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Nejčtenější noviny
v Rožnově

 Rčení, že je meteorologie tak tro-
chu věštění z křišťálové koule, se v pří-
padě Rožnova v polovině května ne-
naplnilo. Varování expertů na počasí 
se tentokrát do puntíku vyplnilo. 
Bečva nebezpečně stoupala, vítr lámal 
stromy. Napilno měli zejména hasiči, 
kteří své statistky „vylepšili“ o desítky 
zásahů.
 Meteorologové zhruba čtyři dny 
předem avizovali, že ve čtvrtek 15. 
května a o den později by na severních 
návětřích Beskyd mohlo spadnout až 
120 mm srážek. Správně předpověděli 
i silný vítr. Nejkritičtější situace pa-
novala v pátek brzy ráno.
 „Povodňová komise města Rožnov 
pod Radhoštěm vyhlásila dne 16. 

května v 0.20 na Rožnovské Bečvě 
stav pohotovosti na základě dosažené 

výšky hladiny vody 230 cm v pro-
filu u Bučiského mostu, což odpovídá 

II. stupni povodňové aktivity,“ hlá-
sila předsedkyně povodňové komise 
a starostka města Markéta Blinková 
(ODS).
 I přesto, že stále pršelo, hladina 
v průběhu dne od 8.00 hodin, kdy 
bylo naměřeno 237 cm, mírně kle-
sala. Pořád ale foukal poměrně silný 
vítr, což v kombinaci s podmáčeným 
terénem způsobilo pád několika de-
sítek stromů, které naneštěstí nikoho 
nezranily. Z toho důvodu bylo uza-
vřeno několik kritických lokalit. 
 V  jednu chvíli tak nebyl pří-
stupný Horní i Dolní park, starý 
hřbitov, okolí Jurkovičovy rozhledny, 
Valašského muzea,...
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V Rožnově za hnutím aNo skončili lidovci
 Volební preference rožnovských 
voličů se od těch celostátních příliš 
neliší. Ukázaly to výsledky voleb do 
Evropského parlamentu, které pro-
běhly 23. a 24. května. Mírně se li-
šilo jen pořadí. Nadprůměrná byla 
ve městě i volební účast.
 Podobně jako v celé České repub-
lice, také v Rožnově zvítězilo hnutí 
ANO s 489 hlasy, což představuje 
18,25 %. „Zatímco v rámci ČR je 
na druhém místě koalice TOP 09 
a STAN následovaná ČSSD, KSČM, 
KDU-ČSL a ODS, v Rožnově pod 

Radhoštěm kromě hnutí ANO uspěla 
KDU-ČSL s 429 hlasy (16,01 %) 
následovaná ČSSD s  383 hlasy 
(14,30 %), koalicí TOP 09 a STAN 
s 332 hlasy (12,39 %), ODS s 224 
hlasy (8,36 %), KSČM se 197 hlasy 
(7,35 %) a Strana svobodných ob-
čanů se 141 hlasy (5,26 %),“ uvedl tis-
kový mluvčí Městského úřadu Tomáš 
Gross.
 Nejblíže nutné pětiprocentní hra-
nici se v Rožnově přiblížila Česká 
pirátská strana (4,25 %), Strana ze-
lených (3,77 %) a Úsvit přímé de-

mokracie (2,61 %). Více než jedno 
procento hlasů pak připadlo ještě 
SNK-ED a Moravanům.
 Nejvyšší počet preferenčních 
hlasů mezi rožnovskými voliči zís-
kala jednička sociálních demokratů 
Jan Keller, konkrétně 129.
 Mírně nadprůměrná byla i vo-
lební účast. Ta v Rožnově dosáhla 
19,22 % (v rámci ČR byla 18,20 %). 
Svůj hlas v jednom ze čtrnácti voleb-
ních okrsků vhodilo celkem 2.686 
voličů. Platných bylo 2.678 hlasů. 
(lum)

