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Most u hotelu Eroplán terčem kritiky

INZERCE

Nedávno dokončená rekonstrukce kamenného mostu spojujícího ulici Palackého, která vede kolem Valašského mu-
zea v přírodě, se světelnou křižovatkou u hotelu Eroplán jitří vášně. Mezi hlasitými kritiky je i vedení města.          Více na str. 2

17. listopad měnil dějiny
Rožnované nikdy nezapomenou

Město si svých osobností váží
Oceněni Vladislav Chmelař i Retigo

Hlavními mluvčími na happeningu, který se uskutečnil 17. 11. na Masarykově 
náměstí, byli Pavel Zajíc (vlevo) a Honza Petružela.

Na fotu zleva místostarostka Kristýna Kosová, Vladislav Chmelař (obdržel 
Cenu města), Libor Pavelka a Norbert Pelc (oba za firmu Retigo, která získala 
Cenu starosty) a vpravo je starosta Radim Holiš.

Více na straně 7

Více na straně 6

Avíza na prosinec
 3. 12. v 16 hod., penzion Janoštík - veřejné projednání vodovodu H. Paseky
10. 12. ve 14 hod., obřadní síň městského úřadu – zastupitelstvo města
18. 12. v 16 hod., obřadní síň městského úřadu – veřejné interpelace

Nejhorší je v poslední době situa-
ce v místní části Záhumení a také 
na Jižním Městě kolem silnice 
I/35. „Stromy jsou zde poškozovány 
chemicky i mechanicky. Proč se tak 
děje, můžeme jen spekulovat. Kromě 
nijak nemotivovaných vandalských 
útoků se domníváme, že někomu 
mohou bránit ve výhledu, jinému 
vadí padající listí, případně jehličí 
a najdou se i takoví, kteří je nechtějí 
třeba kvůli alergiím. Ani jeden z těch-
to důvodů však rozhodně není omlu-
vou k tomu, aby se ničily. Rostou 

desítky let a jejich odstranění je pro 
současnou generaci nevratné,“ sděli-
la místostarostka Kristýna Kosová 
(Zdravý Rožnov) a dodala: „Bez 
vzrostlých dřevin se na území města 
neobejdeme. Zlepšují mikroklima – 
v létě chrání ulice před rozpáleným 
sluncem a tvoří účinnou bariéru proti 
hlučnosti a prašnosti. Ničení stromů 
proto nebudeme nečinně přihlížet. 
Kromě podání trestního oznámení 
na neznámého pachatele zvažujeme 
také instalaci kamer v inkriminova-
ných lokalitách.“

Poškozování dřevin je vážným 
deliktem, za který hrozí vysoký 
finanční postih – do 20 tis. Kč 
u fyzické osoby a do 1 mil. Kč 
u právnické osoby. Málokdo si 
navíc uvědomí, jak vysoká je 
samotná hodnota stromu. „Pro 
příklad můžeme uvést vzrostlý sa-
mostatně rostoucí modřín opadavý 
o výčetní tloušťce 50 cm, obvodu 
kmene 150 cm a výšce 20 metrů. 
Ten má podle tabulek hodnotu 
106 tisíc korun,“ uvedl městský 
zahradník Oldřich Filip.         (r)

Problémového kůrovce střídají vandalové
Ještě Rožnov nevyhrál ani boj s dřevokazným hmyzem, a už mu další 
vrásky na čele přidělávají vandalové ničící stromy na území města.

www.spektrumroznovska.cz
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Most u hotelu Eroplán terčem kritiky
Pokračování ze str. 1.
Těleso mostu u Eroplánu patří i se 
silnicí pod správu Ředitelství silnic 
Zlínského kraje (dále jen ŘSZLK). 
„Ti letos provedli jeho celkovou 
opravu. Bohužel ale registrujeme 
stížnosti veřejnosti na novou podo-
bu této dopravní stavby. Konkrétně 

při dešti stojí voda na cestě a navíc 
byl změněn historický vzhled mostu, 
konkrétně římsa a zábradlí. To je 
poměrně zásadní problém, protože 
se jedná o ochranné pásmo muzea 
a k něčemu takovému nemělo do-
jít,“ informovala místostarostka 
Kristýna Kosová (Zdravý Rožnov) 

a pokračovala: „Vyřešit se také musí 
dopravní značení, kdy je potřeba pra-
vou stranu mostu ve směru do města 
osadit značkami zakazujícími pohyb 
chodců po boční úzké římse. K pře-
chodu je určen výhradně chodník na 
levé straně, chůze po římse je nebez-
pečná, hrozí pád do silnice.“

Vedení města se kvůli mostu 
u Eroplánu hodlá sejít se zástupci 
ŘSZLK. „Již delší dobu jednáme 
s krajem o převodu silnice na Palac-
kého ulici a mostu do naší městské 
správy. Než k tomu ale dojde, budeme 
požadovat odstranění závad z  mos-
tu,“ dodala na závěr Kosová.        (r)

Jako ve špičkových restauracích

Základní školy a školky v Rožnově 
pod Radhoštěm znovu vařily podle 
jednotného jídelníčku. Tentokrát ho 
vedoucí jídelen sestavily s šéfkucha-
řem Vladimírem Hanzelkou a jídla 
pro děti se měla přiblížit pokrmům 
z lepších restaurací. Jak všechno do-

padlo na Koryčanských Pasekách, se 
přišel podívat také odborný dohled 
a spoluator jídelníčku dne, šéfkuchař 
Hanzelka (na fotu vpravo) a mís-
tostarosta města Jan Kučera (Nezá-
vislí Rožnováci, na snímku vlevo). 

Text a foto Lukáš Španihel

Dětské hřiště i městská zeleň jablkem sváru
Na podzim proběhla další dvě veřejná setkání představitelů rožnovské radnice s občany. Tématy 
byl vnitroblok na Kulturní ulici (nad finančním úřadem) a revitalizace sídelní zeleně na sídlišti 1. máje.

Vnitroblok Kulturní: Zde se disku-
ze především točila kolem umístění 
dětského hřiště. „Bohužel tady na 
sebe naráží zájmy starší části míst-
ních obyvatel se zájmy mladších, 
respektive dětí. Seniorům vadí křik 
a další hluk hrajících si dětí. K tomu 
je třeba dodat, že město postupně 
ruší malá hřiště na sídlištích a v da-
ných oblastech se snaží vytvořit jedno 
větší s kompletním zázemím. Chápu 
námitky starších lidí, ale život ve 
městě je o vzájemném soužití a kom-
promisu,“ myslí si místostarostka 
Kristýna Kosová (Zdravý Rožnov) 

a dodala: „Na říjnovém setkání jsme 
však také byli upozorněni na jinou 
věc. Nad finančním úřadem plánu-
jeme stavbu domu s pečovatelskou 
službou, ale v současné době tam 
nezajíždí autobusy. Je to tedy podnět 
pro nás, abychom se tím do budouc-
na zabývali.“
Zeleň 1. máje: Zmíněné sídliště je 
po Záhumení nejstarším na území 
města. Většina tamních dřevin je 
tak na hranici své životnosti. „Od-
borníci prozkoumali keře a stromy 
v dané lokalitě a navrhli jejich čás-
tečnou obnovu. Tam, kde to půjde, se 

je ještě pokusí zachránit zdravotním 
řezem. Bohužel se ale mnohdy do-
stáváme do takřka neřešitelné kolize 
se síťaři, kdy po skácení nemůžeme 
zasadit strom do ochranného pásma 
inženýrských sítí. To je v některých 
případech až 4 metry,“ vysvětlila 
Kosová. Setkání se účastnil také 
zastupitel Jaromír Koryčanský 
(KDU-ČSL), jemuž se nelíbilo, 
že město na 1. máji řeší jen dílčí 
část problému. „Proč se tady měs-
to zajímá pouze o zeleň a nikoliv 
o parkoviště, cyklostezku, rozmístění 
hracích prvků a míst na popelnice? 

Jsem z toho zklamaný, vše by mělo 
být v rámci jednoho projektu,“ hří-
mal zastupitel. Na jeho výtky zare-
agovala sama zpracovatelka studie: 
„Nyní lze získat dotace na výsadbu 
nových dřevin, nikoliv na parkoviště. 
Vše jsem připravila tak, aby nová 
výsadba v budoucnu nekolidovala 
s dalšími investičními akcemi.“

Co se týká samotných realizací 
projektů, pak projekt obnovy zele-
ně 1. máje by mohl být uveden do 
života nejdříve na sklonku roku 
2020, na Kulturní pak až v roce 
následujícím – 2021.                   (r)

Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz

Zažádejte o granty včas
Od 9. do 13. prosince mohou fyzic-
ké osoby, spolky a další organizace 
předkládat své projekty do progra-
mové (dříve grantové) podpory 
města. Veškeré formuláře, a také 
podmínky programové podpory 
města pro rok 2020 včetně har-
monogramu, jsou zveřejněny na 
webu www.roznov.cz. Mezi vyhlá-
šenými programy najdete podporu 
jednorázových aktivit, akcí a pro-
jektů zabezpečovaných nestátní-

mi neziskovými organizacemi 
(Program I) ve stanovených ob-
lastech a také tzv. individuální 
dotace určeny na aktivity mimo 
vyhlášené programy, které však 
mají zvláštní pravidla. „Důležité 
je sledovat webové stránky města 
a seznámit se s finálním harmo-
nogramem a podmínkami pro 
získání dotace,“ doplnila Lucie 
Vančurová z rožnovské radnice.

