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Placená inzerce

S určitými rozpaky jsem přečetl 
reakce na svůj článek „Rožnov 
lepší spojení se světem potře-
buje...“ (SR, číslo 2) z per H. 
Uhrové a L. Vičarové (SR, č. 
3). Přiznám se, že to poslední, 
co bych na tomto místě chtěl, je 
podrobně na jejich články reago-
vat a vést vyčerpávající diskuze 
o tom, zda se investice do nové-
ho kulturního centra vyplatí či 
nikoli. Měl jsem samozřejmě 
na mysli návrhy „mega-staveb“, 
které vzešly z architektonické 
soutěže z roku 2009, o mém 
domnělém nesouhlasu s rekon-
strukcí kina a knihovny v mém 
článku nepadla jediná zmínka. 
Ale ať si o smysluplnosti podob-
ných staveb a soutěžích na jejich 
návrhy udělá každý svůj obrá-
zek. Dlužno nicméně dodat, že 
reakce obou dam chápu a jejich 
názory plně respektuji. Dobře 

rozumím i zájmům L. Vičarové, 
avšak její argumentaci a logic-
kým závěrům, které vyvodila 
z mého článku, už podstatně 
méně. Vlastně ani nevím s kým 
ve svém článku polemizuje. 
Nevadí, dám second service... 

Leitmotivem mého článku 
byla úvaha nad Rožnovem, 
jakým bych jej chtěl mít za 
několik let. Jako město, které 
je živé, prosperující a hlavně 
město, odkud kvalifikovaná 
síla neodchází. Obávám se 
však, že bez ohledu na cokoli, 
trend bude spíše opačný. Dou-
fám, že se mýlím, ale dle mého 
názoru bude Rožnov dostávat 
stále zřetelněji nádech místa, 
kde se spíše bydlí, než pracuje. 
Logická úvaha tedy je, umožnit 
lidem, kteří za prací potřebují 
pravidelně cestovat, co mož-
ná nejlepší spojení, aby se z 

Rožnova nemuseli stěhovat 
(popřípadě další občany tímto 
způsobem pro město získat). 
Úvahy o zlepšení úrovně infra-
struktury by tak v rožnovských 
reáliích měly patřit k nejdů-
ležitějším tématům. Samo-
zřejmě problém se nedotýká 
pouze Rožnova jako takového, 
ale celého mikroregionu. Dou-
fám, že naši zvolení zástupci si 
toto uvědomují. Jistě, realizace 
podobných projektů je během 
na dlouhou míli, dochází k ní 
až za několik volebních období, 
je s tím spojena spousta práce 
a politik, který toto prosazoval 
si pak často slávu ani neužije. 
Lze tušit, že každý komunální 
politik tímto směrem v daném 
časovém horizontu uvažovat asi 
nebude.

Vrátím-li se o pár řádek zpět 
- pojďme tedy otevřít diskuzi 

o tom jak by ten náš Rožnov 
měl za několik let vypadat a co 
pro to udělat. Můj článek tedy 
prosím vnímejte pouze jako pří-
spěvek k takové diskuzi. Netvr-
dím, že mnou předkládaná 
představa řešení tohoto problé-
mu je jediná a nejlepší. Určitě 
se mezi Rožnováky vyskytne 
řada jiných zajímavých myšle-
nek. Tímto také netvrdím, že 
doprava je jediná oblast, která 
se musí změnit. Podobně ožeh-
avou oblastí pro budoucnost 
města je například udržení kva-
lity rožnovského školství.

