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Ahojte Rožnováci,
je úžasné, že jste si našli čas a otevřeli náš program pro komunální volby 2022! Tradičně jsme
nachystali komplexní a odborný volební program. Program je ambiciózní a uvědomujeme si,
že stihnout vše za 4 roku bude těžké. Hlavně se vše odvíjí od síly našeho mandátu. Pokud se
nám podaří volby vyhrát a složit koalici, očekáváme naplnění programu z 80 – 95 %,
v případě, že budeme součástí koalice, bude to 60-85 %. Pokud bychom skončili v opozici,
míra naplnění programu bude nízká 10 – 40 %. Budeme moc rádi za Vaši podporu. Pouze
s Vaši podporu a s Vámi můžeme dělat Rožnov lepší. Co dále ovlivní úspěšnost naplnění
programu je budoucí vývoj kolem kulturního centra – pokud dojde k obrovskému zadlužení
města, zbyde málo prostředků na rozvoj, opravy a další projekt.
Naši práci stavíme na lásce k městu, odhodlání pro něj pracovat a odbornosti. S trochou

básnické nadsázky můžeme říct, že program je přetavením lásky k městu přes tužku
odborníka.
Při přípravě programu jsme se drželi těchto zásad:
-

nekritizujeme ostatní – konstruktivně navrhujeme nejlepší řešení;

-

tento program není předvolební slibotechna, ale optimistický, reálný plán na
následující 4 roky;

-

pracujeme komplexně, a i díky nejpodrobnějšímu programu jsme pro všechny
a vždy čitelní/transparentní – ví se, co chceme a co od nás čekat.

Volební program DÁME ROŽNOV DOHROMADY je rozdělen na 2 části:
1) 9 priorit – našli jste je i na letácích ve schránkách;
2) Důležité oblasti, kterým se budeme věnovat.

Představení našich kandidátů najdeš na webu https://rozovaci.online/o-nas/.
Závěrem dovolte vyjádřit naše přání, abyste svou vynaloženou energii a aktivitu
přetavil také v účast ve volbách. Ta je totiž nejdůležitější.
Nechť Rožnov dostane to nejlepší pro budoucnost.
Nezávislí Rožnováci
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I.

Program DÁME ROŽNOV DOHROMADY

Představujeme náš, Váš, prostě společný Program s názvem DÁME ROŽNOV
DOHROMADY. Je o moderním fungujícím městě 21. století, o moderní správě města
inspirované skandinávskými státy a řeší všechny oblasti a zastupuje všechny občany.
Přinášíme důraz na odbornou spolupráci a rozhodování na základě potřebnosti a
kvalitních analýz. Chceme moderní a vždy transparentní město pro všechny
generace.

Do voleb jdeme s těmito čtyřmi principy:
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II.

Priority

Tak, a teď si představíme priority na následující 4 roky – jak přehledné a jasné, že?
BEZPEČNOST
Posílíme městskou policii.
Více terénních pracovníků pro drogovou problematiku.
Posílíme sociální práci s bezdomovci.
Více preventivních programů ve školách.
ZDRAVÍ
Pokusíme se přilákat zubaře a další specialisty.
Postavíme se za rychlé spuštění rekonstrukce polikliniky. Musí být
atraktivní pro lékaře, aby neodešli i pacienty, ať se cítí dobře.
DOPRAVA

Prosadíme jednosměrný výjezd z náměstí přes ulici Nádražní.
Chceme chytrý navigační systém na parkoviště – cedule ukazující
obsazenost parkovišť.
Pohlídáme novou světelnou křižovatku průmyslový areál – silnice
I/35.
Rozhýbeme výstavbu cyklostezek po městě a začneme chystat
nové úseky cyklostezek do okolních obcí.
Jsme pro posílení MHD a zlepšení návaznosti spojů.

ENERGETIKA A ZMĚNY KLIMATU
Snížíme energetickou náročnost města (osvětlení, veřejné budovy,
fotovoltaika na městské budovy).
U nových staveb zohledníme zadržování vody v krajině.
Pomůžeme lidem hledat energetické úspory (seřízení oken,
čerpání dotací na úspory).
Vybavíme město ochlazovacími prvky pro horké dny.
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SÍDLIŠTĚ

Prosadíme více parkovišť na sídliště, zkultivujeme stávající stání
„na divoko“.
Opravíme chodníky na sídlištích a doplníme nášlapné chodníky
místo vyšlapané trávy.
Je potřeba rekonstrukce a doplnění hřišť pro menší i větší děti.