        (mha, r)

Mateřské centrum vyhlíží Vánoce

Zpříjemněte si čas na mateřské 
dovolené a přijďte i se svým dítě-
tem do Mateřského centra DOME-
ČEK, které najdete v Domově mlá-
deže zemědělské školy za kolejemi. 
Pravidelné setkání (cvičení) vždy 

v úterý a ve čtvrtek od 9 do 11.30 
hod., přičemž 3. 12. je v plánu 
zdobení perníčků a 12. 12. se zde 
odehraje Vánoční příběh. Info na 
www.poradnaroznov.webnode.cz.
 Text a foto Spektrum Rožnovska

Město Rožnov p. R. dokonči-
lo první etapu oprav chodníků 
v městském parku. Kolem Lá-
zeňského hájku bylo během října 
a první poloviny listopadu v cel-
kové ceně 831 tisíc Kč opraveno 
130 m chodníků. V dalších le-

tech se předpokládá pokračování 
v rekonstrukcích komunikací pro 
pěší v Horním i Dolním parku. 
Předpokládané celkové náklady 
na opravy chodníků v Horním 
parku se budou pohybovat kolem 
3,5 mil. Kč.                   (mha, r)

Park lemují nové chodníky

Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz
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Cyklisté a motoristé, na náměstí bacha!
Pozor - úsek ulice Palackého od Cafe baru Maty směrem 
na Masarykovo náměstí (viz foto) je pro cyklisty nově obou-
směrný. Pro auta však zůstává jednosměrný.

„V Rožnově na místech, kde to šířka 
silnice umožní, zprůjezdňujeme jed-
nosměrky cyklistům v obou směrech. 
Na ulici Palackého jsme na doporu-
čení dopravní policie kromě značky 
přidali také červený pruh na komu-
nikaci znázorňující povolený vjezd pro 
cyklisty do této jednosměrky,“ uvedl 
místostarosta Rožnova Jan Kučera 
(Nezávislí Rožnováci). Pro motoris-
ty se v tomto úseku však nic nemění, 
dle vyhlášky je možné nepřerušova-
nou bílou čáru přejet při objíždění 
překážky (např. stojícího auta). „Při 
finalizaci cyklopruhu došlo k něko-

likadennímu časovému nesouladu, 
kdy nejprve byl aplikován na vozovku 
červený cyklopruh - aby se nedělal ve 
dnech, kdy již nastoupily ranní mra-
zy - a až dodatečně byla instalována 
dopravní značka. Za několikadenní 
nesrovnalost se omlouváme,“ řekl 
místostarosta Kučera.

Momentálně je na místě provi-
zorní dopravní značení (tabulka 
„mimo cyklisty“), které povoluje 
cyklistům jet po cyklopruhu na 
Masarykovo náměstí. Toto dočas-
né značení bude nahrazeno novou 
značkou.                            (mha, r)Foto Marek Havran

Zastupitelé mají plné ruce práce
V úterý 5. listopadu na rožnovské 
radnici se uskutečnilo další řádné 
zasedání zastupitelstva města (ZM). 
Na programu předposledního letoš-
ního  zastupitelstva bylo 21 bodů 
z oblasti finanční, správy majetku, 
strategického rozvoje, či investič-
ních projektů. Zastupitelé se mimo 
jiné zabývali dotacemi, zvažovaným 
nákupem budovy České pošty na 
náměstí Míru, či  změnami doprav-
ního značení na několika komuni-
kacích ve městě (I/35 - ul. Meziříč-

ská, I/58 - ul. Ostravská, III/4867 
– u Harcovny, III/05726 Kramoli-
šov – Uhliska, ulice 1. máje). Celý 
záznam ze zasedání je zveřejněn na 
webu TV Beskyd - www.tvbeskyd.cz. 
Zápis je na www.roznov.cz (v rychlé 
navigaci vlevo pod odkazem Orgány 
města - Zastupitelstvo města). Příští 
zasedání ZM proběhne v obřadní 
síni radnice 10. prosince od 14 hod. 
I tentokrát bude zajištěn přímý te-
levizní přenos - k dispozici bude na 
www.tvbeskyd.cz.                         (r)

Aktuální informace o plánovaném vypínání elektrické energie na území 
města Rožnova pod Radhoštěm lze vždy najít: 
1) Na webu města v menu MĚSTO > vpravo sloupec NEPŘEHLÉD-
NĚTE > Informace o plánovaném vypínání el. energie. Je zde i možnost 
„Odběr novinek“ –  stačí dát „Denní přehled všech změn“. 
2) Na webu www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html. 
3) V aplikaci Mobilní rozhlas – kde stačí dát „Výpadky a poruchy 
inženýrských sítí“.                                                                              (r)

Radnice informuje: Vypínání elektřiny

Dětem pomůže Nízkoprah Triumf
V Rožnově  funguje od 1. listopa-
du nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež – Nízkoprah Triumf. 
Najdeme ho na Zemědělské ulici 
v prostorách bývalého T klubu, 
které město opravilo za 4,4 mil. Kč. 
Provozovatelem zařízení je Cha-
rita Valašské Meziříčí. „Naše nové 
rožnovské zařízení je klub a zároveň 

sociální služba. Děti a mládež mají 
zaručeno příjemné a bezpečné pro-
středí, kde mohou jen tak posedět, 
něco si zahrát nebo jen tak pokecat. 
Zároveň zde také mohou najít pomoc 
a radu odborných pracovníků klu-
bu,“ představil rožnovskou novinku 
místostarosta města Jan Kučera 
(Nezávislí Rožnováci).                (r)

Mladík srážku s dodávkou nepřežil
V neděli 3. listopadu před půlnocí 
přijížděl od Zubří 50letý Slovák 
s dodávkou Peugeot. Kousek před 
Rožnovem předjel jiné vozidlo 
a zařadil se před něj. Nestačil ale 
včas zareagovat na chodce, který 
se na neosvětlené silnici pohy-

boval po jejím středu a neměl 
na sobě reflexní prvek. Došlo ke 
střetu dodávky a chodce - 29leté-
ho Ukrajince. Ten při kolizi utrpěl 
zranění neslučitelná se životem. 
K objasnění tragédie kriminalisté 
přibrali soudního znalce.           (r)

Blešák má stále své kouzlo

Od roku 1976 naše organizace 
Českého svazu žen - nyní Spolek 
rožnovských žen - připravuje akce 
sociálního charakteru. Od počátku 
měly název Bleší trh, trvaly týden 
a pořádaly se většinou ve Spole-
čenském domě. Po roce 1990 tyto 
akce byly organizačně trochu změ-
něny, a tudíž je to Blešák trochu 
jinak. Již vlastně od počátku, kdy 
bylo oblečení, sportovní potřeby 
i věci do domácnosti velmi drahé 
a leckdy nebyly k dostání, na tuto 
akci pořádanou 2x ročně chodilo 
hodně lidí nakupovat a u Spole-
čenského domu již od půl čtvrté 
ráno stála fronta. Máme zato, že 
náš Blešák trochu jinak je zajíma-
vý i nyní. Věci se nevyhazují, ale 

najdou další upotřebení. Nedove-
dete si představit, kolik nám toho 
již prošlo rukama. Z důvodu, že 
ceny jsou velmi nízké, výdělek pro 
náš spolek je malý. Je nutno zapla-
tit nájem, nakoupit balicí materiál 
i dopravu do Charity Valašské Me-
ziříčí, kde je vše nabízeno potřeb-
ným. Zůstatek finanční částky se 
rozdělí na pomoc Citadele Valaš-
ské Meziříčí, na naši činnost smě-
rovanou do sociální oblasti a něco 
velmi málo na potřeby spolku. 
Poděkování patří vedení Základní 
školy na Koryčanských Pasekách 
za pronájem prostor a taky všem 
ženám, které svůj volný čas věnují 
této činnosti.      Marie Rethyová
ČSŽ – Spolek rožnovských žen

Domov pro seniory v Rožnově se 
v půlce listopadu otevřel veřejnosti 
s nevšední nabídkou. Pracovnice 
domova – ergoterapeutka Jana 
Bártková (na fotu) si pro zájemce 
připravila téměř dvouhodinovou 
muzikoterapii. „Na půli listopadu 
připadl její Evropský den, a protože 
tuto metodu běžně využíváme pro 
potřebu našich obyvatel, rozhodli 
jsme se ji přiblížit i lidem zvenku. 
Osobně praktikuji metodu Celostní 
muzikoterapie Lubomíra Holzera 
a pro veřejnost jsem zvolila její pasiv-
ní formu, kdy všichni účastníci po-

hodlně leží a se zavřenýma očima se 
zaposlouchávají do tónů hudebních 
nástrojů v přirozeném ladění, na něž 
postupně hraji a k tomu ještě zpí-
vám. Cílem je celková harmonizace 
bytosti, léčení,“ vysvětlila Bártková 
s tím, že další možnost absolvo-
vání terapie bude pro veřejnost 
pravděpodobně zase až příští rok. 
A co je vlastně muzikoterapie? Je 
léčebnou a podpůrnou metodou, 
kdy odborník prostřednictvím 
hudby provází klienta nebo sku-
pinu v terapeutickém (léčebném) 
procesu.                                      (r)

Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz

Muzikoterapie je relaxem i léčbou
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Rožnov na historické křižovatce Dočká se kulturáku?
Klíčové jednání čeká 10. prosince na rožnovské zastupitele. Definitivně rozhodnou, zda schválením finančního krytí dají zele-
nou stavbě kulturního centra (KC) s kinem.