Máme nicméně ještě jednu 
možnost, takové úvahy a disku-
ze vůbec nevést a počkat si až 
se město smrskne někam pod 
10.000 obyvatel. Pro takové 
město se totiž již významnější 
infrastrukturní projekty skuteč-
ně nevyplatí...               J. Baier

Rožnov lepší spojení se světem potřebuje...II

V brzké době se s největší prav-
děpodobností začne na březích 
Rožnovské Bečvy stavět protipo-
vodňová zeď. Projektu stojí v ces-
tě mj. alej čítající bezmála třicet 
vzrostlých lip, které tudíž budou 
vykáceny. Původně jsme tímto 
článkem chtěli rozpoutat diskuzi, 
ve které by se dal prostor k vyjádře-
ní Rožnovanům. Celá akce je však 
již v pokročilém stádiu. I kdyby ale 
mělo zůstat jen u informativního 
článku o projektu, který přinese 
Rožnovu viditelnou změnu, cítíme 
povinnost sdělit získané informace 
občanům. 

V minulém volebním obdo-
bí byla podepsána trojstranná 
smlouva mezi Povodí Moravy, 
s.p. (realizátor, zpracovatel pro-
jektu), Ministerstvem zemědělství 
(investor) a naším městem, na 
jehož pozemcích se bude stavět. 
Předmětem smlouvy je protipo-
vodňová zeď po obou stranách 
řeky na Tyršově nábřeží i na proti-
lehlém břehu. Tehdejšímu staros-
tovi, Jaroslavu Kubínovi, uložila 
podepsat smlouvu Rada města. 
Pohnutky radních lze vytušit, do 
třiadvacetimilionového projektu 
se město finančně má zapojit jen 
náhradní výsadbou za vykácené 
stromy. Důležitost protipovodňo-
vé ochrany také nikdo nezpochyb-
ňuje. Protipovodňových opatření 
ale existuje celá řada.  Město 
původně zamýšlelo na nábřeží 
zbudovat pouze val, jehož vznik 
by se obešel bez kácení.  Před 
nedávnem jsme se dozvěděli, že 
vše se má už jinak. 

Na celé věci nás zaráží, že o 
takto důležitém projektu, který 
významně změní tvář města, nic 
netuší naprostá většina jeho oby-
vatel, včetně lidí, kteří žijí v těsné 
blízkosti plánované zdi. Zvláštní 

(byť v souladu se zákonem) je i 
to, že ani řada zastupitelů města 
ještě nedávno neměla, a možná 
dosud nemá o aktuální podobě 
projektu protipovodňové ochra-
ny jasnou představu. Informace 
o vybudování souvislé betonové 
zdi na obou březích řeky a vyká-
cené lipové aleje na zastupitel-
stvu podána nebyla.  Dalším pře-
kvapivým faktem je to, že projekt 
nenabízí alternativní řešení v 
podobě návrhů šetrnějších k pří-
rodě, o nichž by mohla být vede-
na širší diskuze. Jak již bylo řeče-
no výše, akci dala zelenou pouze 
sedmičlenná Rada města. 

Voličům jsme před volbami 
slíbili, že jejich názor na takto 
výrazné zásahy do života měs-
ta nás zajímá a do rozhodování 
bychom je chtěli zapojit. Tento 
projekt mezi ně řadíme. Myslíme 
si také, že u podobných akcí je v 
našem městě potřeba postupovat 
obzvlášť citlivě.  V propagač-
ních materiálech se označujeme 
za malebné podhorské město s 
lázeňskou tradicí. Více než metr 
vysoké betonové zdi a pokácené 
stromořadí v jedné z malebných 
lokalit s touto „vizí“ města nějak 
nejdou dohromady.

Chcete-li se dozvědět více, kaž-
dou první středu v měsíci od 16.00 
hodin jsou vám v Městské knihov-
ně zastupitelky a další zástupci 
SNK Zdravý Rožnov k dispozici.

Za SNK Zdravý Rožnov
Blanka Mikolajková,

Jarmila Mikulášková,
Ivan Lukáš, Karel Gardaš,

Petr Kopecký
PS: Jedna dobrá zpráva nakonec. 
10. února nám pan místostarosta 
Vychodil sdělil, že se k danému 
projektu přece jen bude konat 
veřejné projednávání.

