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Přísnost na problémové nájemníky funguje

INZERCE

30 let od sametové revoluce

Foto z generální stávky 26. listopadu 1989 před rožnovskou Teslou Zdroj Kronika města Rožnov p. R. z let 1989-1990, Moravský zemský archiv v Brně - Státní okresní archiv VsetínFoto z generální stávky 26. listopadu 1989 před rožnovskou Teslou Zdroj Kronika města Rožnov p. R. z let 1989-1990, Moravský zemský archiv v Brně - Státní okresní archiv Vsetín

Město Rožnov pod Radhoštěm plánuje v nejbližší době aktualizaci koncepce bydlení. Ještě více zvýhodněni by 
v ní měli být mladí lidé do 30 let a především místní občané. V bytech vlastněných městem se nyní platí měsíčně 
buďto běžné nájemné ve výši 82 Kč/m2, nebo zvýhodněné 57 Kč/m2.                                                             Více na str. 2

Více na str. 13
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Přísnost na problémové nájemníky funguje
Pokračování ze str. 1.
„Na nižší sazbu (57 Kč/m2 - pozn. 
red.) mají nárok sociálně potřebné 
skupiny obyvatelstva, dále pak senio-
ři, zdravotně postižení a mladí. Právě 
pro poslední zmíněnou skupinu se 
uvolňovalo málo bytů a některé pod-
mínky byly příliš tvrdé. Chceme mla-
dým ve městě pomoci – proto se na ně 
v budoucnu dostane při umísťování 
do bytu častěji a podmínky nebudou 
tak přísné. Například dosud platilo, 
že jsme po žadatelích chtěli pracovní 
smlouvu minimálně na rok. Zjistili 
jsme však, že někteří zaměstnavatelé 
dávají první smlouvy na kratší dobu. 
My na to samozřejmě chceme reago-
vat, a proto máme návrh, aby mla-

dým zájemcům o byt stačila pracovní 
smlouva bez jakéhokoliv časového 
omezení,“ informoval místostarosta 
Jan Kučera (Nezávislí Rožnováci) 
a pokračoval: „Další změnu budeme 
chtít prosadit v podmínkách pro přidě-
lení bytu pro sociálně znevýhodněné, 
kde je naším cílem více upřednostnit 
místní. Některá okolní města k nám 
totiž sociálně znevýhodněné osoby 
posílala, což se nám nelíbí. Chceme 
se postarat hlavně o naše obyvatele. 
Kromě startovacích bytů pro mladé, 
kteří samozřejmě mohou být i z jiných 
měst a obcí (podmínkou je pracovní 
smlouva a přihlášení se zde k trva-
lému pobytu, zvýhodněná činže pro 
ně platí max. 2 roky - pozn. red.).“

K dnešnímu dni radnice spravuje 
327 bytů, z toho je 9 bezbariéro-
vých. Od loňského roku, kdy ve 
městě začala platit nová koncepce 
bydlení, zažádalo o městský byt 
70 zájemců, uspokojeno bylo 30. 
„Nová koncepce mimo jiné přitvrdila 
vůči problémovým nájemníkům. Tři 
rodiny a jeden jednotlivec už muse-
li kvůli nedodržování pravidel byty 
opustit. Prioritou města je podat 
pomocnou ruku, pokud se někdo 
dostane do problémů. Zároveň však 
chceme chránit bezproblémové ná-
jemníky a ostatní vychovávat v tom, 
že pravidla se musí dodržovat - v tom-
to nepolevíme,“ konstatoval Kučera 
s tím, že: „Co se týká situace v by-

tovém komplexu na Moravské 1443, 
tak i v tomto domě, který si v minu-
losti získal nepříliš lichotivou pověst, 
se situace zklidňuje a nevhodné cho-
vání části nájemníků je na ústupu. 
Navíc už tady nebudeme prioritně 
ubytovávat jen sociálně potřebné, ale 
chceme zde postupně navyšovat počty 
startovacích bytů pro mladé. Změna 
sociální struktury obyvatel podle na-
šeho očekávání přinese jen pozitiva, 
z nichž budeme těžit úplně všichni.“
Pokud vás zajímá změna bytové 
koncepce, neměli byste si nechat 
ujít listopadové zasedání městské-
ho zastupitelstva. Jeho přímý pře-
nos budete moci on-line sledovat 
na www.tvbeskyd.cz.                   (r)

Dvaadvacet miminek přivítalo město Rožnov pod Radhoštěm ve druhé půlce září mezi své občany. „Na minulém 
vítání v červnu těsně v poměru 10:9 vyhrály holčičky, tentokrát jsme přivítali deset děvčátek a dvanáct chlapečků,“ in-
formovala Jana Gaďourková z matriky s tím, že další vítání občánků bude v listopadu. (r), Foto Jitka Porubová

Pří vitání občánků byli kluci v těsné většině

Vážení čtenáři. Po minulém roz-
nosu Spektra Rožnovska se k nám 
opět dostaly informace, že některé 
domácnosti ho neobdržely. Za to 
se všem, kterých se to týká, omlou-
váme. Pochybení ale není na naší 
straně. Výtisky byly včas předány 
České poště, která pro nás zajišťu-
je roznos. Bohužel jsme na konci 
září zaznamenali i upozornění od 
občanů, že výtisky ležely vyhozeny 

v kontejneru na papír - tentokrát 
na ulici 1. máje. Toto je pro nás 
nepřijatelné a uděláme vše proto, 
aby se podobná situace již neopa-
kovala. Na vás, jakožto čtenáře se 
pak obracíme s výzvou, abyste se 
nám ozvali, pokud Spektrum Rož-
novska ve své poštovní schránce 
nenajdete - tel. 603 242 767, e-mail 
redakce@spektrumroznovska.cz. 
Děkujeme.                     Redakce

Nechodí vám Spektrum?

Tato zpráva je určena pro všech-
ny muže nejen z Rožnovska. Ve 
valašskomeziříčské nemocnici 
si mohou v rámci preventivní 
zdravotní akce nechat bezplatně 
vyšetřit krev na rakovinu prosta-
ty. Jedná se o finančně nákladné 
vyšetření, které je však od 4. do 
29. listopadu 2019 (odběr v labo-
ratoři jen ve všední dny) možno 
absolvovat bez doporučení lé-
kaře a hlavně zcela zdarma! Je-
dinou podmínkou je podepsaná 
žádanka, kterou naleznete na 
adrese www.agellab.cz/novin-
ky/190927-movember.             (r)

Otestujte se na 
rakovinu prostaty

Hasičům velí Jan Solanský
Jmenovací dekret předal v pondělí 
30. září starosta Rožnova Radim Ho-
liš (ANO) novému veliteli Jednotky 
sboru dobrovolných hasičů Tylovice 
(JPO5) Janu Solanskému (29). Ten 
také obdržel klíče od místnosti, která 
bude sloužit k činnosti jemu svěřené 
jednotky. „Jedná se o bývalou budovu 
Městských lesů Rožnov v Tylovicích. 
Tyto prostory tedy nyní budou k dis-
pozici jednotce hasičů Tylovic,“ infor-
moval Karel Janoušek, ředitel profe-
sionálního Hasičského sboru města 
Rožnova.                               (mha, r)

Výstava TÉČKO je, jak název 
napovídá, úzce spjata s T klu-
bem-kulturní agenturou. „Mapuje 
33 let nabídky kultury v Rožnově 
pod Radhoštěm pod taktovkou této 
agentury. Z několika krabic plných 
materiálů jsem vybrala ty nejzají-
mavější - od vzpomínkových foto-
grafií, až po dnes již takřka zapo-
menuté plakáty a výstřižky z novin. 
Prostě pokud se chcete projít v čase 
nazpět, máte příležitost, která se 
možná už nikdy nebude opakovat,“ 

pozvala na výstavu její autorka 
Lenka Vičarová. Expozice je 
v Galerii Na Radnici veřejnosti 
přístupna do pondělí 6. ledna 
2020, kdy v 17 hodin proběhne 
slavnostní dernisáž. Jinak je ote-
vřeno po, st 8-17 hodin, út, čt a pá 
8-14 hodin. Pro bývalé klubáky 
a návštěvníky nebydlící již v Rož-
nově pak bude výstava otevřená 
i v sobotu 2. 11. od 11.30 do 13 
hodin a v sobotu 7. 12. od 10.30 
do 11.30 hodin.                             (r)

TÉČKO láká na exkurzi do historie
Jedinečná výstava, která nemá za poslední desítky let 
obdoby, je až do začátku příštího roku k vidění na chod-
bách rožnovské radnice na Masarykově náměstí.
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Parkování stále velmi ožehavým tématem
V půli října se uskutečnilo na rož-
novské ulici Průkopnická setkání 
občanů s představiteli radnice 
– starostou Radimem Holišem 
(ANO) a místostarostkou Kristý-
nou Kosovou (Zdravý Rožnov). 
Tématem bylo projednání archi-
tektonických úprav Tyršova nábře-
ží a ulice Chodská. „S některými 
obyvateli jsme se bohužel neshodli 
v tom, jak moc komu v tomto pro-
storu vadí stojící auta. Zazněly i ná-
zory na zachování stávající podoby 

parkování podél Tyršova nábřeží, ale 
naším cílem je tato místa rozvolnit do 
jednotlivých bodů tak, aby se v celé  
oblasti ještě více zklidnil provoz a sil-
nice zůstala obousměrná. Někteří 
ale argumentovali tím, že navržené 
úpravy budou právě na úkor parko-
vání, ovšem to není pravda. Projekt 
počítá v celé lokalitě s navýšením 
legálních parkovacích míst z 80 na 
115,“ vysvětlil starosta Holiš s tím, 
že na přípravě projektu bude město 
nadále pracovat.                         (r)