O kulturáku se v Rožnově mluví 
desítky let. Samo město žádný spo-
lečenský stánek nemělo, využívalo 
jen prostory SPOLÁKU, který však 
patří soukromému vlastníkovi. Jenže 
s ním se Rožnov nedohodl na nájmu, 
a proto od ledna 2018 musí využívat 
náhradní prostory – kino, Janíkovku, 
klub Vrátnice, hotely… „Pro Rožnov 
je ostuda, že nemá žádné své místo 
k setkávání. Chceme přispět stavbou 
KC nejen k rozvoji města, ale celého 
regionu. Po třech letech práce hlásíme: 
Jsme nachystáni a jdeme do toho! Na 
zastupitelstvu opět ukážeme celou his-
torii projektu včetně zastropovaných 
částek a vysvětlíme avizované rozdíly 
v  cenách. Máme to o to těžší, že všichni 
víme, co s cenami stavebních prací udě-
lal během posledních třech let samotný 
vývoj v republice. Ale i s tím jsme se vy-
pořádali,“ sdělil starosta Rožnova Ra-
dim Holiš (ANO) a pokračoval: „Bo-
hužel zdražování nebere konce, všichni 
víme, že každý rok odkladu znamená 
cirka 20 milionů navíc. Čekání si pro-
stě nemůžeme dovolit, podle mne by to 
bylo velmi drahou chybou.“

Zastupitelé se tedy na posledním le-
tošním zasedání budou zabývat tím 
nejdůležitějším - financováním celé 
stavby. „V této fázi jsme na projekto-
vané částce 224 milionů, ale naším 
cílem je tuto sumu snížit ještě o 9 mi-
lionů. Ve zmíněném objemu peněz 
jsou mimo stavební práce a veškeré 
vnitřní vybavení zahrnuty i přeložky 
sítí, bourací práce současného kina, 
místo něhož by kulturní centrum 
mělo vyrůst, a také propojka s parko-
vištěm u polikliniky. Právě propojka, 
trafostanice, přeložky inženýrských 
sítí, bourací práce a navýšení cen 
stavebních prací dělají rozdíl od mo-
mentálně zastupitelstvem zastropova-
né částky 175 milionů, která tehdy 
vycházela z objemových ukazatelů,“ 
vysvětlil starosta s tím, že: „Kom-
pletní financování vysvětlíme na za-
stupitelstvu. Na akci máme možnost 
získat dotaci na nízkoenergetickou 
pasivní stavbu ve výši 53 milionů, 
jež má být potvrzena v lednu 2020. 
Kromě toho počítáme s naspořenými 
100 miliony, které si odkládáme tře-

Poslední část – dokumentace pro výběr zhotovitele ke kulturnímu centru - je už na radnici. Od archi-
tekta Milana Raka z Archteamu ji ve čtvrtek 7. listopadu 2019 osobně přebral starosta Radim Holiš. 
Stála 5,3 mil. Kč. Kompletní dokumentace všech stupňů od studie přitom přišla na 12,6 mil. Kč.

tím rokem, a s příspěvky nejen od 
místních firem. Zbytek prostředků 
v řádech desítek milionů by kryl 
úvěr. V této souvislosti ovšem odmí-
tám lživé výkřiky odpůrců stavby, 
podle nichž investice do kulturního 
centra a také do přístavby knihov-
ny zastaví rozvoj ve městě. To je ne-
smysl. Až do roku 2031 máme zpra-
cován finanční výhled, který každý 

rok počítá s 35 až 50 miliony na 
opravy majetku a 38 až 49 miliony 
na nové investice.“

Pokud zastupitelé financování 
KC na svém prosincovém zasedá-
ní odklepnou, pak v půlce února 
2020 by se měla uskutečnit soutěž 
na zhotovitele. Stavět by se moh-
lo začít v létě a hotovo by mohlo 
být v roce 2021.                       (r)

Starosta Holiš: Nové investice 
nebudou ohroženy

Městu kulturák chybí

Stavba kulturního centra - Názory zastupitelů a odborníků
Jan Kučera (Nezávislí Rožnováci)
„Město naší velikosti má mít důstojné 
kulturní centrum, připravený návrh 
je kvalitní a odpovídá potřebám měs-
ta. Pro mě je důležité udržet vlastní 
zdroje, které do stavby město dá na 
úrovni, kterou jsme plánovali již 
v roce 2017. Na růst nákladů musí-
me najít peníze dotační či dárcovské 
a zatím se nám to postupně daří.“

„Apel na zodpovědnost zastupitelů! 
Nastává zcela unikátní časová eta-
pa. Zastupitelé zvolení pro aktuál-
ní volební období budou postupně 
schvalovat řadu klíčových dokumen-
tů a přijímat strategická rozhodnu-
tí, která ovlivní směr rozvoje města 
minimálně v dalších dvou volebních 
obdobích. Zdaleka nejde pouze 
o schválení navýšení cenového limit-
ního stropu připravovaného kultur-
ního centra a schválení rozpočtu na 
rok 2020. Jen namátkou. Musíme 
připravit provázaný Strategický plán 
rozvoje Rožnova p. R. do r. 2030 
a jeho segmentové koncepce v jed-
notlivých oblastech rozvoje města; 
promyšleně připravit a schválit nový 
územní plán; dohodnout střednědobý 
investiční plán v podobě zásobníku 
zcela konkrétních prioritních inves-
tičních akcí následujících let a to vše 
s přihlédnutím k budoucím reálně 
možným finančním zdrojům krytí 
plánovaných investic i nákladů pro-
vozu města při únosné a zdravé míře 
jeho zadlužení. To vše se neobejde 
bez systémového přístupu a nadhledu 

Radúz Mácha (Nez. a Soukromníci)

při definování a realizaci rozvojových 
cílů, vzájemného kultivovaného dia-
logu a mnohdy i kompromisů. Svým 
způsobem půjde o podnikatelsko-po-
litická rozhodnutí. Jako zastupitel 
zvolený za nezávislé a soukromníky 
apeluji na své kolegy zastupitele, čle-
ny výborů a komisí a ostatní aktéry, 
abychom nezapomněli na svou zod-
povědnost. Postavme rozvoj našeho 
města na dialogu a bohatství, které 
vychází z rozmanitosti jeho aktivních, 
vzdělaných a podnikavých obyvatel.“

Daniel Drápala (KDU-ČSL)
„Plánovaná stavba KC by měla Rož-
novanům konečně nabídnout solidní 
prostor pro konání kulturních akcí 
různého žánru a velikosti. Věřím, že 
pokročilé stádium příprav bude zavr-
šeno i úspěšnou realizací. Přesto je 
na místě brát v potaz některá fakta, 
která jsou méně připomínána. 1. Ve-
dení města deklarovalo krytí části 
nákladů dotací. V případě jeho nepři-
dělení bude realizace odsunuta, než 
se podaří získat jiná dotace. Pro tuto 
situaci však nebyla veřejnosti před-
stavena záložní varianta, jak bude 
řešena potřeba adekvátního prostoru 
pro kulturní akce Rožnovanů v onom 
mezičase? (Např. v souvislosti s dal-
ším osudem Společenského domu.) 
2. V případě realizace budeme mít 
moderní budovu, dostatečné prosto-
ry, ale méně se ví, že v nové budově 
bude mít kino technologii, včetně pro-
mítacího plátna, která se pouze pře-
nese ze stávající budovy. Stojíme tedy 
před problémem staré, až zastaralé, 

v novém. 3. Již na jaře 2019 kulturní 
komise města konstatovala rozdíly 
v kvalitě a promyšlenosti podkladů 
pro dostavbu knihovny i kulturního 
centra. Toto podcenění a přílišné 
podlehnutí mnohdy nereálným před-
stavám někdejšího vedení kulturní 
agentury se nyní projevuje v opako-
vané potřebě precizace a úprav doku-
mentace pro stavbu kulturního cen-
tra a tím i ve finančních nákladech 
(již vynaložených i těch budoucích).“

Zdeněk Němeček (bezp. za KDU-ČSL)
„Lze jistě beze zbytku souhlasit s tím, 
že si obyvatelé Rožnova zaslouží dů-
stojné kulturní centrum. Do svého 
zvolení zastupitelem města jsem 
sledoval dění kolem nového KC na 
stránkách města a z tisku. Se zne-
pokojením jsem pozoroval, jak jeho 
cena narůstala až na dnešních cca 
220 mil. Kč. Připomnělo mi to dobu, 
kdy se rozhodovalo o zastřešení zim-
ního stadionu. Je zastřešený, ale to je 
asi tak všechno, a splácíme ještě teď, 
a to se zdaleka nejednalo o takovou 
částku jako dnes. Proč to dopadlo, 
jak to dopadlo, by bylo na delší člá-
nek. Na jednom z prvních jednání za-
stupitelstva jsem se ptal, zda již exis-
tuje nějaký programový plán využití 
nového KC, propočty nájmů pro akce 
jako plesy, přednášky, odhadované 
náklady, zisky etc... Údajně se na 
něm pracuje, ale dosud jsem jej ne-
viděl. Tak se jej třeba dočkám. Čekal 
bych spíše opačný postup – napřed 
analýza, co jsem schopen nejen po-
stavit, ale také, co jsem schopen také 

rozumně provozovat a za kolik. Dota-
ce zatím v nedohlednu. Takže další 
možností je úvěr. Ovšem stejně jako 
KC si Rožnov zaslouží i důstojnější 
knihovnu, obyvatelé Horních Pasek 
už dlouho slibovanou vodu, a nic 
z toho nám nikdo zadarmo nedá.“