Betonová zeď
namísto lip na nábřeží?V minulém Spektru se dvě dámy 

snaží tvrdě obhájit nutnost další 
investice do rekonstrukce KINA 
na víceúčelový kulturní stánek. 
Jistě mají v jednom argumentu 
pravdu. Kultura jako taková je 
solí bohatého duševního života 
lidstva. Ale… vždy ve spojení 
s penězi. Bylo by ideální nedí-
vat se na tento problém očima 
peněz, jenže to je mimo realitu 
a se skutečnou pravdou to nemá 
nic společného. Nejde přece jen 
o to, že peníze můžeme dostat 
z EU, ale jde právě o to, že je 
budeme muset dále do takového 
zařízení vkládat, abychom ho 

udržovali. Bez peněz to nejde!
A také mne dost nadzvedá 

lichá argumentace, že NÁS 
to nic nebude stát. Vždyť je to 
holý nesmysl. Do EU posíláme 
peníze my občané České repub-
liky a pak je různými cestami 
dostáváme někdy velice težce 
nazpátek.

Tak se ptám, hledali jsme 
všechny cesty pro řešení tohoto 
problému?

Myslím, že ne, protože by-
chom pak jistě přišli na to, že 
můžeme využít velmi dobře 
zrekonstruované a technicky 
dobře vybavené Janíkovy stodo-

ly ve Valašském muzeu v příro-
dě. Ta umožní v tak typickém 
valašském prostředí uspořádat 
divadelní, hudební či jinou pro-
dukci. Zázemí, které chybí na 
Spoláku, má nově vybudované. 
Do sálu se vejde 250 návštěvní-
ků (možná i více). Ve srovnání s 
kapacitou Spoláku je stejná ne-li 
vyšší. O akustice a zázemí pro 
účinkující nesrovnatelně lepší.

A co na to muzeum? Jistě 
bude souhlasit, to vím bezpečně 
a také vím, že místo 600 000 
korun  roční platby  ve Spoláku, 
bude město platit muzeu např. 
150 000 korun.

Chce se mi použít lidového 
konstatování: „No nekupte to, 
když je to tak levné.“

Říkáte si v čem je zakopaný 
pes? V osobní nelásce a možná 
v provozní slepotě. Když někdy 
dlouho sedíte na stejné židli, 
tak realitu nevidíte, nehledáte 
řešení. Mnohem jednodušší je 
postavit se do role obhájce kul-
tury.

Normální je si pomáhat, vzá-
jemně koordinovat své úsilí, aby 
byl co nejlepší výsledek.

Vždyť  všichni žijeme v jed-
nom městě.

L. Rousová, zastupitelka

Opravdu chybí Rožnovu kulturní stánek?

proto jsem opravdu přesvěd-
čená, že má velkou příležitost 
tuto budovu zrekonstruovat s 
využitím fondů EU ve víceúčelo-
vé  zařízení. Proto tuto investici 
obhajuji, a nejsem zdaleka jedi-
ná. Nejsem přesvědčená o tom, 
zda obhajujeme dost tvrdě, když 
kino stále chátrá. Přede mnou se 
o rekonstrukci kina ve víceúče-
lové zařízení  snažila paní Vlas-
ta Nováková, ředitelka kina do 
roku 2007 - ta by mohla vyprá-
vět... mnoho let se o tom jednalo 
i na kulturních komisích. 

Vyřešit složitou situaci s tech-
nickým zázemím pro pořádání 
kulturních a jiných společen-
ských akcí v Rožnově není jed-
noduché. Snažila jsem se paní 
Rousovou oslovit, abychom 
se místo dopisování společně 
všichni sešli - město, muzeum, 
zástupci kulturních a jiných 
spolků v Rožnově a nalezli řeše-
ní. Nabídku schůzky přijala, 
ale současně trvá na zveřejnění 
svého názoru. Myslím si sice, 
že našimi články na stránkách 
novin nic nevyřešíme, jen popí-
šeme papír, a to není řešení, ale 
na druhé straně naše komuni-
kace možná poslouží k většímu 
informování veřejnosti, jak se 
problematika vyvíjí. 

