Budoucnost s tradicí ...
TOP 09 Rožnov pod Radhoštěm

Město Rožnov pod Radhoštěm se bez reforem neobejde
Rozhovor s Jiřím Brožem, lídrem kandidátky TOP 09 v říjnových komunálních volbách
Jste leadrem kandidátky TOP 09
do komunálních voleb do zastupitelstva města. Proč jste se rozhodl kandidovat?
TOP 09 nabízí východiska a řešení, která nejlépe odpovídají mým
názorům.

nedostatek financí je systémový
problém a nikoliv přechodný nedostatek. Rožnov nemá z čeho
půjčky splácet.

Nemáte „valašský přízvuk“...
Ne nemám. Pocházím z Českých Budějovic. V Rožnově žiji
25 let. Založil jsem zde rodinu.
Nejprve jsem pracoval v Tesle ve
výrobě barevných obrazovek. Od
roku 1991 do konce roku 2002
jsem vedl městský úřad v Rožnově. Nyní již šest let pracuji ve
Valašském Meziříčí, kde řídím
firmu, která podniká v oblasti teplárenství a energetiky a provozuje
koupaliště, zimní stadion a zejména krytý bazén.
Co se Vám v Rožnově líbí, a co
nelíbí?
Líbí se mi poloha města na úpatí
hor, řeka, okolní příroda. Líbí se
mi historie města. Snaha o historickou kontinuitu. Kulturní život.
Zvykli jsme si tu. Máme zde přátele. Koupili dům. Už zde zůstaneme
celý zbytek života.
V devadesátých letech byl Rožnov progresivní, dynamicky se
rozvíjející město. Vedení města se

Nic není nemožné...
nebálo vytyčit odvážné cíle, a také
je dokázalo zrealizovat. V mnohém se Rožnov stal příkladem pro
ostatní. Bohužel, v dalších letech
se rozvoj zpomalil natolik, že dnes
hovoříme o stagnaci, ne-li o úpadku. Bez úvěrů není město schopno
krýt ani své provozní náklady.

Proč nemá Rožnov peníze?
Těch důvodů je několik. Krize
z nadvýroby i krize finančních
trhů již skončily. To, s čím se potýkáme, je krize veřejné správy. Je
to mimořádně závažný celostátní
problém. Rožnov je na tom hůř
než ostatní.
Jak je zřejmé z grafu provozních
výdajů města, od roku 2004 narostly o 90 mil. Kč, zatímco daňové
výnosy pouze o 22 mil. Kč. Je zřejmé, že provozní výdaje rostou bez
jakékoliv vazby na finanční zdroje.
Hospodářská krize tento šílený
trend naopak zpomalila, ale nestala se spouštěcím mechanizmem
pro nezbytné reformy. Nůžky mezi
daňovými výnosy a provozními náklady se neustále rozevírají.
Chybějící zdroje lze doplnit
výnosy z vlastní hospodářské činnosti. Ty jsou v případě Rožnova
minimální. Lze si pomoci prodejem majetku. Rožnov už všechno
prodal. A lze si vzít úvěr, ale Rožnovu už nikdo půjčit nechce, protože

Co se s tím dá dělat?
Za prvé reformovat veřejné
finance, razantně snížit provozní
výdaje a jejich výši provázat s konkrétními příjmy, ukončit zadlužování města. Když mluvím o reformách, tak mám na mysli zásadní
změny v činnosti veřejné správy.
V žádném případě se nebude jednat o symbolické propuštění dvou
- tří zaměstnanců a nákup kancelářského papíru se slevou.
Za druhé nastartovat rozvoj
města jak pro bydlení, tak pro
podnikání, odstranit všechny překážky bránící novým investicím.
To nepůjde bez hloubkové revize
územního plánu, který ve své
nynější podobě je brzdou rozvoje
města. Pouze pár příkladů: Zóny
„Na Zahradách“, „Palackého ulice“, tzv. „průraz“ středem města,
energetická koncepce atd., atd.
Takže podle Vašeho názoru se
můžeme s investicemi do veřejného sektoru rozloučit?
Nikoliv, ale je třeba se soustředit
na investice, které se v následném
období projeví zvýšením příjmů,
a nebo snížením provozních výdajů města. Na ty tituly, které zvýší
konkurenceschopnost a atraktivitu
města. Např. sportovně rekreační
komplex u Eroplánu. Naopak nepodpoříme takové neefektivní projekty, jako je výplavový bazén na
Koryčanských pasekách či takové
zcela nesmyslné projekty jako byl
dům „Na půli cesty“ na Láni.
Proč si myslíte, že si stále větší
počet obyvatel nestaví své domy
v Rožnově, ale odcházejí do sousedních obcí?
Protože tam nacházejí mnohem
lepší podmínky pro výstavbu. Levnější pozemky, připravená území
k výstavbě, aktivní přístup obec-