Jaromír Koryčanský (KDU-ČSL)
„Výstavba KC je sice provázena eu-
forií, jako zodpovědní hospodáři by-
chom ale měli zůstat na pevné zemi. 
Plánovaná investice byla původně 
zastropována na částku 121 mil. Kč 
s DPH. Již v roce 2016 vedení radnice 
garantovalo, že při překročení tohoto 
limitu nebude stavba realizována. 
Potvrdil to tehdy i starosta R. Holiš: 
,Tato částka byla zastropována v ar-
chitektonické soutěži a je nepřekroči-
telná.‘ V roce 2018 se již při debatě 
v kině hovořilo o částce 170 mil. Kč 
s DPH. 5. 11. 2019 byli zastupitelé 
města na svém jednání informováni 
o investici ve výši 224 mil. Kč s DPH. 
O týden později na společné schůzce 
stavební a kulturní komise bylo kon-
statováno, že mimo tato čísla zůstáva-
jí náklady spojené s architektonickou 
soutěží a projektovou dokumentací 
ve výši dalších 14 mil. Kč. Celková 
cena se tedy nyní vyšplhala na 238 
milionů korun. Pokud vedení města 
Rožnova pod Radhoštěm bude stavět 
na úvěr, tak můžeme počítat s navý-
šením pořizovací ceny KC minimálně 
o 17 milionů korun více. Nechci za-
cházet až do krajností, co by mohly 
stát vícenáklady, které se při takovém 
objemu jistě vyskytnou? Celková in-
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vestice s úroky z úvěru se pohybuje 
ve výši 255 milionů Kč s DPH. Kaž-
dý soudný občan, který hospodaří 
s vlastními prostředky, si musí položit 
otázku, jak tato investice dopadne?! 
Budeme mít i na provoz, když teprve 
nyní se diskutuje o provozně-ekono-
mickém modelu fungování KC? Tato 
slova nejsou žádné strašení. Pouze je 
potřeba se při každé další investici 
poučit ze zkušeností s tou předchozí. 
A zimní stadion je pro nás dostateč-
ným varováním.“

Libor Adámek (Piráti)
„Téma kulturního centra jsme v týmu 
rožnovských Pirátů často diskutovali. 
Mezi našimi členy převažovala potře-
ba stavby nového KC, shodli jsme se 
však na levnější a menší stavbě. Aby-
chom nedali jenom na naše dojmy, 
tak jsme se zeptali našich občanů 
v on-line dotazníku na otázku: Co 
je pro Váš budoucí život v Rožnově 
nejdůležitější? Dotazník měl dobrý 
ohlas a stavba nového kulturního 
centra se umístila na horních příč-
kách přání občanů hned vedle po-
žadavků na nové byty, rekonstrukci 
sídlišť a nová parkovací místa ve 
městě. Mimochodem, jako úplně nej-
důležitější faktor označili Rožnované 
více zeleně ve městě a péči o životní 
prostředí. Po zralé úvaze jsme se na-
konec rozhodli podpořit v té době již 
rozjetou přípravu KC. Na výstavbě se 
chceme aktivně podílet svými připo-
mínkami a kontrolní činností. Náš 
zastupitel je také členem výrobního 
výboru pro výstavbu KC. Plně si uvě-
domujeme, že tato stavba bude vyža-
dovat úspory v městském rozpočtu po 
několik následujících let, jsme však 
toho názoru, že si Rožnov nové ambi-
ciózní KC rozhodně zaslouží. Vzhle-
dem k navýšení rozpočtu, které je už 
teď citelné, v dobré víře předpokládá-
me, že k dalšímu navýšení nedojde. 
Zároveň ale doufáme, že budoucí 
provoz KC bude hospodárný a nebu-
de zatěžovat městskou pokladnu.“

Markéta Blinková (ODS)
„Zkusme to zase jednou sametově! 
V neděli 17. 11. 2019, v symbolických 
17.11 hodin, zazněla z rádií v Česku 
Modlitba pro Martu, píseň, která se 
stala hymnou sametové revoluce. 
Tehdy v mrazivých listopadových 
dnech 1989 jsme společně zpívali 
,Teď když tvá, ztracená vláda věcí 
tvých, zpět se k tobě navrátí, lide, 
navrátí...‘ a snili o společnosti, kdy 
veřejná moc nebude lidu panovat, ale 
sloužit. Tuto pokoru jsem se snažila 
mít na paměti, když jsem se díky 
Vaší důvěře stala starostkou. Stejně 
jsem se snažila, aby ten obrovský 
dluh komunistického marasmu byl 
překonán a náš Rožnov se mohl zařa-
dit mezi civilizovaná města kulturní 
Evropy. Proto jsme kromě dalších po-
třebných projektů začali i s přípravou 
výstavby důstojného kulturního cent-
ra. Když jsme radnici v roce 2014 pře-
dávali našim nástupcům, byly hotové 
studie a v rozpočtu jsme zanechali 
rezervu 59 mil. Kč. S radostí jsem 
naslouchala slovům nového starosty 
Holiše, že na naše úsilí naváží a že 
funkční a účelné kulturní centrum za 

rozumné náklady vybudují. Uplynulo 
pět let a realita je taková, že oproti 
původnímu slibu zastropované in-
vestice 100 milionů dnes hovoříme 
o nákladech 240 mil. Kč. Jen na 
okraj, ceny ve stavebnictví narostly 
o 12 %, takže tím to nebude. Pane 
starosto, zkusme to zase jednou sa-
metově - nevyzývám Vás, ale prosím. 
Sedněme všichni společně k jednomu 
stolu a zamysleme se, co naši občané 
potřebují, a jak to co nejlépe zajistit 
tak, ať nám naši nástupci nevyčítají, 
že jsme město zatížili nepodloženými 
megalomanskými výdaji a úvěry. Dě-
kuji, přeji vše dobré a hezké Vánoce.“

Kristýna Kosová (Zdravý Rožnov)
„Už draft provozně-ekonomického mo-
delu, který nyní bude ještě dopracován, 
potvrzuje potřebnost kulturního centra 
a oprávněnost nákladů celého projek-
tu, na jeho prezentaci byl dále zdůraz-
něn nejen potenciál pro kulturu a kon-
ferenční turistiku, ale také význam 
pro spolkovou činnost, což zapadá do 
našich očekávání. Podle názoru exter-
ního zpracovatele modelu je navíc mož-
né cílit na vyrovnaný rozpočet a neza-
těžovat dále rozpočet města samotným 
provozem KC, což je asi hlavní otázka, 
na kterou čekali odpověď zastupitelé 
i občané města. Provozně-ekonomický 
model bude představen a podrobněji 
diskutován na prosincovém jednání 
zastupitelstva. Souběžně tedy dokonču-
jeme jak skutečnou podobu KC - zejmé-
na jeho vybavení tak, aby nic důležité-
ho nechybělo a zbytečné a nevyužitelné 
věci v něm naopak nebyly - tak před-
stavu o tom, co se v něm bude běžně 
odehrávat. Snažili jsme se do přípravy 
KC zapojit vždy i nezávislé odborníky 
a počítáme s tím, že to na něm po jeho 
realizaci bude znát. Délka přípravy 
celého projektu odpovídá složitosti celé 
stavby, která má v budoucnu být také 
příkladem kvalitní architektury vybra-
né transparentně v architektonické sou-
těži a energeticky šetrné stavby.“

Martin Beníček, vedoucí oddělení 
kultury a cestovního ruchu MěÚ
„Město Rožnov pod Radhoštěm 
v otázce stavby kulturního centra 
nechce nic podcenit. Kromě oponent-
ních posudků na samotnou stavbu 
a jednotlivé technologie zadalo i stu-
dii proveditelnosti a dopadové ana-
lýzy k realizaci výstavby a provozu 
nového KC. Zpracovatel v listopadu 
předložil pracovní verzi studie, tvz. 
draft, z něhož jasně vyplývá celospo-
lečenská pozitiva projektu. Kromě 
vyřešení samotné absence kulturního 
a společenského centra draft ukázal 
na další možnosti projektu ve sledo-
vaných návaznostech, např. analýzu 
nabídky a poptávky, variantní formy 
provozování, další formy využití… 
Představitele města především za-
jímaly budoucí provozní náklady 
a z nich plynoucí zátěž pro město. 
Je jisté, že provoz KC s sebou přinese 
nové nutné pracovní pozice a neza-
nedbatelné budou také náklady na 
samotný provoz budovy. Nicméně stu-
die již v této pracovní fázi ukázala, že 
KC už od roku 2025, kdy by měl být 
nastaven stabilizovaný a vyvážený 

provozní chod, si je schopno na sebe 
vydělat samo. Ne mnoho, ale bude 
v plusu. Zajímavým indikátorem je 
výpočet celospolečenského dopadu 
realizace KC. Z něj plyne, že celkové 
příjmy pro veřejné rozpočty z provozu 
kulturního centra dosáhnou přibliž-
ně 162 milionů korun do prvních 
deseti let a realizace projektu ,vytíží‘ 
přibližně 406 FTE – přepočtený plný 

počet ročních pracovních úvazků. Po-
zitivní dopady realizace projektu mů-
žeme samozřejmě spatřovat v dalším 
rozvoji města, vyřešení ,historického 
bolavého místa´ pro místní obyvate-
le, projekt bude mít kladný vliv na 
oblast cestovního ruchu, usnadní re-
alizaci volnočasových aktivit a v ne-
poslední řadě bude jistě mít silný 
marketingový a PR potenciál.“ •

