je. Proto chceme zkusit zkušební
provoz městské tržnice vedle Paláčko-

va mlýna, jakmile to dovolí výstavba
v lokalitě. K tomu bych ještě chtěla
dodat, že by šlo opravdu o jakýsi průzkum, v němž bychom zjišťovali, jaké
zboží zde lidé chtějí. Nechceme mít
většinu stánků s textilem.“
Podle radnice plní tržnice mimo
své hlavní role nákupní také druhou,
neméně důležitou roli. „Je to samozřejmě také o setkávání lidí. Chtějí si
jen nakoupit a popovídat si se známými. S tímto záměrem do toho za město půjdeme a následně vyhodnotíme,
jaký rozsah a náplň trhů Rožnované
skutečně potřebují, rozhodně bychom

neměli zájem na trzích prodávat,
jelikož jejich výrobu sami prodají
tak říkajíc ze dvora nebo stálým
odběratelům. Podařilo se nám
zajistit prodejce sezonní zeleniny ze Slovenska, se kterým jsme
spolupracovali v roce 2018. Prodej
čerstvého ovoce a zeleniny v odpo-

vídající sezoně zajišťovali někteří
z prodejců jako doplněk ke svému
sortimentu. Idea farmářských trhů
nijak nekoresponduje s naší činností. Neviděli jsme možnosti zlepšení a rozvoje především z důvodů,
že nemáme na komunitu farmářů
žádné pracovní vazby.“
(r)

je chtěli koncentrovat do jednoho místa,“ vysvětlila Kosová.

Zůstane tržnice vedle zbouraného Paláčkova mlýna?
Na tuto otázku místostarostka
odpověděla: „V návaznosti na anketu k tomu směřujeme a máme předjednané i směny pozemků v této lokalitě, aby bylo možné tržnici případně
rozvinout. Prvním krokem ale bude
zkušební tržnice, abychom si ověřili
umístění i sortiment,“ poznamenala
na závěr Kristýna Kosová.
(r)

Na jezírko v parku téměř 3 miliony Poklad strýca Juráša už je rozdělen
Špatný stav jezírka v městském
parku (v blízkosti Společenského
domu) si žádá jeho kompletní rekonstrukci. „Jezírko už má hodně za
sebou, jeho těsnost již není ideální.
Protože je to krásný prvek v našem
krásném parku, chceme ho krásně
opravit. Plánujeme také vyčištění
dna i utěsnění. Náklady na opravu
se vyšplhají na 2,2 milionu, dalších

500 tisíc budou stát sadové úpravy
tohoto vodního díla, konkrétně mám
na mysli břehový porost a vodní rostliny. I zde šetříme rozpočet města na
jiné problémy – máme dotaci z Ministerstva zemědělství ve výši 1,5
milionu,“ prozradil místostarosta
Jan Kučera (Nezávislí Rožnováci)
s tím, že veškeré práce by měly být
realizovány na podzim.
(r)

Kulturní centrum dostane další šanci
Na rožnovské radnici v těchto dnech
na plno připravují nové výběrové
řízení na stavitele kulturního centra. Předchozí dvě soutěže ztroskotaly na cenových nabídkách, za
které byly firmy ochotny projekt
realizovat.
V pořadí již třetí výběrové řízení by
mělo odstartovat v květnu. „Kulturní centrum Rožnov jasně potřebuje.
Je to impuls pro celý region. Nesmíme to vzdát, a tak došlo k upravení
podmínek tak, aby se o zakázku
mohlo ucházet více firem. Rozdělili
jsme zakázku na šest menších výběrových řízení. Vše s jasným úkolem
dodržet cenu a využití už přijaté dotace na pasiv budovy. Vyčlenili jsme
hlavně stavební objekty, které nejsou
stavební, ať už divadelní technologie, elevace, nábytkové vybavení. Ty
z informací z minulých soutěží dělaly největší problém v koordinaci
stavby a byly nejvíce přeceňované
v subdodavatelských pracích. Cíl je
dostat se do již dva roky zastupitel-

stvem zastropované sumy. Celková
částka je 215 milionů včetně DPH.
Děláme maximum pro to, abychom
kulturní centrum postavili,“ vysvětlil starosta Radim Holiš (ANO)
s tím, že na stavbu je stále připravena státní 50mil. dotace na tzv.
pasivní standard objektu a v jednání jsou také nemalé sponzorské dary od soukromých firem.
„Kromě toho také prověřujeme další
možné dotační tituly a vše nasvědčuje tomu, že si při stavbě kulturního
centra budeme moci sáhnout na
další miliony. Jedná se o dotace na
vybavení, zpevněné plochy a opatření na zadržení vody v krajině, což
předběžně dělá dalších 16 milionů.
Děláme maximum pro to, abychom
kulturní centrum postavili. Po dvou
neúspěšných soutěžích se objevila
řada názorů proti stavbě. Překvapivě i u lidí, kteří stáli u zrodu tohoto
projektu od začátku. Všechny chci
uklidnit, že nás tito nepřející jen motivují k tomu, že to nesmíme vzdát,“
dodal na závěr Holiš.
(r)

OSOBNÍ ŘÁDKOVÁ INZERCE
 Prodám třídílnou šatní skříň v perfektním stavu. Po obou stranách
6 polic s volitelnou výškou, uprostřed díl s věšáky + jedna police. Rozměry: v. 220 cm, š. 176 cm, hl. 64 cm.
Dostupná ihned, cena dohodou. Tel. 603 819 554.
(pr)

Lež ve všech jejích podobách – od neúprosné, bolestivé přes fámu, fake news
či milosrdnou lež až po hravé vymýšlení ve stylu barona Prášila – ztvárnili
mladí autoři od 6 do 15 let v letošním
ročníku literární soutěže O poklad
strýca Juráša. Do okresního kola postoupilo 80 autorů. Ocenění autoři
z Rožnova: Ema Pobořilová, Ema Per-

nická, Eliška Šťastná, Viktorie Hrušková, Adéla Janyšková, Eliška Vrzalová,
Julie Cábová, Ema Fárková, Radka
Vašutová, Markéta Sačková, Amélie
Burešová, Tereza Sommerová, Sofie
Burešová. Slavnostní vyhlášení výsledků okresního kola soutěže pojali rožnovští knihovníci formou dramatizace,
pantomimy, přednesu či obrázků. (r)