Zastavíme zadlužování města ...

ních úřadů, v mnoha případech
předem vybudované inženýrské
sítě. Velmi často se jedná o naše
občany, kteří se nejdříve několik
let marně snažili postavit si dům
v Rožnově, než rezignovali a vystěhovali se do Vigantic, Na Hutisko
nebo do Zašové.
S firmami je to podobné. V minulých letech řada úspěšných
firem přestěhovala své výrobní
provozy do Kopřivnice jednoduše
proto, že v Rožnově nenašly podmínky pro další rozvoj. Nové firmy
již nepřišly.

na tuto cestu vykročit.
Jak se Vám líbí městský park?
Park v Rožnově by mohl být
jeden z nejhezčích v republice.
Bohužel jeho rozvoj se zastavil a již
více než deset let jsme schopni tak
akorát posekat trávu. Je třeba se
vrátit k projektům z devadesátých
let a začít je realizovat. Městský
park by měl být cílem procházek
občanů, a ne jenom „zeleň“ na
cestě odněkud někam.
Ve svém volebním programu
tvrdíte, že nepodpoříte výstavbu
kulturního zařízení?
Nepodpoříme žádné megalomanské projekty výstavby „jednotného“ kulturního střediska.
Pro rozvoj kultury je nutná různost
forem, různorodost prostředí.
Koncentrace kultury na jedno
místo je slepá ulička, která vede ke
stagnaci a nakonec k úpadku.

V současné době se mluví o prodeji polikliniky?
TOP 09 je zásadně proti prodeji
polikliniky do soukromého vlastnictví. Jsme přesvědčeni, že právě varianta - budova ve vlastnictví
města a pronájem jednotlivých
ordinací soukromým lékařům je
nejlepší řešení a jistota kvalitní
zdravotní péče.
Proč nechcete prodat polikliniku sdružení současných nájemců
– lékařů?
Dnes již nelze prodat obecní majetek předem určenému zájemci.
Ti, co to tvrdí, by první podávali
trestní oznámení. Na prodej by
musel být vyhlášen záměr a polikliniku by získal ten, kdo by nabídl
nejvyšší cenu. Takové dobrodružství v žádném případě nepodpoříme.
V letošním a loňském roce
zatřásly Rožnovem skandály
- koupání v bazénu zadarmo, jarmarky, prodej golfového areálu.
Jak chce TOP 09 bojovat proti
korupci?
Korupce je závažný celospolečenský problém. V podmínkách
Rožnova počítáme s následujícími
opatřeními.
Pro nákup předmětů a služeb využívat metodu internetové aukce.
Tato forma funguje bez problémů
např. ve Valašském Meziříčí k plné
spokojenosti. Při jejím uplatnění je
korupce vyloučena.
Na internetu budeme zveřejňovat nejenom výsledky výběrových
řízení, ale i jejich průběh. V komisi
pro vyhodnocení nabídek bude
vždy nejméně jeden člen opozice.
Pořádání jarmarků svěříme
soukromé agentuře na základě výběrového řízení. Nechápeme, proč
jarmarky organizoval živnostenský
úřad. Krytý bazén měl již dávno
být vybaven vstupním turniketem.
Tyto případy spíš než o korupci
svědčí o neschopnosti vnímat a řešit problémy.
V případě prodeje golfového
areálu nás více než prodejní cena
zajímá, proč se vůbec golfový areál
musel prodat. Budeme požadovat
předložení analýzy porovnávající
variantu prodeje a pronájmu. Budeme podrobně analyzovat, na co
byly takto získané prostředky použity. V případě prokázání vážných
pochybení budeme postupovat
nekompromisně.
Přes golf se dostáváme ke
sportu, turistickému ruchu, životnímu prostředí. Právě ochránci životního prostředí byli na přelomu tisíciletí největšími odpůrci