  
Žijeme i mezi domy sídliště Láz

Přesně takový název má projekt na 
vytvoření komunitního prostoru, 
který přímo mezi paneláky reali-
zují provozovatelé dětské skupiny 
Klubko Montessori na rožnovském 
sídlišti Láz. „Rozhodli jsme se tady 
vysadit stínomilné trvalky a keře. Ty 
budou sloužit jako zelená zástěna 
pro oddělení prostoru především ze 
strany přilehlého parkoviště. Dále 

bychom chtěli přidat posezení a pro 
děti lávku pro udržení rovnováhy,“ 
říká ředitelka Klubka Markéta Mi-
kulenková s tím, že: „Naším cílem je 
i naučit dospělé a děti o nově vytvo-
řený prostor pečovat. Každá rodina 
si bude moci jeden keř pojmenovat, 
pečovat o něj a sledovat jeho růst 
v průběhu let. Hodnota projektu je 43 
tisíc, 25 tisíc zaplatilo město.“          (r)

Na nově vysazené dřeviny dohlížejí i děti z Klubka
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6+1 tip na vánoční dárek z Velkých Karlovic
Vánoce jsou skvělou příležitostí dát vašim blízkým najevo, 
že je máte rádi a že na ně myslíte. V Resortu Valachy s ho-
tely Lanterna a Horal ve Velkých Karlovicích najdete tipy pro 
milovníky relaxace, gurmány i sportovce.

Wellness den pro zdraví
Nejprodávanější poukaz Resortu 
Valachy: celodenní pobyt ve Well-
ness Horal s masáží či beauty ošet-
řením dle výběru a tříchodovým 
obědem za cenu od 1 490 Kč.

Setkání s Radimem Uzlem
Dárek, který ocení milovníci hu-
moru nejznámějšího českého gy-
nekologa a sexuologa, jenž zavítá 
18. 1. 2020 do hotelu Lanterna 
s programem Veselé příhody z or-
dinace a soudní síně.

Kurz etikety Ladislava Špačka
Setkání s mistrem etikety v hotelu 
Lanterna se již stala tradicí. Obda-
rovaný si s tímto dárkem osvěží zá-
sady společenského chování a sto-
lování u degustační večeře. Termíny 
pro rok 2020: 1. 5. a 19. 12.

Degustační menu pro gurmány
Věnujte poukaz na menu zážit-
kové restaurace Vyhlídka. Večer 
u dobrého jídla v klidném prostře-
dí a se špičkovým servisem koru-
nuje bohatá nabídka vín.

Kurz pečení frgálů
Ideální dárek pro vášnivé ku-
chařky a kuchaře. Tříhodinové 
kurzy pod vedením profesionál-
ní pekařky Resortu Valachy se 
konají každou sobotu od dubna 
do listopadu.

Startovné na VALACHY TOUR
Darujte startovné na akce spor-
tovního seriálu, jehož součástí 
je i legendární triatlonový závod 
Valachy man. Můžete koupit roč-
ní startovné i poukaz na jednotli-
vé závody.

Hodnotové poukazy
Pokud si nejste jistí, čím konkrétně byste se zavděčili, zvolte poukaz 

v nominální hodnotě. Obdarovaný si sám vybere, za co jej utratí.

Všechny poukazy můžete objednat snadno on-line na www.valachy.cz

INZERCE

Rožnov ocenil Vladislava Chmelaře i Retigo
Významný představitel Tesly Rožnov pod Radhoštěm Vladislav Chmelař a společnost Retigo jsou držiteli Ceny města a Ceny 
starosty města. Obě ocenění předali zástupci vedení města držitelům na slavnostním galavečeru, který se ve čtvrtek 7. listo-
padu uskutečnil v klubu Vrátnice v budově bývalého ředitelství podniku Tesla v Rožnově pod Radhoštěm.

Rožnovské Retigo vyrábí konvek-
tomaty a zaměstnává přes 200 
zaměstnanců. Společnost se loni 
stala Firmou roku 2018, což je 
ocenění v soutěži Hospodářských 
novin pro malé a střední podniky, 
do které se mohou přihlásit firmy 
s obratem do 1,5 mld. Kč. „Jsme 
rádi, že Retigo prezentuje naše měs-
to takto skvělým způsobem. O jejich 
vysokém kreditu hovoří i fakt, že 80 
procent produkce exportuje do celého 
světa a roční obrat firmy se pohybuje 
někde kolem půl miliardy. Jsme rádi, 
že můžeme právě firmě Retigo předat 
ocenění,“ řekl starosta Rožnova Ra-
dim Holiš (ANO).

Cena města se letos udělovala 
potřetí. Historicky prvními držiteli 

se v roce 2017 stali spisovatel a pu-
blicista Richard Sobotka a akade-
mický malíř Miloš Šimurda, o rok 
později pak manželé Petr a Helena 
Dobrovolní, dlouholetí vedoucí 
souboru Radhošť. Nyní obdržel 
ocenění na základě rozhodnutí za-
stupitelstva města Vladislav Chme-
lař, významný pracovník Tesly Rož-
nov a mimo jiné i generální ředitel 
později vzniknuvšího podniku ON 
Semiconductor. „Jsem moc ráda, že 
jsme mohli ocenění předat právě panu 
Chmelařovi a tímto způsobem jsme 
si dnes večer i mohli připomenout 
historii Tesly jako takové, a to v roce 
70. výročí od jejího založení,“ řekla 
místostarostka Rožnova Kristýna 
Kosová (Zdravý Rožnov). (mha, r)

Za Retigo převzali Cenu starosty města Libor Pavelka (druhý zprava) a Norbert Pelc (vpravo).
Na snímku jsou s nimi místostarostka Kristýna Kosová a starosta Radim Holiš.

Součástí programu byla také beseda s Vladislavem Chmelařem (uprostřed). Debatovali 
s ním  (vlevo) Petr Kunčický - tehdejší asistent generálního ředitele Tesly Sezam Vladi-
slava Chmelaře (Tesla Sezam se později stala součástí ON Semiconductor) a  Richard 
Sobotka - publicista a spisovatel, bývalý dlouholetý zaměstnanec Tesly Rožnov.

Předání ocenění přihlížely v klubu Vrátnice desítky lidí.

Společenský dům ozdobí výstava Kouzlem adventního času
ČSŽ - Spolek rožnovských žen 
srdečně zve na akci nazvanou 
Kouzlem adventního času. Usku-
teční se v rožnovském Společen-
ském domě od pátku 29. listopa-

du  do neděle 1. prosince. Čekají 
na vás adventní věnečky a další 
sváteční aranžmá, ruční práce 
rozličných technik a materiálů, 
vánoční perníčky včetně mož-

nosti jejich zdobení, betlém rodi-
ny Vajglových z Veselé a ukázka 
výtvarných projektů žáků arch. 
Ondřeje Hozáka. Vystavené vý-
robky si budete moci koupit.

Výstava bude otevřena v pátek 
a sobotu od 9.00 do 17.00 hodin 
(v 10.00 a 14.00 hodin uvidíte 
malé kulturní vystoupení) a v ne-
děli od 9.00 do 14.00 hodin.     (r)

Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz
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Více foto na www.spektrumroznovska.cz

Wallachian Barber Shop sází na nejvyšší kvalitu
Po Valašském Meziříčí se konečně už i v Rožnově pod Radhoštěm dočkali muži speciálního holičství Wallachian Bar-
ber Shop. Jeho zakladatelem je Patrik Rada, kterému jsme položili několik otázek.