SPORT NEJEN DĚTÍ A MLÁDEŽE

Víme, jak vyřešit chybějící městskou sportovní halu.
Podpoříme modernizace
skokanských můstků.

fotbalového

hřiště,

sokolovny

a

Postavíme se za další rozvoj městských sportovišť a jejich okolí
(skatepark, koupaliště, zimní stadion, krytý bazén).

BYDLENÍ

Zajistíme více startovacích bytů pro mladé.
Budeme jednat s Krajem o získání budovy na ul. Zemědělská,
která je vhodná pro seniorský dům s pečovatelskou službou.
Pohlídáme, aby lépe územní plán řešil potřeby občanů: dostupné
plochy pro výstavbu rodinných domů

JEŠTĚ KVALITNĚJŠÍ ŠKOLSTVÍ

Více kapacit v MŠ – podpoříme vznik nových tříd.
Středisko volného času dělá skvělou práci. Potřebuje však více
prostor – zamakáme na tom.
Opravíme budovy ZŠ Záhumení a MŠ na Koryčanských Pasekách.
Podpoříme spolupráci a zvyšování kvality vzdělávání.

SPOLEČENSKÝ DŮM
Město má mít Společenský dům, patří k historii, současnosti
i budoucnosti Rožnova.
Podpoříme vznik komunitního centra pro rodiny s dětmi, seniory,
ale také spolky a folklor.
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III.

Do morku kostí aneb jak to chceme udělat

III.1 Principy naší práce aneb bez čeho by to opět nešlo

Zatímco volební sliby se každé volební období mění, tak principy a zásady práce by
měly být v čase relativně stálé. Proto i my navazujeme na naše principy z roku 2014
a 2018, které byly dle naší zkušenosti nastaveny správně a především reálně. Cesta
spojování a komunikace byla, je a bude vždy cestou k lepší budoucnosti.

1. Chceme hrát s Vámi – zajímá nás Váš názor

Zvolte nás a podílejte se na rozvoji Rožnova spolu s námi. Volby umožňují občanům
jednou za čtyři roky vyjádřit svůj názor na fungování vedení úřadu a v případě
nespokojenosti zvolit změnu. My chceme znát Váš názor na dění kolem Vás častěji.
Váš názor je pro nás důležitý. Pokud budeme vědět, co si přejete a jaké jsou Vaše
představy, dokážeme kvalitně a odborně zpracovat podklady pro realizaci a přetavit
Vaše sny ve skutečnost.
Již nyní existuje řada možností, jak s námi komunikovat – veřejná projednání, mobilní
aplikace či přímý osobní kontakt v rámci osobních jednání. Nicméně stále máme
pocit, že jsou slyšet hlavně chroničtí stěžovatelé, kteří přehluší většinový názor Vás –
Rožnováků. O budoucnosti Rožnova nemůže rozhodovat pár nespokojených, kteří
mají silnější hlasivky. I proto budeme nadále prosazovat konání anket a průzkumů
mezi občany, abychom měli reálné podklady a skutečný většinový názor.

2. Moderní správa města – odbornost a systémovost

Moderní správa města v 21. století nemůže být
založena na nahodilých projektech nebo náladě
zadavatele projektů, kde záleží na tom, jak se kdo
vyspal. Práce vedení města musí být koncepční
podložená fakty a jasnými pravidly. Město má
zpracován strategický plán rozvoje. Na tom
pracovaly desítky odborníků, zapojilo se k tisícovce
občanů. Víme, co Rožnov tíží a můžeme začít
realizovat.

Chceme ještě více zkvalitnit přípravu projektů a podkladů pro rozhodování
zastupitelstva i rady města – přizvat k tvorbě odborníky, zeptat se na názor
veřejnosti. Chceme jít cestou moderní správy po vzoru chytré administrativy ze
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Skandinávie nebo Velké Británie. Nabízíme do čela radnice vůdce (leadery), kteří jsou
přirozeným motorem směrem vpřed. Šéfové (bossové) jsou v 21. století spíše relikvie.