Vedení města poprvé jednalo se zemědělci
Vlastníci zemědělské půdy, farmáři, 
producenti, ale také členové Ko-
mise životního prostředí při Radě 
města a Agentury ochrany přírody 
a krajiny ČR debatovali v půlce říj-
na se starostou Radimem Holišem 
(ANO) a místostarostkou Kristýnou 
Kosovou (Zdravý Rožnov)  o svých 
činnostech a aktivitách, o možných 
vylepšeních spolupráce s městem 
nebo o možnostech zacházení s bio-

odpadem. Na premiérové snídani se 
zemědělci se hovořilo také o dostup-
ných dotacích, které mohou země-
dělci využívat. Nejvíce diskutovaná 
témata se týkala možného dodávání 
lokálních produktů do rožnovských 
škol, bioodpadu a s tím související 
případné nové kompostárny nebo 
územního plánu města a možných 
konfliktů nové výstavby pro bydlení 
se zemědělstvím.                 (mha, r)Setkání se zúčastnil také zastupitel Jaromír Koryčanský (KDU-ČSL, uprostřed).

V úterý 5. 11. se uskuteční zasedání rožnovského zastupitelstva. Začátek je 
ve 14.00 hodin v obřadní síni MěÚ na Masarykově náměstí. „Kromě majetko-
právních věcí na jednání mimo jiné zazní také informace o jednání s Českou poš-
tou ohledně její budovy,” pozval veřejnost starosta Radim Holiš (ANO).    (r)

Listopadové zastupitelstvo

Slavnostní udělení ceny města
Ve čtvrtek 7. listopadu budou v 17 
hodin v klubu Vrátnice na ulici 
1. máje 1000 (bývalá budova ředi-
telství podniku Tesla) slavnostně 
předána nejvyšší městská ocenění - 

Cena starosty a Cena města Rožno-
va p. R. za rok 2019. Součástí akce 
bude i beseda s Vladislavem Chme-
lařem, Richardem Sobotkou a Pe-
trem Kunčickým.                                (r)

Rudolf Bill slaví 80 let
Starosta Radim Holiš (ANO) i oba místostarostové Jan Ku-
čera (Nezávislí Rožnováci) a Kristýna Kosová (Zdravý Rož-
nov) v pondělí 21. října na radnici poblahopřáli bývalému 
zastupiteli Rudolfu Billovi k jeho 80. narozeninám.

Rudolf Bill působil pět volebních 
období v zastupitelstvu města Rož-
nova a zároveň byl i členem rady, 
dvě volební období rozhodoval 
také v zastupitelstvu Zlínského 
kraje. „Je znám svým erudovaným 
přístupem k věci, v mnoha přípa-
dech opřeným o historické znalosti 

a souvislosti Rožnova. Proto jsme 
byli rádi, že naše pozvání na radnici 
přijal. Popřáli jsme mu vše nejlepší 
k narozeninám a chvíli jsme si sa-
mozřejmě popovídali o dění ve městě 
nebo o akcích a projektech, které při-
pravujeme,“ dodal starosta Rožnova 
Radim Holiš (ANO).        (mha, r)

Na snímku zleva místostarosta Jan Kučera, místostarostka Kristýna Kosová, oslavenec 
Rudolf Bill a starosta Radim Holiš.                                          Foto Marek Havran
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Rožnov zná jména technických talentů
Radek Pernica (ZŠ Pod Skalkou), Tomáš Strnadel (ZŠ Videčská) a Vít Šebestýen (ZŠ Pod 
Skalkou) jsou Technickými talenty Rožnova pod Radhoštěm pro rok 2019.

Vyhlášení soutěže se uskutečnilo 
již počtvrté. Jeho cílem je ocenit ta-
lentované žáky a podporovat jejich 
odborný růst. „Počítače, roboti, elek-
tronická zařízení, je úžasné, co žáci 
základních škol dokáží zkonstruovat. 
Jsem moc rád, že takové žáky máme, 
a rádi je oceníme. Kéž by to vrstevní-
ky dnes oceněných motivovalo k po-
dobnému nadšení a píli,“ nešetřil 
chválou místostarosta Jan Kučera 
(Nezávislí Rožnováci).

Trojici oceněných studentů, 
kteří zároveň získali věcné dary, 
poblahopřáli i zástupci dvou part-
nerských společností projektu – 
Petr Pánek (ON Semiconductor) 
a Lukáš Vacca (Brose).     (mha, r)

Na snímku zleva Lukáš Vacca a Petr Pánek, Radek Pernica (ZŠ Pod Skalkou), Tomáš Strnadel (ZŠ Videčská) a Vít Šebestýen 
(ZŠ Pod Skalkou)                                                                                                                                    Foto Marek Havran

Rozhledna přivítala premiérovou svatbu
O sváteční sobotě 28. září si na rozhledně nad Rožnovem 
řekli „ano“ novomanželé Lubomír a Libuša Znojovi.

V historii Jurkovičovy rozhledny, kte-
rá byla slavnostně otevřena v dubnu 
2012, se jedná o úplně první svatební 
obřad. „Výběr místa se určitě povedl. 
Novomanželé navíc přišli v krásných 
valašských krojích a hezky tak dokres-
lili atmosféru svatby,“ řekl starosta 
Rožnova Radim Holiš (ANO), jenž 
byl oddávajícím svatby a samozřejmě 
byl i mezi prvními gratulanty.

Svatbu na Jurkovičově rozhled-
ně si pochvalovali i oba novoman-
želé. „Bylo to celé hodně dojemné, 
místo jsme si vybrali krásné. Vyšlo 
nám i počasí, které bylo tak akorát 
pro fotografy i pro svatebčany. Vý-
borný byl i hudební doprovod, kte-
rý nás stejně jako celý obřad úplně 
dojal,“ dodala na závěr Libuša 
Znojová.                        (mha, r)

Zlatuše Lušovská je Pracovníkem roku v sociálních službách
Již po desáté letos Zlínský kraj ocenil v anketě nazvané Pracovník roku v sociálních službách ty, kdo se příkladně starají 
o sociálně znevýhodněné osoby. Na základě zveřejněné výzvy bylo odboru sociálních věcí krajského úřadu doručeno 
19 návrhů, z nichž komise vybrala 8 laureátů. Byla mezi nimi i Rožnovanka Zlatuše Lušovská.

Zlatuše Lušovská, vedoucí a sociál-
ní pracovník v Denním stacionáři 
Radost, si uznání poroty získala 
za aktivní a profesionální přístup 
ve vedení služby, schopnost uvá-
dět vize ve skutečnost, za angažo-
vanost ve veřejném dění a ochotu 
pracovat pro ostatní i přes těžkou 
životní situaci. Cenu jí předala Mi-
chaela Blahová, členka Rady Zlín-
ského kraje pro oblast sociálních 

věcí, neziskový sektor a rodinnou 
politiku a Jan Kučera (Nezávislí 
Rožnováci), místostarosta Rožno-
va pod Radhoštěm. „Velmi si vážím 
dlouhodobé práce Zlatuše Lušovské, 
její lidskosti a gratuluji Zlínskému 
kraji k dobrému vkusu pro výběr oce-
něných. Podobné ocenění v rámci na-
šich Dnů sociálních služeb obdržela 
paní Lušovská i u nás v Rožnově, tak-
že jsme jenom rádi, že u nás pracují 

v sociální oblasti takovéto osobnosti,“ 
řekl místostarosta Kučera. Rožnov 
pod Radhoštěm není v anketě Pra-
covník roku v sociálních službách 
Zlínského kraje úspěšný poprvé. 
Loni získal cenu Petr Jelínek, ře-
ditel Sociálně terapeutické dílny 
Kamarád Rožnov. Nyní na něj na-
vázala Zlatuše Lušovská, vedoucí 
a sociální pracovník v  Denním 
stacionáři Radost.             (mha, r)

Jak tzv. Frýdlantské dny fungují? 
Uchazeči o zaměstnání, kteří jsou 
současně příjemci dávek pomoci 
v hmotné nouzi, obdrží doporu-
čení k účasti na projektu od klí-
čového pracovníka úřadu práce. 
Vytipovaní klienti se poté zúčastní 
tří schůzek na rožnovské radnici. 
„V době nízké nezaměstnanosti je 
jedinečná šance nabídnout pomoc 
těm, kteří mají pro získání práce 
omezení, a zaměstnavatelé po nich 
sáhnou méně často. Schůzky spojí 
Úřad práce ČR, sociální odbor úřa-
du i poskytovatele sociálních slu-
žeb. Cíl je jasný – těm, kteří chtějí 

nabídnout podporu a zvýšit jejich 
šanci se postavit na vlastní nohy. Na 
schůzkách jsou uchazečům sděleny 
informace o zpracování životopisu 
a motivačního dopisu, veřejné služ-
bě a veřejně prospěšné práci a spo-
lečensky účelném pracovním místě, 
ale též třeba základy pracovněpráv-
ní a finanční gramotnosti,“ popsal 
přínos projektu místostarosta 
Rožnova Jan Kučera (Nezávislí 
Rožnováci). 