 �Mohl byste svůj podnik v Rožno-
vě pod Radhoštěm představit?
„Wallachian Barber Shop je to 
pravé místo pro účelný relax ur-
čený výhradně pro muže. U nás 
si pánové při stříhání, holení, 
úpravě vousů a vlasů zároveň vy-
chutnají skvělou kávu, skleničku 
kvalitního alkoholu a v příjem-
ném prostředí si odpočinou od 
každodenního shonu. Jen pro 
zajímavost – v listopadu jsme 
oslavili roční výročí na pobočce 
ve Valmezu, kterou za tu dobu 
navštívily tisíce mužů.“

 � V čem jste výjimeční?
„V kvalitě poskytovaných slu-
žeb, protože naši holiči jsou 

profíci. Mezi sebou si předává-
me zkušenosti a trendy z velkých 
měst, protože naším hlavním cí-
lem je, aby každý klient odcházel 
spokojen. U nás je prostě profe-
sionální přístup a vysoká kvalita 
služeb vždy zaručena!“

 �Nemáte obavy z konkurence?
„Ne! Rozdíl mezi ostatními kadeřnice-
mi a námi je v tom, že my ke každému 
přistupujeme individuálně – vše je tak 
říkajíc šité na míru. Mnohé kadeřnice 
stříhají při různých cenách většinou 
stejně nekvalitně, zatímco Wallachian 
Barber Shop je zárukou toho nejlepší-
ho široko daleko.“

 � Vaše služby jsou tedy na profesi-
onální úrovni, jak je to ale s jejich 
cenou? Nabízíte i dárkové poukazy?
„Ceny jsou úměrné kvalitě. Pro 
příklad mohu uvést půlhodinové 
klasické stříhání – to vyjde na 
380 Kč, úprava vousů pak stojí 
280 Kč. Služby se dají kombino-
vat a samozřejmě nabízíme i dár-
kové vouchery. Mnoho žen řeší 
každý rok před Vánocemi otázku, 
co svému muži dát pod strome-
ček. Podle nás je přitom voucher 
Wallachian Barber Shopu jedno-
značně tou nejlepší volbou...“ Wallachian Barber Shop najdeme v Rožnově v blízkosti světelné křižovatky U Janíka 

Rožnované si na náměstí připomněli 17. listopad
Třicet let od sametové revoluce v Rožnově: To byly přednášky, výstavy i happening. Jednotlivé programy k výročí se 
uskutečnily na různých místech ve městě - v klubu Vrátnice, knihovně, skanzenu, v galerii 3. Etáž, v základní umělecké 
škole nebo na Masarykově náměstí. Hlavní akcí se stal happening v neděli 17. 11. v 17 hodin a 11 minut na Masarykově 
náměstí, z něhož vám přinášíme fotografie na této půlstraně. (r)

Na fotu uprostřed jsou manželé Pavel a Pavla Trčkovi - Pavel zde zahrál - stejně jako v roce 
1989 - písničku Jednou budem dál. Vzadu na snímku je Honza Petružela -

průvodce výstavou při happenigu a vlevo ředitel knihovny Pavel Zajíc.

Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz
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Čtrnáct miminek přivítalo město Rožnov pod Radhoštěm 
mezi své občany. Stejně jako minule i tentokrát bylo více 
chlapečků, konkrétně 9 včetně dvojčátek, holčiček bylo 5.

Rodiče s dětmi i další hosty po-
zdravil v obřadní síni radnice 
starosta Rožnova Radim Holiš 
(ANO), který miminkům popřál 
především hodně zdraví a rodi-
čům hodně síly a trpělivosti do 
nových úkolů, kterých bude nemá-
lo. „Čeká vás těžký a přitom krásný 
úkol – postarat se a podle nejlepší-
ho vědomí vychovávat vaše děťátko. 

Z vlastní zkušenosti vím, jak rychle 
to uteklo a děti byly bleskově velké. 
Přeji vám, ať si toto období užijete 
ve zdraví a v pohodě, ať vše společ-
ně zvládnete s trpělivostí a velkou 
kupou lásky, kterou děti od nás tolik 
potřebují,“ dodal starosta.

O doprovodný program na ví-
tání občánků se postarali žáci ZŠ 
Záhumení.                             (mha, r)

Gymnastika - specializace prostná 
(vedená pod SVČ Rožnov) a Gym-
nastika Kelčov zorganizovaly na 
podzim zajímavou akci nazvanou 
Hledání pokladu. Zúčastnilo se jí 
20 dětí mladších 9 let. „Připrave-
no bylo 11 stanovišť, na kterých na 
všechny čekaly pohádkové bytosti. 
Děti musely na každé zastávce na-

jít část pokladu a také splnit úkol 
například z  gymnastiky, nechybělo 
ale třeba ani sbírání hřibů, šplhání 
a přelézání. Odměnou pro ně byly 
sladké odměny a na posledním sta-
novišti našli malí dobrodruzi hlavní 
poklad. Jednalo se o hračky,” při-
blížil průběh akce její pořadatel 
Ľuboš Ďurčanský.                      (r)

Hledání pokladu slavilo úspěch
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Oslavy a připomínky 
listopadových událostí 
jsou za námi. Nálada 
uspořádaných akcí bude 

doznívat ještě v podobě výstavy, 
kterou můžete stále najít v ulicích 
našeho města. Jak to tehdy přesně 
bylo, co se v Rožnově dělo během lis-
topadových událostí, po nich i před 
nimi? To už nejde s jistotou převyprá-
vět. Můžeme ale pátrat a ptát se dál. 
Některé odpovědi vám stále nabízí 
výstava, která vznikla ve spolupráci 
s Matoušem Turzou, Národním mu-
zeem v přírodě a spolkem Fujaré. 
Pokud jste tedy nestihli ani jednu 
z přednášek nebo besed, které se 
zabývaly 17. listopadem, ještě pořád 
máte možnost zjistit, co se v našem 
městě odehrávalo před třiceti lety. 
Výstava Rožnov 89 zůstává v ulicích 
do konce roku. A pokud je na vás 
venku velká zima – obsah výstavy na-
jdete online na www.roznov89.knir.cz.

Chladné počasí, čekání na sníh 
a na Vánoce si budete chtít určitě 
zpříjemnit knihou, a pokud hledáte 
v předvánočním shonu i klid, u nás 
ho určitě najdete. Můžete si odpoči-
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Martin Valášek
tka@tka.cz

Oslavy a připomínky listopadových událostí jsou za námi. Nálada uspořádaných akcí bude doznívat 
ještě v podobě výstavy, kterou můžete stále najít v ulicích našeho města. Jak to tehdy přesně bylo, 
co se v Rožnově dělo během listopadových událostí, po nich i před nimi? To už nejde s jistotou převy-
právět. Můžeme ale pátrat a ptát se dál. Některé odpovědi vám stále nabízí výstava, která vznikla ve 
spolupráci s Matoušem Turzou, Národním muzeem v přírodě a spolkem Fujaré. Pokud jste tedy nestihli 
ani jednu z přednášek nebo besed, které se zabývaly 17. listopadem, ještě pořád máte možnost zjistit, 
co se v našem městě odehrávalo před třiceti lety. Výstava Rožnov 89 zůstává v ulicích do konce roku. 
A pokud je na vás venku velká zima – obsah výstavy najdete i online na www.roznov89.knir.cz.

Týdenní Vánoce na náměstí zakončí AG FLEK
ONDŘEJ SMEYKAL
Čtvrtek 5. prosince
19.00 hodin - Vrátnice

Ondřej Smeykal se musí cítit v Rož-
nově jako doma, přihlédneme-li 
k tomu, jak často ho zde můžeme vi-
dět. Naposledy se blýsknul předloni 
společným projektem s výtvarníkem 
Petrem Niklem „Líheň“, předtím 
pravidelně jezdil s Bear Love pod 
názvem „Výprava“. Tentokrát půjde 
o spojení koncertu na didgeridoo 
a gongy s přednáškou o Austrálii.

Ačkoli je především hudebník, 
zabývá se i výtvarným uměním, na 
tomto poli dokonce reprezentoval 
Českou republiku na Expo 2005 
v Nagoji v Japonsku. Jeho muzi-
kantské úspěchy charakterizuje 
dnes již stálá účast na známých did-
geridoo festivalech a samostatných 
koncertech zejména v Německu, 
Itálii, Švýcarsku, USA, Polsku, ve 
Velké Británii a v dalších zemích. 
V hudbě je patrné silné zabarvení 
jeho bigbeatovou minulostí sahající 
do let 1995-96, kdy hostoval na albu 
australského didgeridooisty Iana 
Wooda pod názvem Pražské sně-
ní a později s ním založil skupinu 

Wooden Toys, spolupracoval také 
s Monikou Načevou na jejím albu 
Fontanela, nebo např. s Filharmonií 
Hradec Králové při zpracování skla-
deb V. Vimmera - Věk Vodnáře.

Patří mezi průkopníky austral-
ského domorodého nástroje na 
našem území. Pro nedostupnost 
didgeridoo začínal své první poku-
sy tehdy ještě na obyčejné papíro-
vé trubky používané k navinování 
koberců. Později se na necelý rok 
vydává do Austrálie, kde čichl ke 
kořenům zahnuté trubice.

Své umění vypiloval do současné 
podoby, jeho hraní není zdaleka 
jen o napodobování, má svébytný 
styl, používá moderní zvukové prv-
ky a právem je ceněn jak publikem, 
tak hudebními kritiky.

VÁNOCE NA NÁMĚSTÍ
Pátek 13. prosince
16.45 hodin - Věrka Faldýnová
s kapelou, AG Flek

Skupina AG Flek patří ke stáli-
cím české folkové scény už od 

Čekání na Vánoce zpříjemní knížka i akce v knihovně

Sabina Panáčková 
panackova@knir.cz 

svého založení v roce 1977. S pře-
stávkami a změnami v sestavě vy-
stupují dodnes a jejich písně jsou 
stále živé. Stylisticky se dnes blíží 
k popu a šansonu, nezaměnitelná 
je poetika textů a jemný výraz 
protagonistů. Skupinou se mimo 
jiné za ty roky protáhli známí hu-
debníci Vlasta Redl, Radek Pastr-
ňák, Richard Kroczek ml. a Milan 
Nytra. V současné době vystupují 
v sestavě Blanka Táborská, Ivo 
Viktorin, Karel Markytán, Josef 
Šobáň, Michael Vašíček a David 
Velčovský. Na pódium na Ma-
sarykově náměstí se dostanou 
v 18:00, předtím si budete moci 
poslechnout mladou talentova-
nou rožnovskou zpěvačku Věrku 
Faldýnovou s doprovodnou ka-
pelou. Její koncert v klubu Vrát-
nice na křestu debutního CD byl 
skvělý, ve venkovních prostorech 
na to dozajisté naváže. Držíme jí 
palce v rozjeté hudební kariéře.