Podívejme se tedy na řešení do 
jiných měst a ani nemusíme cho-
dit daleko. Stačí, když zůstane-
me ve Zlínském kraji, a kdo není 
slepý, tak vidí, že nejen přímo 
ve Zlíně, ale i ve Vsetíně, Uher-
ském Hradišti, Uherském Brodě, 
Lidečku, Valašském Meziříčí, 
Zašové atd. úspěšně realizují buď 
stavby nových kulturních center, 
nebo ve víceúčelová zařízení 
rekonstruují stará nevyhovující 
kina, včetně digitalizací. Pokud 
je již nemají zrekonstruovány v 
loňském roce, tak jejich rekon-
strukci a stavbu plánují letos. A z 
jakých prostředků miliony získa-
li, se možná ptáte? No samozřej-
mě, že ze svých, ale museli je za 
pomoci projektových manažerů 
ze svých radnic a za podpory 

všech zastupitelů dostat z fon-
dů z EU, do kterých je všichni 
musíme posílat. Tak už to prostě 
je!!! A my bychom se měli chovat 
stejně. Peníze z EU nejsou v tuto 
chvíli součástí rozpočtu města 
Rožnova, ale pokud je společný-
mi silami úředníků a zastupitelů 
města získáme také, tak je bude-
me mít k dispozici pro Rožnov 
NAVÍC. Nebo je máme nechat 
k vyčerpání jiným státům v unii, 
případně jen jiným městům a 
vesnicím v okolí Rožnova??? To 
snad ne!!! Měli bychom všichni 
držet pohromadě a vzájemně 
se v malém městě podporovat a 
pomáhat si, ne jít proti sobě. Tím 
nikomu a ničemu neprospějeme. 

Je přece krásné, že máme na 
území města Valašské muzeum 
v přírodě, že máme Kitzbergery 
s jejich galerií, ateliéry rožnov-
ských umělců a další umělecké 
prodejní galerie, že máme Kup-
číky s jejich Pivními lázněmi, jíz-
dárnu na Hradisku, cyklostezku, 
unikátní výrobnu svíček, teni-
sovou halu a jiná krásná spor-
toviště, že máme krásnou ZUŠ, 
spoustu kavárniček, restaurací 
a hotelů s nabídkou luxusního 
ubytování a wellness, a to jsem 
určitě nestačila vyjmenovat vše. 
Všechno spolu nám přiláká dale-
ko více turistů a návštěvníků, 
kteří vydrží v našem městě déle a 
přinesou i rožnovským podnika-
telům a lidem práci a peníze. A 
nemůže mít také město Rožnov 
z peněz Evropské unie i pěkné 
zrekonstruované kino, za které 
bychom se nemuseli stydět a 
které by nabídku nejen pro turis-
ty, ale hlavně pro Rožnováky 
doplňovalo a rozšiřovalo??? A 
také nemohou třeba Rožnováci 
mít prostornější a modernější 
knihovnu s bezbariérovým přístu-
pem??? A klubovny pro desítky 
spolků a kroužků, které na území 
města působí??? Namátkou uvá-
dím  folklorní soubory působící 
v Rožnově bez stabilního zázemí 
pro činnost, nebo Klub senio-
rů, Svaz žen, S-klub, R9, Svaz 

diabetiků, Sdružení zdravotně 
postižených atp. 

Je škoda, že tohle všechno nejde 
realizovat v nabízené Janíkově 
stodole v areálu VMP, jinak by se 
tam již zcela jistě tyto aktivity dáv-
no zabydlely. Možná už v době, 
kdy místostarostkou pro kulturu 
byla v Rožnově  po 4 roky (2002 
- 2006) právě paní Rousová. 