V rámci tzv. Frýdlantských dnů 
mají účastníci také možnost se 
potkat se zástupci místních nezis-
kových organizací a získat větší 

Město Rožnov pod Radhoštěm pomáhá nezaměstnaným
Pozitivní je vyhodnocení prvního cyklu poradenských - 
tzv. Frýdlantských dnů v Rožnově. V evidenci nezaměst-
naných zůstali totiž pouze dva z osmi účastníků projektu.

povědomí o nabízené pomoci k ře-
šení jejich obtížné sociální situace. 
„Cílem tohoto projektu je propojení 
sociální práce na městském úřadě 
s agendou úřadu práce a následně 
komplexnější práce s klienty úřadu 
práce. Pokud klient souhlasí, je s ním 
pak individuálně projednána jeho so-
ciální situace. Jsou mu nabídnuty 
možnosti, které mohou vést k před-
cházení sociálního vyloučení či k ře-
šení jeho nepříznivé situace, která se 
může týkat zaměstnání, bydlení, pro-
blematiky závislostí nebo zadlužení,“ 

dodala Eva Urbanová, vedoucí so-
ciálního odboru rožnovské radnice. 

V současné době již probíhají 
schůzky s druhou skupinou vyti-
povaných klientů. První skupina 
si již připsala několik úspěchů. „Po 
vyhodnocení setkávání první osmi-
členné skupiny zůstávají v evidenci 
uchazečů o zaměstnání již pouze 
dva účastníci první části Frýdlant-
ských dnů,“ řekla Eva Adamcová, 
ředitelka Kontaktního pracoviště 
Úřadu práce ČR v Rožnově pod 
Radhoštěm.                         (mha)

www.spektrumroznovska.cz
aktuální zpravodajství, komentáře, diskuze

Foto archiv novomanželů



ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 5 / 30. ŘÍJNA 2019

Radary odhalují bezohlednost šoférů
Kolem školky na Horních Pasekách i rychlostí 131km/h

Za dva měsíce provozu projelo kolem radarů v Rožnově pod Radhoštěm téměř půl milionu motorových 
vozidel. S dodržováním povolené padesátky na území obce si nedělalo hlavu bezmála pět tisíc řidičů.

Rekord zatím má motorkář, kterému 
v blízkosti školky na Horních Pase-
kách rychloměr naměřil třetí záři-
jovou sobotu krátce před polednem 
131 km/h. U osobních vozidel byla 
nejvyšší rychlost zaznamenána 129 
km/h, a to opět v úseku na Horních 
Pasekách, mezi náklaďáky pak drží 
prim šofér, který uháněl po Meziříč-
ské ulici rychlostí 87 km/h, a řidič 
autobusu s 83 km/h na tachometru 
při průjezdu okolo restaurace U Ja-
noštíka. „Ve městě máme tři pevná 
měřicí místa - na Horních Pasekách, 
Meziříčské ulici a na Kramolišově. 
Radar ale máme jen jeden, a v nepra-
videlných intervalech ho přesouváme 
mezi jednotlivými body. Nejde nám 
tedy o to, abychom vybrali co nejvíce 
na pokutách, jak si mnoho lidí stále 
myslí a myslet bude, ale o to, aby ti, co 
sedí za volantem, dodržovali předpisy. 

Chceme po nich hodně? Chceme po 
nich něco nesplnitelného? Rozhodně 
ne... Radary jsou určeny pro vymáhá-
ní práva garantujícího každému z nás 
vyšší bezpečnost silničního provozu,“ 
sdělil ředitel městské policie Aleš 
Pilař a pokračoval: „Pokud někdo 
v budoucnu vymyslí jiný způsob, jak 
přinutit šoféry, aby dodržovali pade-
sátku v obci, pak radary nebudou 
třeba. Část veřejnosti bohužel stále 
vnímá vymahatelnost práva na bez-
pečnost silničního provozu negativně. 
Jejich postoj se většinou změní teprve 
až v okamžiku, když někdo z jejich 
blízkých či známých skončí s těžkým 
zraněním v dlouhodobé pracovní ne-
schopnosti nebo zemře, a to jen kvůli 
hazardérovi za volantem, jenž si spletl 
silnici se závodní dráhou. Vždyť pře-
kročení rychlosti je nejčastější příči-
nou kolizí s fatálními následky. A to-

muto problému město přece nemohlo 
nečinně přihlížet. Za rok 2018 drží 
ORP (obec s rozšířenou pravomocí 
- pozn. red.) Rožnov rekord v počtu 
úmrtí v silničním provozu v rámci 
Zlínského kraje. Přitom v celém kraji 
došlo za předchozí tři roky k poklesu 
úmrtí při nehodách. U nás je zatím 
brzy na zhodnocení statistik, protože 
radary máme od srpna, ale například 
v sousedním Valašském Meziříčí za 
rok provozu registrují na některých 
měřených úsecích až 80procentní po-
kles překračování povolené rychlosti.“

Z dosavadního měření vyplývá, že 
k ignorování povolené padesátky 
dochází nejvíce na Horních Pase-
kách. „Zde řidiči porušují rychlostní 
předpisy v průběhu celého dne. Na 

Meziříčské ulici je více hříšníků při-
stiženo v nočních hodinách, kdy na 
semaforech bliká pouze oranžové 
světlo. O něco klidnější je zatím si-
tuace na Kramolišově. Do budoucna 
město uvažuje o dalších místech, kde 
by byly rozmístěny stacionární mě-
řicí stanice. Ve hře je výpadovka na 
Tylovice-Hážovice, silnice na Bečvy, 
nábřeží Dukelských hrdinů či místní 
část Hradišťko. Počítám s tím, že se 
budou opět ozývat křiklouni, kterým 
se dohled nad dodržováním rychlosti 
nelíbí. Na druhou stranu nás těší, že 
začíná přibývat ohlasů občanů, kteří 
si pochvalují zklidnění dopravy v mís-
tech, kde jsou měřicí stanoviště umís-
těna. Kromě toho se nám ozývají 
okolní obce, konkrétně Zubří, Dolní 
a Prostřední Bečva. I ony projevují zá-
jem o zřízení stacionárních radarů,“ 
dodal na závěr Pilař.                   (r)

83 km/h 87 km/h

Radar už chce i Zubří a Bečvy

Na Meziříčské ulici vysadí nové stromy
Místní dřeviny, především javor a dub, obstarají obnovu zeleně na ulici Meziříčská v tzv. zeleném pásu mezi bytovými domy a sil-
nicí. Vedení města se na tom dohodlo na nedávném setkání s občany, které se uskutečnilo přímo na dotčeném místě (viz foto).

V posledních měsících je chřad-
nutí stromů a dřevin, především 
kůrovcem napadených smrků na 
zeleném pásu v lokalitě na ulici 
Meziříčská v Rožnově čím dál vidi-
telnější. Sucho a kůrovec ničí stáva-
jící smrky a je potřeba s tím něco 
udělat. „Většina lidí, kteří v místě by-
dlí, chřadnutí vnímá a je jasné, že ze-
lený pás se musí obnovit. Vzhledem 
k tomu, jak viditelně v této lokalitě 
postupuje napadání a vysychání dře-
vin, se přikláníme k variantě výměny 
všech jehličnatých stromů, a to dle 
návrhu Gabriely Peškové, který je 
k nahlédnutí na webu města. Podle 
tohoto návrhu mají novou výsadbu 
zajistit především duby a javory, tedy 
tzv. místní dřeviny, které dobře snáše-
jí suchá léta nebo případné zasolení 
v zimě a také mají hlubší kořenový 
systém, což je provozně bezpečnější,“ 

vysvětlila místostarostka Rožnova 
Kristýna Kosová (Zdravý Rožnov).

Podrobněji se přímo na místě 
diskutovalo o velikosti výsadeb. 
„U větších a silnějších stromů s ši-
rokým kmenem je horší ujímavost, 
strom je na začátku delší dobu v útlu-
mu. Proto by zřejmě měly být zvoleny 
stromy podobné velikosti, jaké jsme 
dosazovali na jiných místech kolem 
silnice I/35 nebo v městském par-
ku – tedy s korunou zhruba ve dvou 
metrech od země a s obvodem kmene 
kolem 14 až 18 centimetrů,“ dodala 
místostarostka s tím, že pokud se 
někdo chce vyjádřit k návrhu na 
výsadbu dřevin ve zmiňované loka-
litě, může tak učinit do konce lis-
topadu na odboru správy majetku.

Obnova zeleného pásu je navr-
žena do rozpočtu města Rožnov 
pro rok 2020.                        (mha, r)
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Senioři slavili svůj den
Také říjen byl v rožnovském domově pro seniory nabitý 
akcemi. Jeho obyvatelé slavili Den seniorů (viz foto), zpes-
třením pak pro ně byla prezentace dravců na zahradě či 
přírodovědná exkurze.