Jiří Brož se svým psem.
výstavby golfového hřiště?
Orientace na turistický ruch,
relaxaci, rekondici je přirozenou
návazností na historii města. Aby
byl Rožnov pro turisty atraktivní
a úspěšný v konkurenci ostatních
měst, potřebuje příjemné a zdravé
životní prostředí. To je nezbytná,
nikoliv postačující podmínka.
Stejně důležitá je infrastruktura
rekreačních zařízení a pestrost služeb. Bohužel, Rožnov je typickým
cílem jednodenní turistiky. To je
třeba změnit. Je třeba přesvědčit
návštěvníky, že se vyplatí v Rožnově zůstat déle. Rožnov není jen
Valašský skanzen.
Můžete být konkrétnější?
Letní koupaliště. V druhé polovině devadesátých let vznikla studie
přestavby na aquapark. Byla velmi
příznivě hodnocena. Přesto skončila kdesi v archivu. Za deset let se
nikdo o nic ani nepokusil.
Lyžařský areál na Pustevnách.
Existuje reálný projekt na modernizaci areálu, který by výrazným
způsobem přispěl ke zvýšení konkurenceschopnosti regionu. Bohužel, autorům projektu se nedaří
překonat byrokratické dogmatiky
ve státní správě. Toto je příklad,
kdy izolovaná aktivita nemůže vést
k úspěchu a je ji třeba nahradit koordinací a regionální spoluprací.
V celém státě rostou jako houby
po dešti za evropské peníze cyklistické stezky. I náš region má podél
Bečvy cyklostezku. To je velký
úspěch, na který by ovšem bylo
vhodné navázat dalšími projekty
cyklostezek na Radhošť, na Pustevny, Javorník.
Občany Rožnova netrápí cyklostezky na Radhošti, ale především silnice ve městě?
To není otázka „buď jedno,
nebo druhé“. Je třeba být aktivní
v celém spektru činností, které vytvářejí život města. Specializace na
jeden, dva „hlavní problémy“ vede
zákonitě k zaostávání v ostatních
oblastech.
K dopravě. Tak jako v každém

městě je a bude i v budoucnosti
doprava jedním z hlavních problémů. Co můžeme udělat? Můžeme
přestavět křižovatku u Videčské
na kruhový objezd a napojit na něj
Nádražní ulici jednosměrně pro
výjezd z náměstí. Můžeme zlepšit
další křižovatky, např. u Rosavy,
u bývalé hospodářské vrátnice do
Tesly. Můžeme konečně napojit ul.
Televizní na ul. 1. máje atd.
Můžeme zlepšit parkování ve
městě. Chceme zřídit parkovací
místa na střeše současných krytých parkových stání na Lázu a získat
tak 140 nových parkovacích míst.
Podpoříme výstavbu garáží podle
vzoru výstavby garáží na Koryčanských pasekách na konci 90tých
let.
Pro zásadní zlepšení dopravy ve
městě je však třeba mít odvážnou,
ale zároveň technicky a finančně reálnou vizi. TOP 09 takou vizi má. Za
nejlepší řešení pro tranzitní dopravu
považujeme tunel po vzoru Těšnovského tunelu na nábřeží Ludvíka
Svobody v Praze. Je to ovšem vize.
K jejímu uskutečnění povede velmi
dlouhá cesta. Jsme ale připraveni

Nepopřete, že budova kina potřebuje rekonstrukci?
Nepopírám, ale je otázka, zda
vůbec lze budovu rekonstruovat
a kino modernizovat. Očekávám,
že se spíše ukáže, že budovu je
nutné zbourat a postavit kino nové,
a když už se bude stavět nové, tak
ho postavme jako víceúčelový sál.
A když už budeme stavět víceúčelový sál, tak postavme zázemí
pro kulturní agenturu. Jo a taky
prostory pro divadelní rekvizity
a taky pro taneční a folkové soubory a ….. a jsme tam, kde jsme byli.
U jednotného kulturního zařízení.
Stamiliónové investice a mnohamiliónových provozních nákladů.
Nemáme recept na všechno.
Mnozí z nás raději navštěvují multikino v Ostravě.
Na závěr jsem si nechal snad
nejdůležitější otázku. Soud s IPR.
Co byste chtěl slyšet... Město
zastupuje renomovaná kancelář.
Ve prospěch města pracují bývalí
i současní politici včetně premiéra.
Zbývá jediné, vyhrát a poslat IPR
tam, kam patří.
Vlastně ještě jednu věc by občané města měli udělat, nezvolit si za
své zástupce pátou kolonu IPR.
Děkuji za rozhovor
Radovan Stoklasa

Minianketa mezi obyvateli Rožnova:

Co považujete za největší problémy?