3. Spolupráce místo hádek – shoda je cesta pro lepší Rožnov

Rožnov je město s nadprůměrnými lidmi, nadprůměrným
životním standardem a obrovským potenciálem. Poslední rok
zažívá Rožnov přístup „parní válec“ – koalice ANO a Zdravého
Rožnova přestala projekty projednávat s občany. Kulturní
centrum, největší investici v novodobé historii, spustila bez
projednání s občany. Někdy si radnice jiné názory vyslechne,
ale jejich zohlednění nenastává. Chceme a budeme pracovat
na tom, aby se občané mohli vyjádřit a jejich připomínky mohly být zapracovány,
když to je možné. Chceme přípravu rozpočtu projednat se všemi stranami
v zastupitelstvu a hledat pro něj širší podporu. Chceme spojit silné stránky všech,
přejeme si, aby každý chápal svou roli a chtěl přispět celku. Věříme, že i když bude v
zastupitelstvu třeba i sedm subjektů, bude zde dost těch, kteří chtějí pracovat pro
město a tato snaha je spojí.

III.2 Do hloubky a podrobně – mnohem více než jen 9 priorit
1. Zlepšíme život na sídlištích

Město spustilo 2 velké investice v době inflační a energetické krize. Hrozí velké
zadlužení a vysoké každoroční splátky. Na velké projekty revitalizace sídlišť
nezbudou peníze. Půjdeme na to jinak – chytře.
Projednáme s každým domem možnosti investic a revitalizace v jejich okolí.
Nastavíme finanční limit a necháme obyvatele v lokalitě, aby si sami řekli, do čeho
chtějí investovat – lavičky, parkování, zeleň nebo dětské hřiště. Malá chytrá řešení,
aby každý Rožnovák cítil, že se o něj město stará.
Připravíme a s občany projednáme řešení parkování na sídlištních na Písečné a
Koryčanských Pasekách. Půjdeme i na další sídliště jako 1. máj, Jižní město nebo
Záhumení.
V souladu s aktuálními trendy doplníme plácky pro míčové sporty pro děti a mládež a
tolik potřebná dětská hřiště, která budou odpovídat svým vybavením potřebám dětí a
rodičů.
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Dokončíme revitalizaci vnitrobloku na Kulturní ulici tak, aby se stal místem pro
setkávání a relaxaci všech obyvatel největšího sídliště v Rožnově.
Náměstí před bývalou Teslou si zaslouží rekonstrukcí. Budeme hledat dotace na jeho
realizaci. Rožnov si zaslouží projekt vytvářející kvalitní veřejný prostor.

2. Důstojně žít i zestárnout

Pro seniory musí fungovat dostupná doprava. Je potřeba posílit nízkopodlažní MHD.
Pohlídáme, aby do o té doby fungovalo senior taxi.
Zajistíme dlouhodobou podporu města pro Senior centrum, aby zde aktivní spolky
mohly bez starosti o budoucnost fungovat.
Populace města stárne – Rožnov musí být městem přátelským seniorům. Rozšíříme
nabídku seniorské karty ROSENKA a zřídíme pozici zmocněnce pro seniorskou
problematiku.
Nadále budeme podporovat a rozvíjet dotační systém společného financování
sociálních služeb prostřednictvím Sdružení
Mikroregionu Rožnovsko, který patří mezi
nejoceňovanější ukázku dobré praxe nejenom na
území Zlínského kraje, ale i v rámci České
republiky. Chceme zajistit moderní a dostupné
služby potřebným.
Doplníme chybějící lavičky po městě –
zpracujeme společně s občany mapu na doplnění laviček. Možností může být zapojení
dárců. Ti pak budou moci pořízení laviček financovat a za odměnu na lavičku umístit
svůj vzkaz či věnování.
Navrhneme rozšíření sítě veřejných WC ve městě.
Budeme jednat se Zlínským krajem o získání budovy bývalého internátu na ulici
Zemědělská, která je vhodná pro zřízení domu s pečovatelskými byty.
Budeme aktivně prosazovat opravy a investice do městské polikliniky, která je
nejdůležitějším zdravotnickým zázemím pro naše občany. Naším cílem je kompletní
rekonstrukce a modernizace interiéru polikliniky a zachování atraktivity tohoto
zařízení pro lékaře i pacienty.
Pokusíme se rozšířit počty lékařů specialistů a jednat s lékaři o zkrácení čekací doby v
čekárnách.
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Dokončíme realizaci bezbariérových tras po městě.
Navrhneme do Spektra Rožnovska „seniorské okénko“ s informacemi pro tuto
skupinu, ale také články a vzpomínkami seniorů.