Největší akcí měsíce byl již zmí-
něný Den seniorů, který se konal 
první říjnový pátek. „Pro naše kli-
enty ho připravujeme každý rok. 
Letos nám zahrála prvorepubliková 
swingová kapela Lam Trio a děti ze 
Základní školy Záhumení předvedly 
taneční vystoupení,“ sdělila vedoucí 
rožnovského domova pro seniory 
Magdalena Stejskalová a pokračo-
vala: „Se zdravicí k nám do zařízení 
dorazili rožnovský starosta Radim 
Holiš a místostarosta Jan Kučera. 
Přijela také Michaela Pavlůsková, ře-
ditelka Sociálních služeb Vsetín, pod 
kterou náš domov spadá. Součástí 
programu bylo ocenění pro Jitku 
Wolfovou, a to za vedení projektu Se-
niorům pro radost, v rámci kterého se 
zde letos uskutečnilo již mnoho akcí, 
jako například výlety, či přednášky. 

V závěru kolegyně vylosovaly tři se-
niory, kteří obdrželi kalendář města 
na rok 2020.“

V říjnu toho přitom Rožnované 
stihli opravdu hodně - mají za sebou 
exkurzi do Chřibů a prezentaci drav-
ců ze Záchranné stanice Hošťálko-
vá. Zařízení také navštívili studenti 
ze SŠIEŘ, se kterými šli penzisté na 
výstavu Ludmily Vaškové do skanze-
nu. „Z větších akcí jsou před námi 
adventní koncerty. Konkrétní ter-
míny máme zatím domluvené dva. 
A to s Československým komorním 
duem Pavel Burdych a Zuzana Be-
rešová vystoupení Kouzelné melodie 
mistrů na 29. 11. a dále s valašským 
souborem písní a tanců Radhošť 
z Trojanovic na 10. 12. Ostatní ter-
míny zatím domlouváme,“ dodala 
na závěr Stejskalová.                 (r)

Všesvatský jarmark prohřály sluneční paprsky
V pátek 18. a sobotu 19. října patři-
lo rožnovské Masarykovo náměstí 
tradičnímu Všesvatskému jarmar-
ku. Akci, kterou pořádal T klub-
-kulturní agentura a město Rožnov, 

si nenechalo ujít na 6 tisíc lidí – od 
seniorů až po nejmenší děti. Stán-
kářů letos dorazilo 106, přičemž 
jejich nabídka byla tradičně pestrá - 
dalo se koupit vše od zabijačkových 

specialit až po „dušičkové” kytice 
a věnce. Oba slunečné podzimní 
dny přitom byly tak jako vždycky 
napěchované skvělým kulturním 
doprovodným programem, v němž 

se představily děti ze ZŠ 5. května, 
CM Poštár, Mosskin, Downbellow, 
Swing dragons a CM Jánoš.        (r)

Více foto na www.spektrumroznovska.cz

Děti ze ZŠ 5. května 
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Rožnov má novou ulici Maria Kotrby
Uměleckým happeningem a přejmenováním ulice jménem předního českého umělce 
vyvrcholily aktivity připomínající Kotrbovy nedožité šedesáté narozeniny.

Ulice mezi Brillovkou a restaurací 
Brasserie Avion, nově ulice Ma-
ria Kotrby, se ukázala jako ideální 
místo pro venkovní kulturní akti-
vity. Street art, taneční i hudební 
vystoupení a projekce na fasádu 
budovy zpestřily v pátek 4. října 
slavnostní akt. „Je zřejmé, že Rož-
nov má své hrdiny. Je mi líto, že jsem 
Maria Kotrbu nepoznal osobně, ale 
podle vašeho vyprávění to byl velmi 
zajímavý člověk,“ vítal návštěvníky 
happeningu starosta města Radim 
Holiš (ANO). „Poprvé jsem se s tvor-
bou Maria Kotrby setkala ve věku 11 
let, když nás paní učitelka ZUŠ za-
vedla do jeho ateliéru. Dodnes si pa-
matuji vůni barev a keramiky. Dnes 
pro mne sochy Maria Kotrby ohrani-
čují jak samotné město Rožnov, tak 
i širší humna, protože když se vracíte 
cestou z Brna přes Olomouc, potkáte 
nejprve sochu svatého Kryštofa a pak 
plastiku Dobrého pastýře,“ dodala 
místostarostka Kristýna Kosová 
(Zdravý Rožnov).

Přejmenování ulice bylo také 
derniérou umělcovy výstavy, která 
probíhala od konce srpna ve vel-
kém sále Brillovky.              (r, tka)

Happening si nenechal ujít také syn 
Maria Kotrby Tadeáš a vnuk Marius.

Na akci nechyběla tvořivá dílna pro děti.

Více foto na www.spektrumroznovska.cz

Běh rodným krajem Emila Zátopka opět lákal
Přesně 250 běžců a běžkyň se vydalo v sobotu 21. září 2019 na trať 17. ročníku 
Běhu rodným krajem Emila Zátopka. Jeho cíl byl v rožnovském skanzenu.

Hlavní mužskou kategorii 22,3 
km dlouhého běhu vyhrál Tomáš 
Lichý v čase 1:14:09, mezi ženami 
zvítězila Jepkurui Biwott Gladys 
(01:28:27). Novinkou letošního 
Běhu rodným krajem Emila Zá-
topka byl závod štafet dvojic (muž-
-muž, žena-žena), v jehož rámci 
byla trasa rozdělena na 2 úseky 
(Kopřivnice – Veřovice 10 km a Ve-
řovice – Rožnov 12,3 km. 

Jedním z hrdinů letošního roční-
ku Běhu rodným krajem Emila Zá-
topka byl i David Holaň, jenž jako 
první v historii závodu absolvoval 
22,3 km dlouhou trať s kočárkem se 
7měsíční dcerkou Danielou. Stalo 
se tak v rámci propagace sportovní 
výzvy nazvané 100 000 kilometrů 
pro Oliverka, která se uskuteční 
v říjnu a má pomoci malému chla-
pečkovi, jenž trpí vážnou nemocí. 

Výzva spočívá v zaslání jedné koru-
ny za každý uběhnutý kilometr na 
transparentní účet, který má pomo-
ci malému Oliverkovi získat velmi 
specializovaný rehabilitační pobyt. 
Připojit se může úplně každý, kdo 
běhá s některou z tradičních apli-
kací pro běh – Strava, Garmin, 
Runtastic, Nike Run, Endomondo, 
všechno důležité k této výzvě je ve 
veřejné skupině na facebooku s ná-

zvem 100 000 kilometrů pro Oli-
verka. Celkem se 17. ročníku Běhu 
rodným krajem Emila Zátopka 
účastnilo 250 běžců, samostatných 
dopoledních dětských běhů v Rož-
nově pak dalších 80 malých spor-
tovců. Radost z toho měl i starosta 
Rožnova pod Radhoštěm, který se 
sice tentokrát nemohl ze zdravot-
ních důvodů účastnit, ale v cíli sa-
mozřejmě nechyběl.          (mha, r)

Více foto na www.spektrumroznovska.czEmil Zátopek je pochován na Valašském Slavíně. 

Vítězem 17. ročníku
Běhu rodným krajem 
Emila Zátopka se stal 
Tomáš Lichý.
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K Radhošti směřovaly Kroky pro demokraci
V Den české státnosti (28. září) se na více než 146 místech v republice konala akce 
Kroky pro demokracii, k níž vyzvala občanská iniciativa Milion chvilek pro demokracii.

„Formování české občanské společ-
nosti bylo v 19. století úzce spjato 
s nově vznikající turistikou. Tu 
provozovaly a propagovaly různé 
občanské spolky, které po zrušení 
Bachovského absolutismu mohly 
od 60. let volně vznikat. Klíčovou 
roli sehrál zejména Sokol, jehož 
zakladatel Miroslav Tyrš vymyslel 
i termín „výlet“ jako protipól k so-
kolskému „sletu“. Výlety byly sku-
pinové a sloužily mimo jiné k sym-
bolickému mapování a osvojování 
si české krajiny a jejich kulturně-
-historických památek. Často smě-
řovaly na památná místa. A někdy 
mohly nabývat i ráz politického 
protestu. Tak tomu bylo nejznámě-
ji v tzv. táborech lidu, které byly 
spojeny s masovými průvody na vý-
znamná místa, přičemž fungovaly 
jako svého druhu „politická škola“, 

v níž se Češi učili novým hodnotám 
občanské společnosti a učili se de-
batovat o věcech veřejných. Právě 
na tuto tradici navazuje naše akce 
Kroky pro demokracii.“ (text Mili-
onu chvilek pro demokracii)

Z popudu rožnovské tvůrčí jed-
notky Fujaré za spolupráce troja-
novického spolku Naše Beskydy, 
Matice radhošťské a Matice zašov-
ské a České křesťanské akademie 
z pobočky ve Valašském Meziříčí 
se této akce zúčastnily skupinky 
výletníků z Rožnova, Valašského 
Meziříčí, Zašové a Trojanovic. 
Z různých stran a vzdáleností se 
tak sešlo v mlžném odpoledni na 
hoře Radhošť na sedmdesát lidí. 
Před kaplí jsme se pozdravili, udě-
lali společnou fotografii. V interié-
ru pak hovořili o historii cyrilome-
todějské kapličky i společenských 

událostech spojených s demo-
kratickými tradicemi a vrcholem 
Radhoště Drahomír Strnadel, Jan 
Poruba a Josef Krupa z Matice 
radhošťské. Zazpívali jsme Svato-
václavský chorál i státní hymnu. 
Setkání lidí z různých míst, kteří 

se většinou viděli poprvé, proběhlo 
v  přátelské a veselé atmosféře. Ces-
tou vzhůru i při sestupu z hory se 
debatovalo o všem možném, od po-
litiky přes kulturu k zahrádkaření. 