Doprava a parkování
Koupaliště
Pořádek (park, centrum)
Dětská hřiště
Venčení psů
Kulturní sál
Orientace ve městě
NE Kauflandu
Zeleň, květinová výzdoba
Chodník ke hřbitovu
Ostatní

Kandidáti TOP09 v Rožnově pod Radhoštěm
chání ve vlastnictví města jako záruku stability podmínek pro soukromé
lékaře a úrovně zdravotní péče pro občany
V oblasti bydlení a výstavby
• revizi územního plánu města, který je ve své současné podobě zásadní
brzdou rozvoje města
• uvolnění podmínek jak pro bytovou výstavbu, tak pro podnikání
• volbu způsobu vytápění a povolení výstavby soukromých ekologických kotelen
• developerské projekty renovace starých nepoužívaných budov k výstavbě bytů
• aktivní intervenci v soudních sporech vedených o majetek bývalé
Tesly Rožnov

Bc. Radim Krpec, Ing. Jiří Brož, Vladislava Rozínková

V oblasti podnikání
• zkvalitnění propagace města pro nalákání nových investorů
• zvýšení zaměstnanosti vytvořením nové průmyslové zóny ve spolupráci s okolními obcemi a uvolněním územního plánu

V oblasti vzdělání
• rozvoj odborných středních škol, jejichž vzdělávací struktura odpovídá
aktuálním i budoucím požadavkům trhu práce v regionu
• vznik detašovaného pracoviště některé z vysokých škol či vyšších odborných škol v přímé návaznosti na místní středoškolské studium
TOP09 spatřuje budoucnost Rožnova pod Radhoštěm založenou na
• veškeré iniciativy celoživotního vzdělávání, ať už se jedná o nástavbojeho tradičních hodnotách turismu, kultuře, sportu a elektrotechnické vé studium a rozšiřování kvalifikace pro střední věk, či univerzity třetího
průmyslové výrobě, které chceme pro další generace zachovat a roz- věku pro seniory
víjet. Chceme vrátit důvěru občanů ve volené vedení města a účinně
spolupracovat s politickými partnery na zkvalitnění života u nás.
V oblasti turismu
TOP09 není lhostejné dlouhodobé přehlížení navyšování deficitu
• zkvalitnění služeb a intenzivnější propagaci města související s cestovveřejného rozpočtu našeho města a považujeme za prvořadé, aby ním ruchem
byl co nejdříve zlikvidován. Abychom dosáhli vyrovnaného rozpočtu,
• efektivní spolupráci na společných projektech s městy a obcemi mikrobudeme jako nutná opatření prosazovat:
regionu Rožnovsko
• projekty na zatraktivnění regionu a zvýšení turistického ruchu
• okamžité zastavení prohlubování dluhu města
• analýzu veřejného rozpočtu a jeho zefektivnění změnou struktury příV oblasti dopravy
mého navázání výdajů na příjmy
• společně s městem Valašské Meziříčí o stavbu dálničního přivaděče v Lešné
• snížení administrativních nákladů na veřejnou správu (snížení byro• pokračování výstavby dálnice Brno – Zlín – Trenčín
kracie)
• dokončení projektů na modernizaci a rekonstrukci městské dopravní
• snížení provozních nákladů na veřejnou správu centralizací úřadů za infrastruktury
využití stávajících nemovitostí města a následný prodej volného
• dokončení projektů na modernizaci a rekonstrukci městské dopravní
nemovitého majetku soukromým subjektům
infrastruktury
• předání organizace některých veřejných akcí pořádaných městem
• realizace kruhového objezdu u Videčské a jednosměrné napojení Násoukromé společnosti formou výběrového řízení
dražní ulice pro výjezd od náměstí
• stávající parková stání na Lázu upravit pro parkování na střeše a získat
TOP09 bude bojovat s korupcí a usilovat o zprůhlednění prostředí tak nových cca 140 parkovacích míst
veřejných zakázek a jejich veřejnou kontrolu:
• informace o veřejných zakázkách budou veřejně dostupné v elektroV oblasti životního prostředí
nické podobě, včetně vyhodnocení jednotlivých nabídek
• čistotu města a zejména řeky Bečvy a jejích přítoků
• u veřejných zakázek se nepůjde odvolávat na obchodní tajemství
• zavedení metody internetové aukce pro zadávání veřejných zakázek
V oblasti sportu a kultury
zboží a služeb
• pořádání množství různorodých akcí namísto realizace megaloman• nemožnost uzavřít smlouvu s právnickou osobou s neprůhlednou ského projektu výstavby jednotného kulturního střediska
vlastnickou strukturou
• sloučení firem Krytý bazén a Komerční domy a vytvoření tak efektivního nástroje k zajištění modernizace a provozu sportovních zařízení
V oblasti občanského soužití
• zamezení přístavby výplavového bazénu ke krytému bazénu a směřo• zrušení městské vyhlášky omezující práva občanů
vání této investice do modernizace letního koupaliště
• nahradíme represi komunikací s občany
• zachování Sokolovny a její zmodernizaci ke sportovnímu a zábavnímu
využití pro celou rodinu
V oblasti zdravotnictví
• výstavbu skateparku v areálu zimního stadionu a výstavbu oplocené• zabránění prodeje polikliniky do soukromého vlastnictví a její pone- ho hřiště s umělým povrchem pro širokou veřejnost