3. Bezpečné a uklizené město
Čisté a uklizené město
Svou zahradu si každý udržuje ke kráse, obdobně bychom se chtěli starat o naše
město. Chceme, aby na náměstí chtěli lidé trávit čas, aby byli obklopeni barvami.
Květinová výzdoba musí být promyšlená, a nikoliv jen zelená tráva a plevel.
Pobyt na náměstí v letních dnech není moc příjemný. Doplníme centrum města o
vodní prvky, které budou ochlazovat nejen náměstí, ale budou sloužit i k ochlazení
kolemjdoucích. Pokud stín na náměstí nedělají stromy, přidáme na letní měsíce
vkusné mobilní stínění.
V letních tropických dnech nebo při dlouhodobém suchu zavedeme kropení ulic
kropícími vozy pro jejich ochlazení a pro snížení prašnosti.
Plná odpadová místa nejsou dobrou vizitkou pro město a odrazují Rožnováky od
aktivní práce v třízení odpadu. Zintenzivníme odvoz odpadu v dobách, kdy se
odpadová hnízda více plní,
Zvýšíme kontrolu nad odpadovými hnízdy tak, aby zde lidé neodkládali nadměrný
odpad, který patří do sběrného dvora.
Zavedeme systém sběru odpadu ve sběrném dvoře tak, aby Rožnov nedoplácel za
odložený odpad obyvatel okolních obcí. Ukládání odpadu pro Rožnováky bude
nadále zdarma, ostatní si zaplatí.

Bezpečný Rožnov
Vyřešíme chybějící dopravní hřiště v Rožnově a budeme aktivně učit děti dopravní
výchově.
Zvýšíme počet strážníků městské policie tak, aby mohli být více vidět v ulicích a
mohli dohlížet nad dodržováním pořádku.
Provedeme revizi místních vyhlášek řešících bezpečnost a zákaz konzumace
alkoholu s cílem jejich aktualizace a následného vymáhání jejich dodržování.
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Práci městské policie musí doplnit práce preventistů v různých problematikách, tou
základní musí být prevence kriminality.
Podpoříme aktivní práci drogových preventistů v ulicích Rožnova i preventivní
činnost ve školách.
Podporujeme zřízení a provoz dalších stacionárních a mobilních radarů na území
města i v obcích mikroregionu s cílem zvýšení bezpečnosti chodců a zklidnění
dopravy na Rožnovsku.

4. Doprava je velké téma

Rožnov má zpracované kvalitní studie týkající se mobility i parkování, které chceme
uvést do praxe. Velká sídliště potřebují doplnit kapacity parkovišť.
Peníze získané z dopravních přestupků (například z radarů) by se měly zase vracet do
zvýšení bezpečnosti dopravy a obyvatel Rožnova.
Budeme pracovat na rozšíření počtu cyklotras i do jiných směrů – Valašská Bystřice,
Frenštát pod Radhoštěm, Soláň či Vidče.
Nachystáme prodloužení chodníků v okrajových částech města: Dolní i Horní
Paseky, Kramolišov. Z dotačních titulů se pokusíme získat peníze na jejich realizaci.
Považujeme za důležité mít osvětlené a bezpečné cyklostezky, které jsou pro místní i
turisty výchozí místo pro cesty na kole do různých koutů regionu.
Bezpečná, pravidelná okružní městská hromadná doprava zjednoduší cestování po
městě všem občanům i návštěvníkům města. Plán udržitelné mobility vytipoval
zastávky, které dávají smysl a mohou být přínosem pro Rožnováky.