Text Honza Petružela
Foto Archiv Fujaré

Podzim patří v Rožnově tradičně broučkům

Oblíbené Podzimní putování 
s broučky se poslední zářijový pá-
tek konalo v rožnovském městském 
parku. Akci, kterou pořádala tamní 

knihovna spolu spolu s Valašským 
muzeem v přírodě a základní umě-
leckou školou si nenechalo ujít 
okolo 2 tisíc účastníků. Ti všichni 

se po 19. hodině vydali společným 
průvodem od hudebního altánu do 
nedalekého Dřevěného městečka, 
kde se uskutečnil bohatý doprovod-

ný program. V něm nechyběla di-
vadelní představení, světelná show, 
stezka odvahy či vystoupení dětské 
cimbálovky Maryjánek.              (r)

Více foto na www.spektrumroznovska.cz
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Z listopadových aktivit 
knihovny mi dovolte 
upozornit zejména na 
setkání, které bude vě-

nováno sochaři Albínu Poláškovi, 
mimo jiné autoru soch Cyrila a Me-
toděje a Radegasta na Radhošti, kte-
rý po většinu svého života působil 
v USA. V pondělí 4. listopadu bude 
knihovna hostit pana Kamila Holu-
ba, který představí v předpremiéře 
autorský filmový dokument Tesání 
vlastního osudu. V druhé části pak 
paní Milada Kaďůrková-Fojtíková 
přiblíží v přednášce Albín Polášek - 
sochař, život a dílo tohoto velkého, 
v Česku však poněkud pozapome-
nutého umělce, který přestože vel-
kou část svého života strávil mimo 
svou vlast, vždy se k ní hlásil a často 
se do vlasti vracel.  

Pokud budete mít čas ve čtvrtek 
7. listopadu, přijďte do podkroví 
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Martin Valášek
tka@tka.cz

Pavel Zajíc
zapa@knir.cz 

Městská knihovna v Rožnově na počátku října vyhlásila další ročník literární soutěže O poklad strýca Juráša, 
která je určena žákům základních a středních škol od 6 do 15 let. Tématy nového ročníku jsou následující okru-
hy: Můj vysněný (nejlepší) učitel, Jak by měl vypadat můj ideální den ve škole, Úsměvné perličky ze školní lavice 
a Kdybych já byl/a učitel/ka. Účastníci si mohou vybrat jeden z navrhovaných tematických okruhů a zpracovat 
jej buď jako báseň, prózu, drama, či komiks. Témata byla volena s ohledem na nadcházející Národní oslavy 
výročí Jana Ámose Komenského (390. výročí úmrtí a 430. výročí narození), a přestože mohou být na první 
pohled pro děti neatraktivní, nicméně ve škole stráví mnoho svého času, který může být nejenom „otravně 
poučný“, ale také „zábavně inspirativní“. Věříme proto, že se nám opět, tak jako každým rokem, sejde řada 
zajímavých příspěvků napříč věkovým spektrem. Těšíme se na ně. Termín uzávěrky je 30. listopadu. Více in-
formací naleznete na webových stránkách knihovny.

Nylon Jail přivezou dva zahraniční hosty

NYLON JAIL,
MIDNIGHT SWIMMERS (UK), 
SIMIA SAPIENS (CH)
Sobota 9. listopadu
19.30 hodin - Vrátnice

Kapela Nylon Jail (na snímku) 
hrající mix rockové a country hud-
by má za sebou barvitou historii. 
V roce 2013 vydala debutové album 
My Heart Soars Like A Hawk, 
které kromě pochvalných recenzí 
a nadšených ohlasů fanoušků získa-
lo cenu Vinyla a kluci byli nomino-
váni na Cenu Anděl. Bylo to trochu 
jako zjevení.

Pak přišel rok 2015 a neočeká-
vaný rozpad, který ovšem netrval 
dlouho, a v roce 2017 se opět 
vrátili na scénu jako dvojice Ji-
rák a Vičík prostřednictvím série 
singlů podpořených videoklipy, 
které tvoří základní materiál aktu-
álního alba Irreversible Changes 
u nového labelu Červený kůň. 
Oslovili nové hudebníky a opět 
vystupují, což je pro českou scénu 
velký přínos - moc kapel s moder-
ním rockovým zvukem, které jsou 
jak autentické, tak hráčsky vyhra-
né, tady nemáme.

Na koncertě zahrají ještě dvě 
zahraniční kapely. Spřízněná ka-

pela MIDNIGHT SWIMMERS 
(UK, s kořeny v Olomouci) jede 
s Nylon Jail celé české turné 
k vydané desce, hraje indie-rock 
a pěkně jim to šlape. Třetím vy-
stupujícím budou Švýcaři Simia 
Sapiens, kteří se pohybují v po-

dobných vodách, místy pomalu, 
místy rychle, rockově s metalo-
vým a stonerovým feelingem.

Perličkou budiž, že pivovar Dejf 
právě vaří speciální várku piva pro 
koncert Nylon Jail a bude samo-
zřejmě k dostání na baru.

Slyšíte? Kdo by to byl řekl? A copak jako?

KIAP, NÁRODNÍ DIVADLO
Čtvrtek 14. listopadu
20.00 hodin - Vrátnice

Pokud se řekne současný evropský 
jazz, tak první asociace je jasná - 
Norsko. Ze země fjordů a dobrých 
detektivek jsou i KIAP, kde působí 
český muzikant Michal Wróblewski. 
Trio hraje hudbu energickou a extro-
vertní, čerpá inspiraci z americké 
jazzové avantgardy, rocku, metalu 
i evropské vážné hudby. Melodicky 
neotřelé kompozice ve spojení s roc-
kovou expresivitou, bezprostřední 
interakcí a improvizací vytváří pro-
jekt, který je i na norské scéně vý-
jimečný, a díky tomu si za tři roky 
existence kapela vydobyla mezi jazz-
meny slušné postavení.

Těleso vystoupilo na festivalech 
a koncertech v Norsku, Holandsku, 
Dánsku, Polsku, Slovensku, České 
republice a Japonsku. V roce 2016 
skupina vydala debutové album 
u vydavatelství Hevhetia, v letošním 
roce vyšlo album druhé s hostujícím 
německým saxofonistou a klarinetis-
tou Frankem Gratkowskim.

Slušelo by se uvést celou sestavu: 
Magnus S. Eide hraje na bicí, Mi-
chal Wroblewski na altový saxofon 
a Magnus J. Grimnes na elektric-
kou kytaru.

Předskakovat bude mladá frejazzo-
vá kapela s kořeny ve Frenštátě s ma-
toucím názvem Národní divadlo.

knihovny u příležitosti druhého 
vydání knihy George Orwella Na-
dechnout se, kterou v roce 2003 
přeložil Petr Kopecký. První vy-
dání pokřtil autor překladu v pod-
kroví knihovny před šestnácti lety, 
kniha však neztratila nic ze svého 
obsahu ani poselství. Přijďte si po-
slechnout úryvky a glosy v podá-
ní Petra Kopeckého, jemuž bude 
sekundovat zdatný předčítač Da-
niel Stibor vulgo Ctib. Podvečer 
má název George Orwell nestárne.

V rámci připomínky výročí 17. 
listopadu připravila knihovna na 
úterý 12. listopadu v prostorech 
3. Etáže besedu s panem Ivanem 
Gabalem, českým politikem a so-
ciologem, jenž v roce 1989 patřil 
k zakladatelům Občanského fóra. 
Beseda by měla reflektovat vývoj, 
který česká společnost urazila 
v uplynulých 30 letech, čeho bylo 

dosaženo, co se naopak rozplynu-
lo či vytratilo. Bude zde také vel-
ký prostor pro otázky návštěvníků 
a diskuzi.

A protože výročí 17. listopadu 
je tématem velkým, dovoluji si Vás 
upozornit nejen na přednášku Ivana 
Gabala, ale také na happening Přines 
masku!, který připravila knihovna ve 
spolupráci se spolkem Fujaré a další-
mi partnery. Ten se odehraje v neděli 
17. listopadu 17 hodin a 11 minut, 
v jehož rámci bude účastníkům před-
stavena výstava k událostem 17. lis-
topadu 1989 v Rožnově a zakončen 
bude promítáním archivních video-
materiálů v klubu Vrátnice. 

V programu knihovny toho na-
leznete daleko více, zalistujte pro-
to Spektrem Rožnovska směrem 
k příloze Kam za kulturou. A ne-
chcete-li tohle ani tamto, nevadí...
knihy máme... půjčíme... rádi.