Vánoce na náměstí budou probí-
hat celý týden. Můžete se těšit na 
indie rockery Fred Madison, cim-
bálovku Valašsko, film Yesterday, 
vystoupení dětí, stánky s občerstve-
ním a v neposlední řadě na tradiční 
„Česko zpívá koledy“. Kompletní 
program najdete v příloze KAM 
nebo na našem webu.

nout třeba u dalšího Listování. Úklid 
ani vánoční cukroví neuteče, věřte 
mi, po zkušenostech z předchozích 
let to vím jistě. Hlavní roli v říjnovém 
Listování s názvem Český ráj sehráli 
muži. V prosinci tomu bude naopak. 
Losos v kaluži je dámskou jízdou, 
v hlavních rolích se můžete těšit na 
autorku románu Markétu Lukáško-
vou, také na Věru Hollou a Pavlu 
Dostálovou. Představení je o cynic-
ké Báře, která určitě není typ holky 
s dokonalým životem. Právě naopak, 
Bára se ráno po probuzení bojí podí-
vat do zrcadla, lednice a hlavně na 

zůstatek svého účtu. Život se jí obrátí 
naruby po tom, co její babička „ode-
jde do nebe“. Bára zjistí, že smrtí 
nic nekončí, ale začíná. Představení 
se odehraje jako obvykle v podkroví 
naší knihovny v úterý 17. prosince 
v 17.00 hodin. Pokud si budete chtít 
domů odnést i dárek v podobě knihy, 
budete mít možnost zakoupit vybra-
né tituly autorky Markéty Lukáškové.

Z prosincového programu nelze 
vynechat ani veselý poetický pod-
večer žáků literárně-dramatického 
oboru a klavírních tříd Pavly Mi-
keškové a Pavlíny Mitášové ze ZUŠ 

Rožnov p. R. Program s názvem 
Lechtat pumpu pod paží, který 
pro vás připravila Lucie Maléřová, 
se uskuteční ve středu 11. prosince 
v 17.00 hodin.

Chceme také gratulovat všem 
účastníkům kurzu (viz foto) Virtu-
ální univerzity třetího věku k úspěš-
nému absolvování dalšího semestru. 
Věříme, že předáním pamětních lis-
tů vaše studium nekončí a budeme 
se potkávat v příjemném duchu při 
dalším pokračování kurzů i v nad-
cházejícím roce. Výběr témat je více 
než zajímavý, proto budeme rádi, 
pokud mezi sebou uvidíme i další 
nové tváře. Se studiem Virtuální 
univerzity lze totiž začít kdykoliv. 
Další semestr otevřeme na přelomu 
února a března. Stále platí, že první 
přednáška je zdarma a může se při-
jít podívat každý.

Na závěr nezbývá nic jiného než 
vám poděkovat za přízeň v letošním 
roce a popřát vám jen to nejlepší do 
roku nového. Příjemné a pohodové 
Vánoce, pod stromečkem dobrou 
knížku, pohodlné křeslo a čas užít 
si nový příběh.

Foto promo
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Tak vám, pane starosto, „děkuji“
V nadpisu jsem ironický, ale jistě 
musíte uznat, že tato ironie je víc 
než na místě. Tři roky mně i ostat-
ním občanům z Vítězné ulice slibu-
jete její rekonstrukci. Od vedoucí 
investičního odboru jsem letos 
dostal v rámci informace podle zá-
kona 106/1999 Sb., podrobný roz-
bor o přípravě stavby. Letos 21. 6., 
kdy v našem domě hořelo, jsem na 
vlastní oči viděl, jak hasičské auto 
při projíždění ulice muselo poško-
dit zaparkovaná auta, protože mu 
nic jiného nezbývalo. Všichni víme, 
jak je tato ulice špatně vyprojekto-
vaná i postavená, nemá chodník. 
Soudruh projektant někdy v 80. 
letech minulého století asi předpo-
kládal, že občané nebudou potřebo-
vat chodník a asi nadšením z budo-
vání socialismu budou umět i létat.

Všichni víme, jak je provoz na 
této ulici tristní a že zde hrozí mi-
nimálně úraz chodců. Proto vůbec 
nechápu, že se stavba v roce 2020 
vůbec nebude realizovat, protože 

rozpočet města s takovým výdajem 
nepočítá. V návrhu rozpočtu města 
na rok 2020 jsem si však povšiml, 
že je tam 12 000 000 Kč na výstav-
bu nového hřiště u ZŠ 5. května. 
Jedná se úplně o novou investiční 
akci, na jejíž přípravu nebyly v mi-
nulých letech vynakládány žádné 
výdaje z rozpočtu města. Na rozdíl 
od rekonstrukce Vítězné ulice, kte-
rá je ve fázi přípravy a od vedoucí 
investičního odboru vím, že se již 
zpracovává konečná PD pro staveb-
ní řízení a následnou stavbu. 

Mám důvod se domnívat, že vý-
stavba nového hřiště u ZŠ 5. květ-
na se dostala do návrhu rozpočtu 
na rok 2020 na poslední chvíli pod 
tlakem vašeho koaličního partne-
ra Nezávislí Rožnováci, protože 
p. Kokinopulos je ředitelem této 
ZŠ a zároveň členem zastupitelstva 
města. Musím končit sloganem 
„Sliby se slibují, blázni se radují“. 
Ing. Miroslav Martinák, Vítězná 
1744, Rožnov pod Radhoštěm

Reakce starosty města
Připravovaný rozpočet na rok 2020 
města tuto stavební investici zatím 
nekryje, ale je zařazen na první 
místo pod čáru. Ještě tedy není vy-
loučeno, že se příští rok zrealizuje.

Při vypadnutí například jiné 
akce, na kterou nebude potvrzena 
dotace, se tak vrací do rozpočtu. 
Akce má platné stavební povolení 
ještě rok a půl. Je tedy připravena 
k realizaci.

Seznam priorit, jak bych si ně-
kdy přál, nestanovuji já, ale vzejde 
z koaličního jednání a závazků 
z podepsané koaliční smlouvy. Do-
hody se musí dodržovat, jinak ko-
alice nefunguje. Jsem rád, že nám 
v Rožnově koalice funguje a ne-
otravujeme lidi handrkováním. 

A například hřiště na 5. květnu, 
které zmiňujete, je již rok připra-
veno a má stavební povolení o cca 
více jak půlrok dříve než úpravy 
na ulici Vítězná, které si přeje pan 
Martinák. V tomto se pan Mar-
tinák bohužel mýlí a mýlí se i ve 
svém sloganu. To uvidíme. Máme 
tak ještě větší motivaci ho usvědčit 
z nepravdy a sehnat do rozpočtu 
další peníze. Nebo třeba řádným 
vysoutěžením uspořit peníze, tak 
jak se to povedlo loni, kdy jsme 
ušetřili 6,3 mil. Kč z 36 mil. Kč 
projektovaných na sedmi zakáz-
kách. Tyto peníze se pak stejně 
vrátily do dalších investic. Může 
to dopadnout podobně. Ale i tak, 
díky za motivaci, pane Martináku. 
Vítězná opravená jednou bude.

 Radim Holiš

Rožnovští senioři sobě
Ve čtvrtek 31. 10. 2019 se v restau-
raci Písečná při příležitosti Dne 
seniorů sešli členové Klubu senio-
rů na zábavní odpoledne. Kromě 
živé hudby zhlédli taneční vy-
stoupení žákyň ZUŠ. Po něm se 
již rozproudila živá společenská 
zábava s tancem. Vyvrcholením 

pak bylo (kromě výborné večeře) 
losování zábavné tomboly. Šťast-
ní výherci i ti, kteří nic nevyhráli, 
odcházeli ve večerních hodinách 
s blahými pocity toho, že se umí 
a mohou dobře bavit i jen mezi 
sebou. Klubu seniorů DÍKY! 

Pavel Hon

V sobotu 9. listopadu rožnovský 
seniorský pěvecký sbor Rosén-
ka odcestoval do Bělotína. Zde 
se totiž konal již 25. ročník pře-
hlídky pěveckých sborů, nazvané 
Valentův hudební podzim. Této 
přehlídky, kterou organizuje obec 
Bělotín, se zúčastnilo celkem 9 
pěveckých sborů, od nejmlad-
ších dětí z 1. stupně ZŠ až po nás 
seniory. A bylo co poslouchat, 
zvláště když postupně zpívaly 
tři různé sbory z Orlové nebo 
při poslechu Komorního sboru 

Ostrava. Po skončení programu 
přehlídky a po občerstvení jsme 
ještě tradičně poseděli s novými 
přáteli a v neformální společnosti 
jedna píseň střídala druhou… Od 
posluchačů jsme rádi přijali slo-
va uznání i dojetí… Potěšilo nás, 
když při nástupu do autobusu při-
šel za námi pan starosta Bělotína 
s pochvalou a povzbuzením. Tak-
že pilně nacvičujeme nové písně 
a těšíme se na další vystoupení. 

Za sbor Rosénka 
Mgr. Jiřina Ireinová

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

Rosénka uspěla v Bělotíně

Barvami pan Podzim hýří,
spadlé listí vzduchem víří,

rudá mezi nimi hoří,
koberec se dole tvoří.

Pod nohama chodců šustí,
plískanice, když však spustí,
tak je z nich jen kaše hustá,

krajina je smutná, pustá.