5. Rožnov přátelský rodině a mladým
Kvalitní školství
Je důležité zvyšovat úroveň vybavení
škol tak, aby poskytovaly dětem co
nejpodnětnější
prostředí,
které
podpoří jejich přirozenou zvídavost a
rozšíří dovednosti a znalosti. Nadále
budeme podporovat vybavenost škol a školských zařízení a vzdělanost pedagogických pracovníků tak, abychom dokázali na kvalitní úrovni pracovat s
talentovanými dětmi a s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Podpoříme i
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vytváření podmínek pro vzdělávání dětí dvouletých a dětí s odlišným mateřským
jazykem. Budeme se snažit získávat i dotace z EF. Takto investované peníze do našich
dětí považujeme za dobrý vklad pro jejich život a budoucnost města. Pomůžeme
školám s úpravami školních vzdělávacích programů s důrazem na snížení množství
učiva a posílení rozvoje klíčových kompetencí.
Zároveň podpoříme digitalizaci do škol finanční podporou na zakoupení kvalitních
hardwarů i softwarů a digitálních hraček pro děti v mateřských školách.
Podporujeme zabezpečení vstupů do škol tak, aby se co nejvíce eliminovala možnost
vstupu potenciálně nebezpečných osob do škol.
Jsme přesvědčeni, že vzájemné vztahy mezi školami by měly být založeny na principu
spolupráce, nikoliv uměle vytvářené konkurence. Díky spolupráci škol lze snadněji
dosáhnout na finance z EU. Pod naším vedením bude město pomáhat školám s
administrací projektů, což školám usnadní cestu k získání tolik potřebných financí.
Takto investované peníze do našich dětí považujeme za dobrý vklad pro jejich život a
budoucnost města.
Dopravní hřiště je součástí výuky bezpečnosti dopravy pro děti. Rožnov však
potřebuje trvalé dopravní hřiště. Dnes již víme, kde ho umístit, víme, kde na něj získat
dotaci. Podpoříme osvětu zdravého životního stylu mezi dětmi, žáky, studenty a
rodiči. Konkrétně zdravé stravování, pravidelné pohybové návyky, základy duševní
hygieny, preventivní programy atd.
Budeme přes Místní akční plán a Odbor školství podporovat školy ve zvyšování
kvality a atraktivity výuky. Nabídneme podporu pro rozvoj pedagogických
kompetenci (jak zajímavěji a lépe učit), nabídneme podporu ředitelům škol, aby se
mohli stát výraznějšími pedagogickými lídry.
Budeme vytvářet podmínky pro snižování počtu žáků v MŠ. Méně dětí na učitelku
znamená individuálnější a kvalitnější přístup.
Středisko volného času dělá v Rožnově skvělou práci. Budeme hledat možnosti pro
zvětšení prostor pro jejich činnost. Už dnes je to kritické

Bydlení
Zvýšíme podíl startovacích bytů v městském bytovém fondu, aby mladí měli šanci
v Rožnově začít žít.
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Víme, jak rozhýbat doposud paralyzovaný trh s bydlením. Nový územní plán, jednání
s vlastníky klíčových pozemků či hledání nových lokalit pro bydlení. Pustíme se do
toho!
Zachováme podporu města stavebníkům formou výkupu inženýrských sítí.

Sport je důležitá součást města
Sportovní
spolky
v Rožnově
jsou
dlouhodobě
podfinancovány a pro jejich přežití je nutné zvýšit finanční
prostředky na činnost spolků.
Zaměříme se na zlepšení údržby stávajících sportovišť.
Máme pěkná sportoviště, ale ty viditelně chátrají a trpí
nedostačující údržbou.
Rožnovu chybí městská sportovní hala. Oddíly se
každoročně přetahují o hodiny v tělocvičnách a halách.
Nabídka sportu pro děti i dospělé je tak omezována. Víme,
jak vyřešit problém chybějící městské
sportovní haly.
Budeme dále hledat jiné možnosti, jak pro Rožnov získat prostory
vhodné pro sport dětí a mládeže.
Podpoříme budování drobných sportovišť typu Pumptrack či
Parkourové hřiště atd.
Zaměříme se na intenzitu sportovní přípravy formou sportovních
tříd, které byly v minulosti nedílnou součástí Rožnova.