Obálka knihy Nadechnout se
Zdroj www.argo.cz

Foto promo
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Létající savci Beskyd
V nitru beskydských kopců se v roz-
pukaných pískovcových blocích 
nalézá útočiště vzácných a ohrože-
ných druhů naší fauny – netopýrů. 
Jeskynní systémy jim zde umožňují 
v klidu přečkat zimu a nerušeně  
pobývat pozoruhodným životem. 

Netopýři patří do řádu letounů. 
Jejich samotný život je tak obdi-
vuhodný, že o nich nemáme ještě 
spoustu otázek zodpovězených. 
Křídla netopýrů se vyvinula z před-
ních končetin, proto se stávají jedi-
nými savci, kteří mohou létat. Asi 
nejznámější je u netopýrů jejich 
způsob dorozumívání ve tmě jesky-
ní. Říká se mu echolokace a spočí-
vá ve schopnosti navigovat se vlast-
ním sluchem podle odrazů zvuku 
u jejich pískotu. Za pomocí této 
jedinečné metody dokáží v napros-
té tmě ulovit svou kořist s neuvěři-
telnou přesností. Podobně funguje 
sonar - zařízení na principu radaru. 
Teplejší období roku tráví netopýři 
mimo jeskyně v letních koloniích. 
Můžou nám zavítat na půdu naše-
ho domu, nebo dokonce za dřevě-
né obložení zdí. V těchto chvilkách 
bychom měli být obrněni trpělivos-
tí a ponechat je na jejich místě. Až 
se ochladí, místo opustí a teprve 
potom vymyslíme opatření před  je-
jich  další  návštěvou. Jako  zimovi-
ště  slouží  netopýrům v Beskydech 

jeskyně a drobné pukliny v blocích 
pískovců, kde se uchýlí k zimnímu 
odpočinku tzv. hibernaci. Během 
této doby by neměli být rušeni. Mají 
přesně vypočítanou hodnotu ener-
gie, která jim vystačí do jara, pokud 
se během silné mrazivé zimy probu-
dí, mohou umrznout, protože nena-
leznou potravu a potřebnou energii. 

Michal Šulgan, 
předseda ZO ČSOP Radhošť

Poctiví lidé ještě nevymřeli
Vážená redakce, stala se mi velmi 
nepříjemná příhoda a jsem mile 
překvapena, že jsou stále ještě 
poctiví lidé. Byla jsem nakupovat 
v PENNY. Měla jsem s sebou slož-
ku s doklady a penězi. Po nákupu 
jsem košík zařadila k ostatním. Po 
příchodu domů jsem však zjistila, 

že modrá složka zůstala v košíku 
u PENNY. Vrátila jsem se tam 
a představte si, že složku z košíku 
někdo donesl do prodejny a v po-
řádku mně ji vrátili. Ještě žijí po-
ctiví lidé. Nevím, kdo ji vrátil, ne-
známému člověku ale moc děkuji!

                  Občanka Rožnova

Úvaha starého muže
Až zcela zvadne můj životní květ,

až pak pohlédnu někam dolů na tento svět,
uvidím zpět své ruce a dlaně,

že vždy dobře sloužily,
děkuji i za ně. 

Těď mé tělo a svaly stále slábnou,
i různé myšlenky hlavou táhnou.

Až jednou mi unavené ruce do klína klesnou,
a rty už ani moc neřeknou,

snad v paměti mé životní radosti zůstanou.

Život nám opravdu uteče jako voda,
nikdy to nebyla, a to si myslívám, žádná nuda,

protože vždy někde byla vidět radost,
krásně rozkvetlý květ, 

myslím tím největší lásku mou,
moji drahou ženu. 

Miroslav Matějec

Foto Michal Šulgan
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Středisko volného času je nabité akcemi
Pracovníci rožnovského střediska volného času (dále jen SVČ) se rozhodně nenudí. Na zhodnocení uplynu-
lého období a nastínění novinek v aktuálním školním roce jsme se zeptali pracovnice SVČ Jitky Prorokové.

 � Školní rok 2018/19 je už defini-
tivně minulostí. Byl úspěšný?
„Měli jsme 114 kroužků pro děti 
od 3 let, které navštěvovalo 1 261 
účastníků. Uspořádali jsme ne-
spočet akcí pro děti – mimo jiné 
běžecké závody, pohádkové pátky, 
karneval na ledě, dětský den… Po-
kud bych si měla vzpomenout na 
největší úspěch, tak za ním stojí 
naše taneční skupina Heart2Beat 
a Static Breakers. Ti se dostali až 
do Mistrovství Evropy - Hip hop 
unite championship v Holandsku.“

 � A co táborová činnost, je o tábory 
zájem i v dnešní době?
„Ano je a velký, zúčastnilo se jich 
přes 600 dětí! V létě jsme naši 
činnost rozšířili o další tábory, 
celkově jich bylo 27, z toho 3 

pobytové - v oblasti nádrže Nové 
Mlýny, na Bílé a na Soláni. Tema-
ticky byly různé - přes sportovní, 
výtvarné, taneční, fotografické, 
až třeba po modelářský. Zájem 
byl prostě obrovský a museli jsme 
navyšovat kapacity.“

 �Nový školní rok je již naplno roz-
jetý. Co je u vás nového?
„V nabídce máme více než 120 
kroužků, do nichž se zatím přihlá-
silo okolo jedenácti set dětí. No-
vinkou jsou mini mažoretky, lego 
robotika, dále pokračujeme v 3D 
tisku, kynologickém kroužku, psa-
ní všemi deseti... A volná místa 
stále jsou - např. deskové a venkov-
ní hry, rybářský kroužek, workout, 
aikido, keramika, ale i další. Stačí 
se přijít zeptat.“                         (r)

Adrenalinový tábor - jižní Morava

H2B Holiday training camp

Barevný a dobrodružný tábor s Bečva a Bezva klubem

Prázdninový týden pro Šikuly

Modelářský tábor

Více foto na www.spektrumroznovska.cz
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Poslední příležitost v Brillovce: POZNÁVEJ SE!
Výstava nazvaná POZNÁVEJ SE! je kombinací hry, zábavy i po-
učení a zahrnuje přes padesát interaktivních exponátů, které 
jsou určené k vyzkoušení, k vyřešení nebo k soutěžení. Takže 
platí heslo DOTÝKAT SE EXPONÁTŮ JE PŘÍMO PŘIKÁZÁNO!

Všichni si mohou ověřit, jak fungují 
lidské smysly – i to, jak nás někdy kla-
mou, zjistí nejrůznější údaje týkající 
se lidského těla, vytvoří si 3D otisk 
svého těla, změří si sílu stisku ruky, 
vyzkouší si Braillovo písmo nebo si 
posedí na hřebících jako fakír. K vy-
zkoušení jsou připraveny i chůdy, pe-
dalo nebo např. kladina. Nechybí ani 
hlavolamy, jazykolamy, optické a jiné 
klamy, iluze nebo hádanky.

Máte-li chuť vyzkoušet si šikov-
nost, ověřit své znalosti, schopnosti 
a dovednosti, navštivte interaktivní 
putovní výstavu iQparku Liberec 

v Rožnově pod Radhoštěm, Brillov-
ka, 3. patro. Otevřeno bude už jen 
do 10. listopadu, po-pá 12.00-18.00 
hodin a so-ne 9.00-18.00 hodin. 

A pozor, naplánováno je i mimo-
řádné večerní prodloužení otevírací 
doby - 1. a 8. 11. (pátky) a 2. a 9. 11. 
(soboty), kdy se bude zavírat až ve 
23.00 hodin. V neděli 10. 11. se 
návštěvníci navíc mohou těšit na 
zábavný doprovodný program. Pro 
děti bude připraveno malování na 
obličej, soutěže a workshopy, jako 
například výroba airzooky, mléčné 
duhy či vznášedla.                       (r)

Rožnované si připomínají 30 let od sametové revoluce
Přednášky, debaty, výstavy, projekce, dílny, hudební pořady a také happening na Masarykově náměstí 
v symbolickém čase 17. 11. v 17.11 hodin. To je série akcí pod společným názvem: Rožnov 89 – 30. výročí.

Program: 6. 11., 16 hod., knihov-
na skanzenu, přednáška - Matouš 
Turza, Rožnov 1989 v materiálech 
StB. 12. 11., 17.30 hod., 3. Etáž, 
debata, Ivan Gabal, sociolog a po-
litik - O listopadu, demokracii, 
hodnotách a současném světě. 

Říjen až prosinec, trafačka a jin-
de, výstava Rožnov 89 - momenty 
a události roku 1989 v Rožnově. 
2. 11., 9-12 hod., ZUŠ, výtvarné 
dílny k happeningu 17. listopadu 
- výroba masek, kostýmů pro malé 
i velké. 15. 11., 18 hod., kino, 

#NEZAPOMEŇME - projekce 
dokumentu a debata s Adamem 
Drdou. 17. 11., 17.11 hod., Ma-
sarykovo náměstí, 17. listopad! 
- happening, procházka městem, 
projekce. 19. 11.-13. 12., ul. Lá-
zeňská, výstava příběhů osobností 

#NEZAPOMEŇME - listopad 
89 na střední Moravě. 21. 11., 19 
hod., klub Vrátnice, Hlasy sameto-
vé revoluce - hudební pořad s pub-
licistou Jiřím Černým.