Volební program TOP09 Rožnov pod Radhoštěm

Budoucnost s tradicí

Prohlédněte si náš videospot:
www.top-valassko.cz/top09
Najdete nás na facebooku:
www.facebook.com/
2. Vladislava Rozínková,
35 let, manager,
bez pol. příslušnosti

3. Bc. Radim Krpec,
32 let, manager,
člen TOP09

4. MUDr. René Mazánek,
49 let, lékař,
člen TOP09

6. Petr Vlček, 29 let, technik, bez pol. příslušnosti
7. Lenka Pružincová, 29 let, technik, bez pol. příslušnosti
8. Edita Martínková, 20 let, studentka, bez pol. příslušnosti
9. Ing. Jan Panc, 55 let, podnikatel, bez pol. příslušnosti
10. Aleš Poruba, 31 let, podnikatel, bez pol. příslušnosti
11. Jakub Ambroz, 23 let, student, bez pol. příslušnosti
12. Zdeňka Mičkalová, 33 let, technik, bez pol. příslušnosti
13. Radomír Vašek, 37 let, podnikatel, bez pol. příslušnosti

5. Eduard Křižák,
57 let, technik,
bez pol. příslušnosti

Top 09 Rožnov pod Radhoštěm

14. Denisa Bernasová, 26 let, podnikatelka, bez pol. příslušnosti
15. Ing. Petr Novotný, 51 let, technik, bez pol. příslušnosti
16. Ing. et Ing. David Báča, 38 let, manager, bez pol. příslušnosti
17. Mgr. Radovan Stoklasa, 45 let, novinář a vydavatel, člen TOP09
18. Václav Janeček, 22 let, student, bez pol. příslušnosti
19. Veronika Blinková, 23 let, studentka, bez pol. příslušnosti
20. Ing. Jiří Hurta, 54 let, důchodce, bez pol. příslušnosti
21. Martin Kavan, 42 let, podnikatel, bez pol. příslušnosti

Co se nám ve městě

LÍBÍ - NELÍBÍ
LÍBÍ

ROŽNOVSKÉ NÁMĚSTÍ
I přesto, že na podobu náměstí
měli občané v době jeho rekonstrukce různé názory, s odstupem času je třeba uznat, že patří
k tomu lepšímu, co může Rožnov nabídnout. Bohužel však jde
také o jednu z posledních větších
akcí, o kterou se představitelé
rožnovské radnice zasloužili.
Došel jim dech...

Náměstí

NELÍBÍ

KOUPALIŠTĚ
K rožnovskému koupališti není
co dodat... Šerednější už nikde
nenajdete. Pokud by tak mělo
zůstat, bude lepší ho zrušit, protože je lepší nemít žádné koupaliště, než si pořád dělat ostudu.