Podpora lepšího života mladým a rodinám
Zvýšíme podíl startovacích bytů v městském bytovém fondu, aby mladí měli šanci
v Rožnově začít žít. V městském bytě se stabilizují, našetří si a mohou se osamostatni.
Prosadili jsme komunitní centrum Puntík. Puntík je úspěšný, ale potřebuje rozšířit.
Společenský dům je ideálním místem pro centrum s hernou pro děti, prostorem pro
komunitní akce, ale také mezigenerační soudržnost.
Budeme dále rozšiřovat aktivity města přátelského rodině jako například
mezigenerační setkání seniorů a dětí, mezigenerační olympiáda, kurzy vaření,
vzdělávací přednášky pro matky, které si po mateřské dovolené hledají nové pracovní
místo.
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Podpoříme spolupráci organizací pracujících s rodinou, jak jsou rodinné centrum
Mamila, Poradna Rožnov, sociálně aktivizační služby pro rodiny či Nízkoprahové
centrum Triumf.
Dovedeme do Rožnova velké koncerty, které tady léta chybí. Oživíme Rožnov!
Udržíme a rozšíříme akce jako pohádkový les, drakiáda či vánoční tvoření.
Město by mělo zřídit tzv. krizový byt – nachystaný jako azyl například pro oběť
domácího násilí, která potřebuje okamžitě opustit problémové místo a bydlet
dočasně v bezpečí.
I Rožnov má problémy ohrožující děti a rodiny – návykové látky, sociální sítě,
závislosti na PC. Podpoříme spolupráci PČR, městské policie a sociálních služeb.
Podpoříme více preventivních programů na školách.
Dnešní doba je pro rodinu výzvou. Podpoříme organizace a aktivity pro posílení
rodiny – vzdělávání i poradenství.
Nabídneme starším dětem prostor pro neorganizované setkávání v bezpečném
prostředí. Prostory pro mladé, kde se můžou potkat a nebýt jen venku na ulici.

6. Šetříme přírodu – využívejme přírodní zdroje

Budeme pokračovat v přelomové práci na zvyšování kvality života a zdraví města.
Rozdělit jde na tři oblasti:
a) Energetická efektivita a nezávislost
b) Přípravy na změny klimatu
c) Zdravé prostředí k životu

Energetika
Máme koncepci energetiky a víme, kde pokračovat v úsporách. Doba je těžká – je
potřeba chytrých řešení. Využijeme tzv. EPC projekty, ty využívají mix dotací a
soukromých investic. Investici do úspor zaplatí dotace a soukromý kapitál. Investice je
splácena z úspor. Město nemusí vynaložit peníze a po splacení investice šetří. V rámci
projektu dojde například k dokončení výměn svítidel veřejného osvětlení, úsporám na
veřejných budovách a podobně. Projekty jsme v minulosti prosadili do přípravy a
budeme je chtít dotáhnout.
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Je potřeba podpořit občany v době energetické krize. Od poradenství k čerpání
dotací na energetické úspory, přes doporučení, jak energii šetřit až po podporu revize
plastových oken v bytech a domech.
Rozpracujeme přelomovou příležitost – komunitní energetiku. V rámci městských
budov vytvoříme smysluplné „soběstačné energetické ostrůvky“ ve městě. V těch se
například propojí škola, školka a bazén. Každá budovy má jiné potřeby. Když se
propojí více zdrojů (kogenerační jednotky, tepelná čerpadla, fotovoltaika), může
vzniknout soběstačná lokalita. Město ušetří a nebude závislé na dodávkách energií
z venku.

Přípravy na změny klimatu
Zasadíme se za zvyšování množství vhodné a
odborně udržované zeleně na sídlištích, v centru
města i v okolí a vytváření podmínek pro její
rekreační využití.
Nedostatek vody, tak jako v celé České republice,
se projevuje i na Rožnovsku a situace se bude
nadále zhoršovat. Prioritou je boj proti suchu.
Cestou může být budování tůní, mokřadů či
malých vodních nádrží, musíme zlepšit hospodaření s vodou v krajině (její udržení
v krajině a zabránění vysychání). Při nových investicích i rekonstrukcích se zaměříme
na možnost zadržet dešťovou vodou, aby
nestékala jenom do kanalizace, ale zadržela se
ve městě.
Není dobře, že jsou v Rožnově oblasti bez
dodávky pitné vody. Dotáhneme výstavby
vodovodu na Horní Paseky ve spolupráci s VaK
Vsetín.