Podrobný program je k dopozici 
na webu http://roznov89.knir.cz/. (r)

Božská flétna vynesla téměř 10 tisíc
O prvním říjnovém víkendu 
se v Rožnově pod Radhoš-
těm uskutečnil třetí ročník 
Mezinárodního hudebního 
festivalu Božská flétna.
V rožnovském Valašském muzeu 
v přírodě a v kostele Všech svatých 
proběhl třetí ročník ojedinělého 
mezinárodního hudebního festiva-
lu Božská flétna. Účastnili se ho 
mimo jiné nejlepší hráči na Panovu 
flétnu z řady zemí Evropy. „Milou 
součástí festivalu je tradiční benefiční 
koncert ve prospěch mobilního hospi-
ce Strom života, ve kterém na Pano-
vu flétnu zahráli Rumuni Ruxandra 
Pitulice (foto vlevo), Gheorghe Rizea 
a Češka Liselotte Rokyta, a představil 

se také VUS Ondráš. V rámci tohoto 
koncertu přispěli návštěvníci muzea 
na Strom života celkovou částkou 
4 510 korun. V rámci posledního kon-
certu festivalu, který se konal v kos-

tele Všech svatých, pak vybrali hosté 
koncertu částku 4 822 korun. Tato 
částka je určena rožnovské farnosti,“ 
uvedla tajemnice festivalu Marie 
Grossová.                              (tg, r)Foto Karel Matocha

Nepropásněte Blešák trochu jinak
ČSŽ – Spolek rožnovských žen zve na tradiční akci na-
zvanou Blešák trochu jinak. Uskuteční se v jídelně místní 
Základní školy na Koryčanských Pasekách.
Pokud máte doma zachovalé 
a nepotřebné věci jako hračky, 
spotřební zboží, či oblečení a ne-
chcete je vyhodit do popelnice, 
můžete je darovat. Mohou dob-
ře sloužit dalším lidem. Výtěžek 

z této akce bude věnován na so-
ciální účely. Příjem věcí: Pátek 
1. listopadu 14.00-16.00 hodin. 
Prodej: Pátek 1. listopadu 15.00-
19.00 hodin, sobota 2. listopadu 
8.00-12.00 hodin.                           (r)

V sále rožnovského střediska volného 
času (areál ZŠ Pod Skalkou) se v ne-
děli 24. listopadu uskuteční 57. fila-
telistická burza poštovních známek, 

celin, celistvostí a pohlednic. Nyní 
nabídka rozšířena také o mince, ban-
kovky a medaile. Veřejnost může přijít 
od 8.00 do 11.30 hodin.                   (r)

Filatelistická burza klepe na dveře

Pod Radhoštěm zaburácí rocková show
Vystoupí legendární Titanic a Witch Hammer
Brněnská metalová legenda Titanic 
spojila síly s Jablunkovskou úder-
kou Witch Hammer a vyrážejí na 
společné podzimní miniturné číta-
jící 4 zastávky. Jednou z nich bude 
i Frenštát pod Radhoštěm. Titanic 
představí ve svém programu nejen 
osvědčené a dobře známe hitovky, 
ale i aktuální materiál z CD Sou-
mrak titánů. Mladší kolegové z ban-
dy Witch Hammer pak tyto štace 
pojmou jako oslavu 20 let existence 
kapely na hudební scéně. Frenštát-
ský koncert se uskuteční v pátek 
8. listopadu od 19.00 hodin. Místem 

konání bude malý sál domu kultury. 
Vstupenky k dostání v předprodeji 
za 150 Kč (IC Frenštát p. R.), a také 
na místě za stejnou cenu.           (al)
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Zuberský multifunkční areál láká na sport i relax
V září představilo vedení zuberské radnice veřejnosti vnitřní 
prostory nového multifunkčního areálu (dále jen MA).

Areál, resp. jeho venkovní část 
s ohřívaným koupalištěm, byl slav-
nostně otevřen již v srpnu. Vnitřní 
prostory si ovšem na svou veřej-
nou premiéru počkaly až do první-
ho podzimního měsíce. Ale čekání 
stálo za to. „Pro návštěvníky všech 
věkových generací máme k dispozici 
moderní wellness, kuželnu, sauny, 
fitcentrum, prováděny zde budou 
také masáže a nechybí ani restaura-
ce, respektive kavárna či dětský kou-
tek, v němž se zabaví ti nejmenší,“ 
přiblížil využití vnitřních prostor 
starosta Zubří Lubomír Vaculín 
(ČSSD) a dodal: „Jsem přesvědčen, 
že si u nás najde nějakou sportovní 
či relaxační aktivitu úplně každý. 
V multifunkčním areálu máme vše 
pod jednou střechou. Osobně pak 
vidím největší devízu ve vztahu a na-

sazení vedení a personálu celého 
zařízení pro zajištění co nejlepších 
služeb. Věřím, že se u nás bude 
všem líbit.“

O vnitřní i venkovní prostory 
areálu se stará společnost MA 
Zubří, s. r. o., kterou vlastní město 
Zubří. Režim provozu je na webo-
vých stránkách www.mazubri.cz. 
Náklady na výstavbu 1. a 2. etapy 
MA nabíhají podle starosty Vacu-
lína od roku 2015, přičemž do kon-
ce roku 2019 budou činit cca 125 
mil. Kč (bez DPH). „Do této části 
projektu multifunkčního areálu se 
již zřejmě nebude v dalších letech vý-
razně investovat, město ovšem čeká 
3. a 4. etapa. V ní se počítá s lékař-
ským domem a domem s pečovatel-
skou službou,“ nastínil další plány 
Lubomír Vaculín.                      (r)

V sobotu 9. listopadu se v Sokolov-
ně Zubří (ulice Hlavní 459) usku-
teční Senioriáda. Určena je pro 
starší 60 let (budou skupiny 60 až 
70 let a 71 let a více), prezentace 
proběhne od 9 do 10 hodin. Na 
soutěžící čeká 5 disciplín v tělo-
cvičně: 1. člunkový běh, 2. hod 
míčkem, 3. slalom s florbalovou 
hokejkou a míčkem, 4. kopy míčem 

na branku a 5. házení kroužků na 
barevné trny. Přihlášky do 31. 10. 
na e-mail zlinsky@caspv.cz, ale ví-
tání budou i ti, kteří to včas nestihli.

Info: annahaj@seznam.cz nebo 
mob. 736 235 519. Pořadatelem 
tohoto sportovního klání je Zlínská 
krajská asociace SPV ve spolupráci 
s ČASPV a ČUS a Radou seniorů 
města Zubří.                                  (r)

Senioriáda, aneb pohyb je život

Minulost Současnost

MA slavnostně otevřel starosta Zubří Lubomír Vaculín (vlevo)
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Zimák plný hokejových nadějí
V pořadí již 7. ročník celostátní akce nazvané Týden hokeje 
se nedávno konal na zimním stadionu v Rožnově p. R.

Vyzkoušet si, jaké by to bylo být 
hokejistou, si nenechalo ujít okolo 
20 dětí. Čekal je bohatý program 
na ledě i mimo něj - mohli si např. 
vyzkoušet běhání kolem kuželů, 
poskakování na atletickém žebříku, 
házení na koš, střelbu tenisákem na 
branku a hry na malém prostoru.

Rodiče mezitím zhlédli zajíma-
vou videoprezentaci, ve které jim 
byl představen lední hokej. Zástupci 
hokejového klubu jim pak podrobně 
odpověděli na všechny otázky.

Poté se děti vydaly do šatny nej-
menších hokejistů, kde si prohléd-
ly a vyzkoušely hokejovou výzbroj 
a výstroj. Následně se za pomoci or-
ganizátorů převlékly a vyjely na led.

Na ledové ploše bylo připraveno 
několik stanovišť, sbírání míčků, 
vybíjení trenéra tenisákem, střelba 
na brankáře, házení do basketba-
lového koše, kopání do brány ba-
lónem, přeskakovaní a probíhání 
přes lano. A na závěr samozřejmě 
nemohlo chybět společné foto.   (r)

Malí horolezci se výšek nebojí
Zajímavou volnočasovou aktivitu v podobě zdolávání 
skal si pro své děti vybrala desítka rodičů. K lezení si 
zvolili skalnatý útvar nazvaný Rožnovské plotny.

Lokalita se nachází ve strmém svahu Černé 
hory v blízkosti golfového hřiště. „Chceme 
si ještě užít podzimního počasí, proto jsme 
zorganizovali dětské lezení mimo halu. Tato 
skála byla již před tím využívána k těmto úče-
lům, ale málo. Lezecké cesty jsme se proto 
rozhodli obnovit tak, aby splňovaly moderní 
standardy a hlavně byly bezpečné. Terén je ur-
čen rodinám s dětmi, jeho obtížnost je nízká,“ 
sdělil za horolezce Petr Kapsia s tím, že ská-
ly jsou volně přístupné, ale vždy je v první 
řadě nutné dbát na bezpečnost a nikdy ne-
přeceňovat své síly.