Je totiž pravda, že technické 
zázemí v „Janíkovce“ konkrétně 
pro divadla bylo a je zcela jistě 
nepochybně lepší (z dotace z 
Norských fondů) než ve Spole-
čenském domě. Ale i pokud jsme 
v minulosti chtěli tohoto krásné-
ho stánku využít, nebylo možno 
vždy termín nalézt a hlavně jej 
garantovat, protože tyto prostory 
pochopitelně využívá přednost-
ně pro své programy VMP jako 
tzv. „mokrou variantu“, a také 
nebylo možné operativně řešit 
navážení kulis a najíždění velké-
ho množství aut s herci či umělci 
do prostor Dřevěného městečka. 
Je pochopitelně také problém se 
zaparkováním v areálu. Přece jen 
je to národní kulturní památka. 
Také chybí v budově zázemí pro 
diváky po dobu přestávek, chybí 
možnost občerstvení a posezení 
a pro tyto akce je také problema-
tický i naprostý zákaz kouření v 
areálu VMP. 

Ráda bych ještě uvedla na pra-
vou míru uváděnou nepřesnost. 
Společenský dům nestojí TKA 
600 tisíc korun ročně, ale cca 
360 tisíc korun (dle spotřebova-
ných energií) za 360 dní v roce. 
Využíváme jej ale, při stejné 
kapacitě jako má „Janíkovka“, 
nejen k divadlům a koncertům 
pro všechny věkové kategorie, ale 
také k tanečním, plesům, výsta-
vám, ke gymnastickým a mód-
ním přehlídkám atd... K částce, 
která je nyní nabízena  za konání 
akcí v Janíkově stodole, se nemo-
hu vyjádřit, protože nejsem ani 
ekonom muzea a ani nevím, koli-
ka akcí v roce se návrh  týká, zda 
je to cena také za 360 dní v roce 
včetně energií, obsluhy zvukaře, 

osvětlovače, úklidu atd. Snahám 
paní Rousové o navýšení příjmů 
muzea však, jako pracovnici 
muzea, rozumím. Já se také 
snažím jako ředitelka T klubu 
– kulturní agentury navýšit její 
příjmy na činnost oslovováním 
sponzorů, nadací, fondů kultury, 
grantovými žádostmi a sjednává-
ním reklam. 

Musím ještě zmínit jeden 
argument, který hovoří pro 
rekonstrukci městského kina ve 
víceúčelové zařízení. Je totiž jas-
né, že produkováním kulturních 
či jiných společenských akcí v 
dlouhodobě pronajatých prosto-
rách město vydává více financí, 
než by vydalo ve svém kultur-
ním stánku. A kromě platby 
za nájem také platíme veškeré 
výdaje, které s kulturní akcí sou-
visejí, ale nemalé tržby za občer-
stvení inkasují od návštěvníků 
našich kulturních akcí ve svém 
zařízení pochopitelně majitelé 
prostor. Navíc kvalitu a cenu 
občerstvení nemáme možnost 
ovlivnit. Bohužel, zatím kromě 
po všech stránkách nevyhovu-
jícího kina a kapacitně nevyho-
vujícího sálu v budově T klubu, 
nic jiného město nevlastní. Byla 
bych ráda, kdyby všichni zastu-
pitelé bez rozdílu, za jakou stra-
nu či sdružení byli zvoleni, táhli 
za jeden provaz a snažili se pro 
své Rožnováky, kteří si je zvolili, 
najít řešení a v krátké době ho 
pomohli zrealizovat. Myslím 
si, že by to měla být pro nás 
všechny zainteresované jedna z 
velkých priorit v krátkém časo-
vém horizontu. Zatím děkuji za 
nabídku paní Rousové. Budeme 
spolu hovořit, nejen o reálnosti 
její nabídky.  

Závěrem jen dodávám, že 
pokud někdo nevidí, že součas-
né rožnovské kino rekonstrukci 
potřebuje, a pokud někdo také 
nevidí, že zázemí obecně pro 
konání kulturních a společen-
ských akcí v Rožnově je nevyho-
vující, tak si nejsem jistá, jestli 
není slepý…             L. Vičarová

Město Rožnov vlastní ruinu budovy kina...