Zdravé prostředí k životu
Budeme spolupracovat na zavedení efektivního systému likvidace odpadu (zejména
biologicky rozložitelného). Podpoříme investice do prevence vzniku odpadu, do
systému sběru a recyklace a tím maximálního snížení podílu odpadu, který bude
likvidován. Cílem bude upravit systém hospodaření s trávou, bioodpadem ze zahrad,
parků a městských lesů, který je možné dále využít. Prověříme ekonomické možnosti
efektivního zpracování odpadu na území města s možností následného využití vzniklé
energie ze zpracování pro potřeby města a jeho obyvatel. Zvážíme možnosti
vybudování kompostárny nebo malé bioplynové stanice.
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I když je Rožnov na špici v třídění odpadu,
chceme dále zavádět motivační opatření ke
snížení produkce odpadu.
Dořešíme problematiku sběrných míst
komunálního odpadu, která jsou pravidelně
přeplněna, a to například častějším
vývozem, zvýšenou kontrolou, doplněním o
sběrné nádoby nebo vybudováním nových
sběrných míst ve vhodných částech problémových lokalit.
Podpoříme mateřské a základní školy v aktivitách zaměřených na environmentální
vzdělávání a osvětu. Nabídneme školám více stromů do školních areálu pro lepší
klima i praktické vzdělávání.
Osvěta nemá mířit jen na děti. Přichystáme besedy a workshopy pro inspiraci, jak
udržitelně žít, jak lépe zadržet vodu v krajině a podobně.

7. Živá kultura

Kulturní centrum na místě kina je tvrdým oříškem a jeho realizace v dnešní těžké
době potřebuje rozhodnost a pevnou ruku. Firma chce další peníze za jeho výstavbu.
Požádala o více než 30 milionů navíc. Jsme proti navýšení ceny. Pokud by k němu
mělo dojít, navrhujeme zastavit výstavbu a okamžitě otevřít diskusi, jestli kulturní
centrum v takovém rozsahu chceme a k rozhodování přizvat veřejnost.
Stejně tak přístavba knihovny, kterou město velmi potřebuje a přivítá. Je potřeba
pohlídat kvalitu díla a získání maxima dotací, aby co nejvíc peněz města zůstalo na
jiné oblasti.
Budeme podporovat živé kulturní akce, jako jsou DNY MĚSTA nebo VÁNOČNÍ AKCE
na Náměstí a celé spektrum dalších kulturních aktivit. Rožnov pod Radhoštěm je líhní
talentů a my chceme rozvíjet naši kulturní identitu, mladé umělce, nové směry a
nápady. Budeme věnovat vyváženě pozornost jak masové, tak zejména minoritní,
žánrové kultuře. Chceme město, které žije.
Zaměříme se na podporu spolků a všech aktivit vedoucích k udržení a rozvoji našeho
kulturního dědictví a živých tradic. Všichni, kdo se věnují umění, zvykům a řemeslům
našich předků musí cítit podporu a oporu města.
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8. Cestovní ruch

Rožnov pod Radhoštěm je díky Národnímu muzeu v přírodě, ubytovacím kapacitám a
zajímavým turistickým atraktivitám přirozeným centrem turismu na Valašsku.
Naším cílem bude řídit aktivity v cestovním ruchu tak, aby co nejméně zatěžovaly
město a přinášely profit podnikatelům, které tady máme. Tedy hoteliérům a
provozovatelům nejrůznějších služeb. K tomu nejlépe přispěje snaha o prodloužení
délky pobytu turistů ve městě. Zároveň by měl být turismus jedním z důležitých
zdrojů pro udržení a rozvoj folklorních aktivit a našich Valašských tradic.
Chceme nabídnout turistům po všech stranách perfektní autentickou destinací a
vytěžit z cestovního ruchu pro město a jeho občany maximum. Zároveň však pečlivě a
důsledně hlídat všechny možné negativní dopady turismu a účinně jim zamezit.