zastupitelé budou rozhodovat o budoucnosti kina. Možná
 Bude mít Rožnov důstojný kul-
turní stánek? Pokud ano, kde na něj 
vzít peníze? Nebo jej nepotřebuje? 
To jsou jen některé z otázek, které 
si lidé v Rožnově kladou už od 80. 
let, kdy se rozběhla výstavba Domu 
kultury, která ale nebyla nikdy do-
končena. Transformací na takový ví-
ceúčelový kulturní stánek by mohlo 
projít i kino Panorama, o kterém se 
v této souvislosti hovoří už více než 
10 let. Další osud kina budou řešit za-
stupitelé na svém zasedání 24. června.
 Současný stav kina je objektivně 
nevyhovující a jeho akutní potřeby 
se řeší postupnými investicemi. Je 
proto otázkou, zdali by nebylo vý-
hodnější do kina jednorázově investo-
vat větší částku a nepřeměnit jej záro-
veň na víceúčelové kulturní centrum. 
Zastupitelům byly již v únoru před-
staveny tři možné varianty, z nichž 
každá by vyšla na zhruba 25 mili-
onů korun. Variantnost spočívá ve 
způsobu úpravy stávajícího hlediště 
a navazujícího provozního zázemí. 
Výsledek navržených úprav nicméně 
zachovává stávající účelovost objektu, 
tj. vlastního kina s možností realizace 
malé divadelní scény a vznik důstoj-
ných prostor v předsálí kina. 
 Podle starostky města Markéty 
Blinkové (ODS) zastupitelstvu ke 
kompetentnímu rozhodnutí chybí 
komplexní kulturní studie a eko-
nomická analýza stávajícího stavu. 
„Máme akceptovánu žádost na za-

teplení fasády, výměny oken a stře-
chy kina. Tento projekt běží dál bez 
toho, aniž bychom ho jakýmkoli způ-
sobem ohrozili. Ale je třeba, abychom 
zvážili všechny možnosti ve městě, 
které se pro kulturu nabízí, tzn. vy-
užití Janíkovy stodoly, možný pro-
jekt přeshraniční spolupráce v rámci 
společenského domu a spoustu dal-
ších aktivit, které možná tyto vari-
anty, které jsou jen stavebně tech-
nické, neřeší,“ odmítla projednávání 
bodu bez potřebných analýz v únoru 
Blinková a navrhla proto jeho přeřa-
zení na červen. 

analýza je nutná
 S návrhem starostky se ztotož-
nila drtivá většina zastupitelů. Každý 
z nich měl ale jiný recept na to, jak 
situaci s kulturou ve městě řešit. 
„Podnět, který vznesla paní sta-
rostka, je velice důležitý z hlediska 
dlouhodobého přemýšlení o tom, co 
a jak chceme se zázemím pro kulturu 
v Rožnově udělat, co nám skýtá roz-
počet města, co nám skýtají externí 
zdroje. Je pravdou, že když si uděláme 
porovnání, tak kultura je dlouhodobě 
podinvestována. To všechno by mělo 
být vlastně zohledněno v materiálu, 
který v červnu dostaneme,“ nechal se 
slyšet Daniel Drápala (KDU-ČSL). 
 Podle Drahomíry Koňaříkové 
(bez PP) by kapacita kinosálu měla 
být snížena na 100 osob, v kině by 

se mělo vytvořit zázemí pro T klub. 
Samotná budova téčka by se pak 
měla prodat a z utržených peněz by 
se mohla financovat potřebná rekon-
strukce kina. Část programů by se 
mohla přesunout do skanzenu. „Je 
tam Janíkova stodola, je tam konfe-
renční sál. Podle toho, co jsem měla 
možnost zjistit na internetu, nemají 
kapacitu obsazenou. Určitě je mož-
nost se tam s některými akcemi do-
stat,“ myslí si Koňaříková. 
 Úplně jiné řešení předeslal Petr 
Jelínek (Strana zelených). Tomu se 
nelíbilo, že varianty počítají v pod-
statě se zachováním kina v podobě, 
v jaké je nyní. „Se vší odpovědností, 
kterou to může mít na rozpočet a za-
dlužení města, bych klidně zvedl 
ruku i pro větší investici s tím, že to 
bude sloužit k více účelům. Pokud 
to bude mít víceúčelovost, tak jsem 
pro, protože takový je dneska trend 
a pouze s kinem si nevystačíme,“ řekl 
Jelínek.
 Ředitelka T klubu – kulturní 
agentury a zastánkyně víceúčelového 
kulturního stánku Lenka Vičarová 
(SNK) představila dopis s šesti stov-
kami podpisů, které zastupitele vy-
zývají k větší snaze a odvaze učinit 
to nejlepší. „Obyvatelé města a uži-
vatelé kulturních akcí nehledají spo-
jence podporovatele něčeho proti ně-
čemu, ale spojence napříč politickým 
spektrem bez ohledu na to, zdali je 
někdo z nás černý nebo bílý, ale spo-