V Rožnově je poslední dobou horolezec-
tví na vzestupu. „Funguje zde i kroužek, který 
pracuje pod horolezeckým klubem a středis-
kem volného času. Ten je ale primárně určen 
starším dětem, zatímco my na Rožnovských 
plotnách dáváme prostor mnohem menším dě-
tem ve věku od 3 do 7 let,“ dodal Kapsia.   (r)

Více na: www.hkroznov.cz/roznovske-plotny

Rožnov líhní českých trampolínistů
Sportovní hala na Dolní Bečvě hostila na podzim další 
část série Českého poháru ve skocích na trampolíně. 
Svá želízka v ohni tam měl i pořádající rožnovský oddíl.

Rožnovští sportovci se v silné 
konkurenci neztratili. Míša Ju-
říčková, juniorská vicemistryně 
ČR 2019, získala již třetí zlato 
v letošní pohárové sérii. Přestože 
je první sezónu mezi juniorkami 
a je nejmladší skokankou této 
kategorie, drží vedoucí pozici 
celkového pořadí.

Šárka Vachníková si odnesla 
bronz v kategorii žen a bronz si 
také zasloužil juniorský chlapec-
ký synchronní pár Filip Křenek 
a Jan Einšpígl. A oběma se daři-
lo také mezi jednotlivci (4. místo 
Křenek a 5. Einšpígl). Ke spoko-
jenosti trenérů samozřejmě při-
spěly i výkony dalších finalistů: 
Diany Rottrové – 7. místo v kat. 
jednotlivci juniorky a také společ-
ně s Andreou Juříčkovou 7. místo 
v kat. synchronních dvojic.

Rožnované se nenechali za-
hanbit ani v silně zastoupené kat. 

žactva do 12 let. Mezi dívkami 
se v konkurenci 27 startujících 
do 8členného finále probojovaly 
Katrin Dohnálková (6. místo) 
a Lucie Juříčková (7. místo). 
Z chlapců zabojovali Vít Zvalený 
a Adam Křenek, kdy Víťa skončil 
na 4. a Adam na 8. příčce. „Jsme 
hrdí, že se našemu oddílu daří 
udržovat tradici pořádání soutěží, 
která vznikla již před 55 lety. Vždyť 
v  roce 1964 parta nadšenců v čele 
s Jindřichem Kozubkem uspořáda-
la úplně první trampolínové závody 
v tehdejším Československu. Děku-
jeme také všem, kteří nám v tom 
pomáhají. Velmi si vážíme podpory 
ze strany města Rožnova a Zlínské-
ho kraje i všech dalších subjektů, 
kteří finančně podpořili nejen uspo-
řádání, ale především pravidelné 
sportování mládeže,“ sdělila za po-
řadatele z rožnovské TJ - oddílu 
trampolín Petra Juříčková.       (r)

Společné foto juniorů, seniorů, trenérů a organizátorů se starostou města Ra-
dimem Holišem (vpravo) a předsedou TJ Rožnov Janem Fiedlerem (vlevo). 

Foto archiv organizátorů

Skokanský areál na Bučiskách 
v Rožnově pod Radhoštěm (ne-
daleko zimního stadionu) bude 
v sobotu 9. listopadu hostit me-
zinárodní závod 4členných druž-
stev ve skocích na lyžích (seriál 

MČR žactva a MČR dorostu, 
juniorů a žen ve skoku na lyžích, 
RKZ v severské kombinaci žáků, 
dorostu a juniorů). Začátek je na-
plánován na 10.00 hodin. Přijďte 
podpořit místní sportovce!       (r)

Tip redakce: Skoky na lyžích

Web města

Facebook

Kulturní kalendář

Strategie Rožnov

Usnesení Rady

Usnesení Zastupitelstva

www.roznov.cz

Rožnov pod Radhoštěm - město 

www.roznov.cz/kalendar

www.strategieroznov.cz

www.roznov.cz/usneseniRM

www.roznov.cz/usneseniZM

 
www.spektrumroznovska.cz
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Rožnov v poháru končí, Zubří jede dál

 www.spektrumroznovska.cz

Házenkáři HC Robe Zubří splnili roli favorita a ve 3. kole ČP 
zvítězili v Polance. Rožnované přes silné Hranice neprošli.

Polanka n. O. – Zubří 15:30 (8:15)
Trenér Zubří Dušan Poloz stejně 
jako loni přenechal na toto jedno 
utkání své trenérské žezlo Martinu 
Hrstkovi. Zatímco loni z toho byla 
šokující porážka ve Vsetíně, tento-
krát si extraligové Zubří dalo mno-
hem větší pozor a bez sebemenších 
problémů prolétlo do dalšího kola 
Českého poháru.
Sestava a branky Zubří:
Mizera, Krůpa 1 – Dokoupil, Ha-
vran 2/1, Přikryl 1, Vlk 3, Válek 
2, Mořkovský 8, Šustáček 1, Říha, 
Řezníček 4, Souček, Hybner, Hlin-
ka 1, Mičkal 4/1, Dořičák 3.

Rožnov - Hranice 22:39 (12:19)
Naopak ve třetím kole Českého po-
háru skončila cesta druholigových 
házenkářů Rožnova, kteří doma 
přivítali extraligové Hranice, jež 
hrají o dvě soutěže výše. V Rožno-
vě, pro který to byl házenkářský 
svátek, se senzace neudála a do dal-
ších bojů postoupil dle očekávání 
extraligový celek Hranic.
Sestava a branky Rožnova:
Kovanda, Měrka – Pšenica 1, Špa-
nihel 2, Holiš 2, Dobiáš 3, Závor-
ka, Špůrek, Smejkal 1, Šustáček 4, 
J. Koleček 4, Zuzaňák 2, Ulrych 1, 
Kramoliš 2, Holčák.             (mha)Rožnovští házenkáři

Sršni se z dlouhé cesty vraceli bez bodů

K. Vary - Rožnov 14:2 (3:0, 6:2, 5:0)
Doposud neporažený celek Kar-
lových Varů prokázal své kvality 
a potvrdil roli favorita. Na pět set 
kilometrů dlouhou cestu na druhý 
konec republiky se Rožnované vyda-

li jen s desítkou hráčů do pole, což 
na aktuálního lídra tabulky nestači-
lo. „Bohužel nám různé skutečnosti 
zabránily přijet ve více lidech, což se 
na výsledku velmi projevilo. Nicméně 
nebylo to jen v množství, ale i v indi-

Čekání florbalistů 1. FBK Rožnov p. R. (na snímku) na první 
vítězství sezony pokračuje. Sršni v 7. kole první ligy (druhé 
nejvyšší soutěže v zemi) prohráli v Karlových Varech. Duel na 
opačném konci republiky byl pro Rožnovany čtvrtým v řadě 
na půdě soupeře, ještě musí zvládnout 2 a teprve poté se 
konečně představí svým fanouškům.

viduální kvalitě a zkušenostech. Zde 
nás Karlovy Vary výrazně předčily,“ 
uznal sportovně na svazovém webu 
hrající asistent trenéra hostí Stani-
slav Barabáš.
Branky Rožnova: 24. Smékal, 38. 
Kostelecký.
Pořadí po 7. kole: 1. Karlovy Vary 
21 bodů, 2. Chomutov 20, 3. Klad-
no, … 13. 1. FBK Rožnov 1.
V sobotu 2. listopadu Sršni v Hornets 
aréně přivítají Jaroměř (tradičně od 
19.30 hodin).                        (mha)

Zubří drží kontakt se špičkou extraligy
Sebevědomý výkon a jasné vítězství o osm branek v Jičíně 
a očekávaná domácí výhra s Brnem. Házenkáři HC Robe 
Zubří byli v 6. a 7. kole extraligy stoprocentní.

Jičín - Zubří 24:32 (12:17)
Na palubovce Jičína předvedli hos-
té sebevědomý výkon, přesně tak, 
jak se sluší a patří na celek, který je 
pasován na jednoho z kandidátů na 
medaile. Zubřané vedli již v poloča-
se a po změně stran své vedení hlí-
dali a navýšili na konečných 8 bra-
nek. Hosty nerozhodil ani nečekaně 
zkomplikovaný příjezd na utkání, 
kdy museli kvůli poruše autobusu 
kvapně řešit náhradní dopravu. 
Nejlepší střelci: Krahulec 7, Koste-
lecký 4, Hlava 3 - Jurka 8, Řezníček 
7, Hybner 7.

Zubří – Brno 32:24 (16:8)
Ještě po čtvrthodině hry to bylo jen 
o dva góly, ale do poločasu Zubří 
odskočilo a bylo prakticky hoto-

vo. Před domácím publikem si tak 
Zubří připsalo očekávanou výhru. 
„Hráli jsme tak, jak jsme potřebovali. 
Vždy, když přišel úsek, kdy to neby-
lo ideální, přišli na hřiště zkušení 
a zvedli to,“ uvedl trenér vítězného 
Zubří Dušan Poloz.
Nejvíce branek: Řezníček 8, Jurka 
6, Mičkal 5/2 – Horut 5/1, Dostalík 
4, Bosák 3, Stein 3.
Pořadí po 7. kole: 1. Plzeň 14 bodů, 
2. Karviná 11, 3. Zubří 11, 4. Dukla 
Praha 10...

Extraliga pokračuje až po reprezen-
tační pauze v listopadu, Zubří jede 
v sobotu 2. listopadu do Malomě-
řic a v sobotu 9. listopadu přivítá 
doma velkého rivala - Duklu Praha 
(od 18 hodin).                       (mha)

Házenkáři HC Robe Zubří