9. Podpora a rozvoj podnikání

Rožnov je nejen lákavým turistickým místem, ale díky jeho nedávné průmyslové
historii i sídlem významných firem, které jsou pro město důležité jak z hlediska
pracovních příležitostí, tak i rozpočtového.
Cílem je udržet, podporovat a budovat podmínky pro podnikání ve městě nejen pro
velké podniky, ale poskytovat příležitosti a být partnerem napříč podnikatelským
spektrem.
Za důležité považujeme zlepšení komunikace se zástupci podnikatelů, nejlépe na
pravidelné bázi, možnost participace na občasných workshopech nebo tzv. tržišti
firem, které může město spolupořádat pro představení firemního prostředí a
možností občanům a rovněž vidíme dobrou možnost zapojení se do komunikace mezi
místními školami a firmami podnikajícími na našem území.
V návaznosti na zmíněný turismus a jeho tradici je rovněž důležité být partnerem pro
místní podnikatele v tomto odvětví, naslouchat jejich postřehům a potřebám pro
ještě větší atraktivitu Rožnova.
Pro nejmenší živnostníky, farmáře a drobné podnikatelé ve službách vidíme řadu
možných aktivit, spojených nejen se zmíněným cestovním ruchem, ale především
s obyvateli Rožnova, které může město tvořit a podpořit.

16

10. Průhledné vedení a hospodaření města a městských
společností
Cenový vývoj je kontinuální proces a je třeba hlídat hospodárnost a efektivitu
například pravidelnou kontrolou dlouhodobých smluv.

Zajistíme, aby principy průhledného hospodaření byly přeneseny i na městské
společnosti.
Jedna z cest pro realizaci veřejných zakázek malého rozsahu na nákup vybraných
komodit může vést přes elektronické nástroje (e-tržiště). Využitím služeb kvalitních
certifikovaných e-tržišť bude zajištěno, že všechna komunikace související s veřejnou
zakázkou bude probíhat v rámci aplikace elektronicky, bude archivována a bude vždy
dostupná. Seznam veřejných zakázek bude veřejně dostupný na profilu zadavatele
přímo na e-tržišti. Zavedení této elektronické agendy bude podmíněno snížením
administrativní zátěže již tak přetíženým zaměstnancům městského úřadu a
zefektivnění procesů zadávání a vyhodnocování veřejných zakázek.

11. Na úřad jednoduše a třeba i po síti, moderní úřad
Budeme prosazovat plné elektronické podání pomocí
webových formulářů tak, aby kontakt občana s
úřadem byl maximálně jednoduchý, a současně
budeme nadále požadovat, aby elektronické systémy
ve správě města dokázaly importovat data
z doručených podání, čímž dojde ke snížení
administrativní zátěže úředníků.

Orientace na městských webových stránkách stále
není podle našich představ. Spustíme nové webové
stránky města tak, aby splňovaly podmínky přehlednosti, snadnosti a dostupnosti, a
to při efektivnosti a účelnosti vynakládaných nákladů nejen na vytvoření nebo
úpravu webového prostoru, ale i jeho celkovou správu a provoz.
Nadále se budeme snažit zkvalitnit služby občanům ve formě rezervačních systémů
na jednotlivé nejvytíženější odbory tak, aby občan trávil v prostorách úřadu minimum
času.
Maximálním využitím elektronických nástrojů pro komunikaci a elektronických
podpisů snížíme náklady na administraci a doručování dokumentů. Elektronická
komunikace bude pro nás preferovaným způsobem.
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Budeme prosazovat zřízení tzv. front office – jednoho místa, jedné přepážky pro
vyřízení všech požadavků.
Budeme spolupracovat s podnikateli ať už formou tzv. podnikatelských snídaní
(neformální setkání s podnikateli), pravidelnými schůzkami se zástupci Sdružení
průmyslový areál nebo zapojováním aktivních podnikatelů do poradních orgánů rady
města.

IV.

Závěrem

Tak co, už jsme Vás přesvědčili? Jsme číslo 1, jsme nejvyváženější kandidátka
s nejkomplexnějším předvolebním programem. Dejte nám sílu ve volbách a budou
se dít věci, to Vám slíbit můžeme a chceme.
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