jence pro dobrou věc pro pokrokové 
koncepční řešení s vizí,“ zpropago-
vala svou myšlenku víceúčelového 
domu Vičarová.
 Podle Blinkové je ale ekonomická 
analýza a následné rozhodnutí přesně 
tím, k čemu lidé vyzývají. 

Červen je nekolegiální
 S vypracováním analýzy neměl 
problém ani Karel Gardaš (Zdravý 
Rožnov). Obavy měl jen z toho, že 
by se mělo v této věci rozhodovat na 
červnovém zasedání. „Což znamená, 
že to bude předposlední jednání za-
stupitelstva v tomto složení (před vol-
bami). Jeví se mi trochu nekolegi-
ální vůči těm, kteří přijdou po nás, 
abychom schvalovali, pokud k tomu 
dojde, takovou velkou investici. Pro 
mě by to bylo naprosto čisté odložit 
to až na nové zastupitelstvo,“ uvedl 
Gardaš. 
 Fakt, že ani v červnu zastupi-
telé o kinu nerozhodnou, připustila 
i starostka. „Na červen bude připra-
ven materiál, který bude analytický. 
Pokud k němu přijmeme usnesení 
a vybereme některou variantu, ne-
myslím si, že to bude vhodné právě 
z důvodu nového zastupitelstva, které 
bychom k něčemu zavázali. Taky si 
myslím, že by to od nás bylo neseri-
ózní,“ uzavřela rozpravu Blinková. 
(lum)

naše obchodní společnost vAe THerM, spol. 
s r.o. využívá již 4 měsíce elektromobil sMArT 
45 1ev ForTWo CoUPe eleCTriC Drive, 
který máme zapůjčen od února 2014 na půl 
roku od společnosti e.on česká republika, 
s. r. o. za tuto dobu elektromobil najezdil přes 
3300 km. elektromobil je využíván především 
v ostravě a příměstských lokalitách, kam se 
především hodí pro svůj ekologický provoz. na 
elektromobil se velice rychle navykne a řízení 
vozu je intuitivní. sportovně tvarované sedačky 
zpříjemňují řízení. Akcelerace je přijatelná 
při rychlosti do 70 km/h, kdy si řidič troufne 
i na předjíždění. Také spotřeba el. energie je 
o poznání nižší při jízdě do 60 km/h. 

Tato zima nám neumožnila zjistit chování vozu 
při extrémních mrazech, ale při nižších teplotách 

okolo -5°C až -10°C s využitím 
topení a při rychlostech okolo 
90 km/h se ujelo na jedno 
nabití pouze 105 km. naopak, 
při teplotách okolo 20°C a při 
velmi šetrném šlapání na plyn, 
je možné s autem ujet až 140 km. 
Téměř vždy se dá ale s autem 
najet na jedno nabití 120 km. 
spotřeba el. energie je za celé 
období necelých 19 kWh na 
100 km. záleží však na okolních 
podmínkách a zejména stylu 
řízení. Auto se dobíjí cca co 2–3 
dny.

s elektromobilem jsme velmi 
spokojeni, přináší zajímavou 
zkušenost a  každá jízda je 
potěšením.

společnost vAe THerM, spol. 
s. r. o. mj. pořídila v r. 2013 ve 
spolupráci se společností e.on 
dva automobily, které jezdí 
na plyn – CnG. Automobily 
využívají zaměstnanci servisního 
střediska. Uvažuje se o pořízení 
dalších aut na plyn  –  CnG 
s ohledem na úsporu za PHM.
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