
MĚSÍČNÍK OBYVATEL ROŽNOVSKA       I       ČÍSLO 1       I       ROČNÍK XXXI      I     27. LEDNA 2021

Rožnov se poohlíží po sportovní hale

DLOUHOLETÁ PRAXE

VODA    TOPENÍ    PLYN

TRUMF
prodej materiálu
montáž plynu
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tlakové čistění domácí kanalizace
kondenzační kotle
tepelná čerpadla
solární panely     koupelny
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INZERCE

Z nedávného veřejného průzkumu v rámci sportovní koncepce vyplynulo, že Rožnovanům chybí moderní hala pro kolektivní sporty. Představi-
telé radnice proto začali usilovně hledat lokalitu, kde by v budoucnu mohla vyrůst. Ve hře jsou aktuálně pozemky vedle městem vlastněných 
základních škol na ulicích Videčská a 5. května.                                                                                                               Pokračování na str. 5

Tříkrálová sbírka letos jinak
Kvůli koronavirové pandemii se v lednu nemohla uskutečnit tradiční tříkrálová 
sbírka. Dárci mohli do 24. ledna přispět buďto do pokladniček umístěných 
v  kostele a na dalších místech, poslat DMS zprávu, nebo peníze převést 
on-line přes svůj bankovní účet. Více na webu www.valmez.charita.cz, kde na-
jdete podrobné informace v případě, že byste chtěli zaslat finanční příspěvek 
i po skončení tříkrálové sbírky. Všem dárcům děkujeme!                           (r)

Foto koledníků z loňské tříkrálové sbírky.

Kulturní centrum nevybráno 
ani napodruhé Starosta Holiš: Projekt se 

bude muset přepracovat

Rožnov hledá vedoucího odboru investic
Jste svědomitá a pečlivá osobnost, 
která se nebojí podílet na rozvoji 
města Rožnova? Týmová práce 
vám není cizí a troufáte si na šé-
fování jednoho z nejdůležitějších 
odborů radnice  - odboru investic? 
Pokud ano, pak se neváhejte při-
hlásit do výběrového řízení (bližší 
info na str. 16), čas máte do 5. 2. 
Kromě nadstandardního platové-
ho ohodnocení vám bude odmě-

nou řada benefitů - 5 týdnů do-
volené, 5 dnů sick day, stravenky, 
pružná pracovní doba, jazykové 
kurzy, příspěvek na důchodové po-
jištění nebo Flexi Passy. „Společný-
mi silami posuneme město dopředu, 
tak pojďme vzít kritikům úřadu vítr 
z plachet a ukázat jim, že příprava 
městských investic má smysl nejen 
pro nás, ale i pro budoucí generace,“ 
vyzývá rožnovská radnice.         (pr)

Na bicyklu po městě 
již brzy bezpečněji
To, že je takřka celé Valašsko pro-
tkáno cyklostezkami, je již dlouho 
známo. Uvnitř hustě obydlených 
aglomerací ale infrastruktura větši-
nou  chybí. To by se brzy mělo změ-
nit, tedy alespoň v Rožnově.
                                    Více na str. 3

Piráty silnic bude krotit třetí radar - měřit se bude i na Bečvách
V rozpočtu města na letošní rok počítá rožnovská radnice s pořízením třetího radaru, který by byl v regionu využíván 
při dohledu nad dodržováním předepsané rychlosti.                                                                     Pokračování na str. 4

Opakované výběrové řízení na zhoto-
vitele kulturního centra (KC) nemá 
vítěze. Ze dvou firem, které se do 
něj přihlásily, se jedna nevešla do za-
stropované částky 203 mil. Kč včet-
ně DPH (dalších 12 mil. Kč mělo jít 
na vybavení), druhá pak nesplnila 
kvalifikační kritéria.

První výběrovka na KC skončila 
neúspěchem loni v létě. „Přihlášené 
firmy nám tehdy zaslaly nabídky, jež 
byly i o polovinu vyšší, než je zastu-
piteli stanovený strop. Proto jsme na 
podzim vyhlásili druhé kolo výběro-
vého řízení, kde jsme slevili z určitých 
nároků na kvalifikaci a také došlo k   
úpravě některých materiálů, které 
připustil architekt. Ze dvou došlých 
nabídek se jedna znovu nevešla do 
zastropované částky, druhá nebyla 
v pořádku v jiných zásadních para-
metrech. Nyní se musíme domluvit 
jak s tímto projektem dál. Přidávat 
další peníze, které potřebujeme jinde 

ve městě, nechceme,“ sdělil staros-
ta Rožnova Radim Holiš (ANO) 
a pokračoval: „Na realizaci stavby 
je ale již schválená státní dotace 50 
milionů na pasivní standard objektu, 
což je nemalá částka, o niž rozhodně 
nechceme přijít. Rožnov si jednoznač-
ně důstojný kulturní stánek zaslouží, 
proto budeme o jeho realizaci dál 
usilovat.“

A jaký tedy bude další postup 
Rožnova? „Uplatníme reklamaci 
projektu, protože není možné, aby 
nám architekt nakreslil a projektant 
vyprojektoval stavbu s cenou, do níž 
se žádná stavební firma nemůže 
vlézt. Tady je něco špatně, a proto je 
třeba chyby opravit a zadávací doku-
ment přepracovat. Podle mě je stále 
značná finanční rezerva ve výměně 
použitých materiálů, kdy bychom 
zvolili jiný levnější konstrukční sys-
tém a obálku budovy. Koncepci bu-
dovy budeme chtít zachovat,“ konsta-
toval na závěr Holiš.                    (r)

Teslácký kanál do řeky Bečvy zůstává v hledáčku radnice
             Otrava ryb stále v šetření policie       Rozhovor na str. 5