LÍBÍ

Koupaliště

CYKLOSTEZKA
Cyklostezka kolem řeky Bečvy
je krásnou ukázkou toho, jak lze
využívat peněz z Evropské unie
na vybudování něčeho opravdu
užitečného. Ovšem i ukázkou
toho, jak radní této příležitosti
na získávání finačních dotací
málo využívají.

Cyklostezka

NELÍBÍ

Tržnice

TRŽNICE
Rožnovská tržnice nebo také
rožnovské „vetešiště“... Stánkaři
i nakupující by si zasloužili důstojnější prostředí.

Altán

NELÍBÍ

TOALETY
Na závěr to nejlepší... Úroveň
rožnovských toalet je stejně pověstná jako stav koupaliště. Ve
městě, které navštěvují statisíce
turistů, se prostě nepočítá s tím,
že by tito lidé mohli mít přirozené
lidské potřeby. Zřejmě by pomohlo,
kdyby představitelé radnice museli
alespoň týden povinně navštěvovat
tuto „kadibudku“ na parkovišti.
Možná by pak pochopili, jak trapně
se v oněch chvílích cítí návštěvníci
města i jeho obyvatelé...

LÍBÍ

Paláčkův mlýn

ALTÁN V PARKU
Altán je ukázkou toho, jak
může
soukromá
iniciativa
přinést městu prospěch. Není
ovšem jasné, proč se altánem
chlubí někteří radní...

NELÍBÍ

PALÁČKŮV MLÝN
Bývalý mlýn, který hyzdí centrum města, je sice soukromým majetkem, ale na jeho vzhledu má „zásluhu“ i radnice. Jeho rekonstruci
brání tím, že v územním plánu města počítá s nesmyslným silničním
průtahem od Základní umělecké školy přes Záhumení až po křižovatku na Kramolišov.

Kdyby to tak někdo změnil...
Když jsem byla malá, ráda jsem hrála takovou hru. Představovala jsem si, že jsem v Rožnově poprvé a snažila jsem se na věci kolem dívat cizíma očima. Bylo to dobrodružné a plné poznání, jako bych byla na výletě v nějakém neznámém městě. Najednou jsem viděla věci kolem jinak
a nevšedně. Na spoustu míst byl tehdy opravdu smutný pohled. Vždycky jsem se v duchu zastyděla, když jsem si uvědomila, že to je skutečná
tvář našeho města, a přála si, aby to někdo změnil.
Pak jsem na tuto hru na pár let zapomněla. Doba se změnila, já také a město rovněž. Prošlo přerodem ze socialismu do tržního kapitalismu,
což s sebou přineslo mnoho dobrého. A já jsem byla spokojená, že Rožnov tepe, vzkvétá a je mi domovem, na který můžu být právem pyšná.
Podlehla jsem tomuto pocitu natolik, že jsem postupně oslepla vůči jeho chybám. Měla jsem hlavu plnou práce a osobních plánů, ale právě
práce mi znovu otevřela oči a pomohla mi vzpomenout na mou dávnou hru. Hodně jsem cestovala a přitom navštívila spoustu evropských měst.
Pokaždé, když jsem se vracela zpět, viděla jsem Rožnov zase těma cizíma očima jako kdysi. Chtě nechtě mne to nutí srovnávat. Jak vzdálený je
tento současný pohled na upadající město od toho, kdy mě naplňoval pýchou.
Kde jsou všechny ty velké firmy, které dávaly práci nejen Rožnovákům? Proč se nevracejí mladí lidé, kteří odešli za studiem do velkých měst,
aby obohatili tento kraj svými vědomostmi a umem? Kde jsou ty davy turistů, které v sezóně neprodyšně zaplnily město? Proč mi většina místních obchodů nabídne jen lacinou módu a proč je všude spousta volných prostor k pronájmu, včetně průmyslové zóny, která zeje prázdnotou?
Připadám si tu jako u snědeného krámu.
Před nedávnem se mi narodila dcera a já nechci, aby, až bude jednou hrát stejnou hru, se jí naskytl stejný nebo snad horší pohled jako mně
dnes. Přeji si, aby se dívala na krásné město plné života, kde bude chtít zůstat a založit rodinu.
Ráda bych se pokusila to změnit.
Vladislava Rozínková
Vydala TOP09 Rožnov pod Radhoštěm. Fotografie a grafická úprava: www.radovanstoklasa.cz