Úrodou zas vítr voní,
o přírodě zpívá, o ní,

pole kolem jsou už čistá,
za nedlouho zima jistá.

 Podzim

Václav Štěpán

Tip na zajímavou výstavu: 
Loutky a dřevořezby na Soláni
V první adventní neděli proběhne 
ve Zvonici na Soláni zahájení vý-
stavy nazvané Loutky a dřevořez-
by. Vernisáž se uskuteční v neděli 
1. 12. od 13 hodin s hudebním 
doprovodem Kotkovy muziky. Vý-
stava představí loutky, vyrobené 
právě během kurzů, jehož zakla-
datelem je frýdecko-místecký dře-
vořezbář a sochař Tomáš Cidlík. 

Řezbářská díla Karla Chovance, 
Ladislava Boráka, Ladislava Bě-
lunka a Bohumila Knila jistě potě-
ší v tomto nastávajícím vánočním 
čase. V rámci vernisáže vystoupí 
ve 13.30 hodin také loutkové di-
vadélko Rolo s pohádkou O dráč-
kovi, který se bál. Výstava potrvá 
do 15. ledna 2020.    
                            Alena Vašutová
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Soubor Malý Radhošť slaví padesátku

Psal se rok 1948, kdy v Rožnově pod Radhoštěm vznikl 
Valašský krůžek, později přejmenovaný na Soubor valaš-
ských písní a tanců Radhošť.

A netrvalo dlouho a mnozí soubo-
ráci - rodičové - se začali zabývat 
otázkou, jak zapojit do souborové 
činnosti také své děti. Řešení vzal 
do svých rukou Václav Bradáč se 
svojí ženou Františkou, kteří v roce 
1969 začali se skupinou dětí na-
cvičovat valašské tance a písničky. 
Skupina dostala název Malý Rad-
hošť a brzy se mohla pochlubit 
i účinkováním na veřejnosti. Paneč-
ku, to byla motivace! Zvláště, když 
děti mohly vystupovat s dospělým 
souborem. Zájem o práci v Ma-
lém Radhošti rostl a do nácviků se 
postupně zapojovali ogaři a cérky 
z řad dospělého souboru, aby se 
to množství dětí dalo zvládnout. 
V současné době tým nacvičujících 
pracuje pod vedením syna man-
želů Bradáčových - Víta Bradáče. 
Osvědčilo se také rozdělení dětí 
do tří věkových skupin. Z Malého 
Radhoště vyrostlo těleso, v němž 
v průběhu roku nacvičovala více 
než stovka dětí. I dnes, kdy je na-
bídka volnočasových aktivit pro 
děti mnohem větší, se počty dětí 
příliš nezměnily.

Soustavná a poctivá práce s dět-
mi přináší i své výsledky. Soubor se 
pravidelně zúčastňuje soutěžních 
přehlídek dětských folklorních sou-
borů, pravidelně postupuje do kraj-
ského kola a několikrát si vybojoval 
účast i na národní přehlídce. Ved-
le toho absolvuje každý rok celou 
řadu vystoupení, ať už doma nebo 
v zahraničí. Vyznamenáním jsou 
vždy vystoupení na mezinárodních 
folklorních festivalech v Rožnově, 
ve Strážnici, v Třebíči, ve Frenštátě, 
v Liptále, v Uherském Hradišti-Ku-
novicích, v maďarském Sárváru či 
Körmendu. V loňském roce prošel 
soubor oblastním i krajským kolem 
postupových přehlídek dětských 
folklorních souborů a postoupil až 
do celostátního kola, které organi-
zuje Ministerstvo kultury a zde zís-
kal jedno z ocenění.

Členství v Malém Radhošti 
není jenom o tom, že se děti učí 
tančit, zpívat, případně něco 
o zvykosloví, že se učí úctě k tra-
dici, ke kroji, ke kraji, ve kterém 
žijí, odpovědnosti a práci v kolek-
tivu, ale také o poznávání jiných 
míst, jiných kultur - zejména na 
folklorních festivalech se mohou 
setkávat s účastníky mnohdy 
i z exotických zemí.

Soubor Malý Radhošť má ne-
spornou výhodu, že jej při vy-
stoupeních doprovází „živá“ cim-
bálová muzika. Nejprve to byla 
cimbálová muzika dospělého sou-
boru Radhošť, později tzv. malá 
souborová muzika. V posledních 
letech spolupracuje soubor s dět-
skými cimbálovými muzikami ze 
Základní umělecké školy v Rož-
nově. První byla cimbálová mu-
zika Šťuhélek, děti ale odrostly, 
a tak Zita Vinklerová vypiplala 
další muzičku – ti si říkali Ogaři 
a cérky, ale i ti se už rozlétli do 
světa, a v současné době soubo-
rová vystoupení doprovází další 
generace malých muzikantů pod 
vedením Petra Valy.

Děti dospívají, odcházejí na 
střední školy, mění své zájmy, 
některé přecházejí do dospělého 
souboru Radhošť, s některými 
ztrácíme kontakt, ale nejvíc srdce 
zahřeje, když se k nám vracejí coby 
rodiče se svými ratolestmi a zaklá-
dají tak další a další generace Malé-
ho Radhoště. 

To vše se uskutečňuje za finanč-
ní podpory města Rožnova p. R., 
ale i řady soukromých subjektů. 
Velmi dobrá a přínosná je také 
úzká spolupráce s Valašským mu-
zeem v přírodě. 

Slavnostní program k souboro-
vému výročí se uskutečnil 23. 11. 
v Janíkově stodole ve Valašském 
muzeu v přírodě. 

Petr Dobrovolný, předseda 
Spolku přátel souboru Radhošť
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Mše uctila valašské velikány

Začátkem listopadu se v kostele svaté 
Anny ve Valašském muzeu v příro-
dě uskutečnila mše svatá za zesnulé 
z Valašského Slavína. Do kostela do-
razilo na padesát lidí. Ti všichni uctili 
osobnosti Valašska, které jsou zde po-
chovány. Do konce letošního roku se 

v kostele sv. Anny uskuteční ještě dvě 
mše. Už v sobotu 7. prosince se může-
te přijít od 7 hod. ráno zaposlouchat 
do rorátů a na poslední prosincový 
pátek, tedy 27., je od 16 hod. napláno-
vána mše svatá u příležitosti svátku sv. 
Jana apoštola a evangelisty.             (r)

   

Zkracující se den a nevlídné po-
časí k sobě pospolu přiváděly 
sousedy i známé, aby při drobné 
pracovní činnosti pobesedova-
li, vyměnili si novinky, zážitky 
a zkušenosti, protože ve shonu 
pracovních povinností klenoucích 
se hospodářským rokem od jara 
k podzimu na to zpravidla nebýval 
čas. Atmosféru této roční periody 
trefně vystihl rožnovský písmák 
Josef L. O. Kramoliš: „Když venku 
vichr tak strašně hučí, střechy mra-
zem praskajú, pravím, není divu, že 
v tom času předkové naši tolik pověr 
utvořili a na přástvách a besedách 
o duchoch povídali.“ Ve vyprávění 
tehdy ožívali špírkové a světlonozi, 
slibky, čarodějnice i kúzlíři.

Atmosféru dávných přástek, 
kdy besedování střídaly písně 
znějící do pravidelného rytmu 

vrčících kolovrátků, připomene 
v sobotu 14. prosince od 14.30 ho-
din v Janíkově stodole Valašského 
muzea v přírodě premiéra pořadu 
Za zimního času. Členové a cim-
bálová muzika souboru Javořina 
postupně provedou diváky celým 
adventním a vánočním obdobím. 
Nechají jim nahlédnout do pra-
covních chvil i zábavy přástek, 
poznáme, jak se hrála hra Na 
Želmana, zaposloucháme se do 
koledních písní znějících v minu-
losti na Valašsku. Pořad vznikl za 
finančního přispění grantového 
projektu podpořeného městem 
Rožnov pod Radhoštěm. V jeho 
úvodu bude navíc představen 
i nejnovější svazek edice Rož-
novské malé tisky autorky Van-
dy Vrlové s názvem Co by kaž-
dá hospodyňka. Daniel Drápala

Za zimního času
Nastávající advent neúprosně předznamenává blížící se 
závěr kalendářního roku. Po mnoho generací našich před-
ků to bývalo období, které se odvíjelo ve znamení přástek 
a podvečerních besed.

Děti dětem      V úterý 17. prosince od 17 hodin budou sálem Brillovky 
znít vánoční melodie. Pojďte se na chvíli zastavit a vrátit se do dětských 
let spolu se zpěváky pěveckého oddělení Tiny Kristyny Drobné ze ZUŠ 
Rožnov a podpořit dobrou věc. Můžete přispět na pomoc Tomáši, který 
bojuje se zákeřnou nemocí a podporuje ho nadace Jonášek. 

Půlnoční mše       Na Masarykově náměstí je v úterý 24. prosince 
naplánována půlnoční mše pod širým nebem. Začátek je ve 21 hodin. 
„Přijďte s námi zažít, o čem Vánoce jsou,” pozvali pořadatelé z apoštol-
ské církve.

Vánoční jarmark      Valašská dědina a Dřevěné městečko místního 
skanzenu budou v sobotu 14. a neděli 15. prosince patřit tradičnímu vá-
nočnímu jarmarku. Otevřeno je od 9 do 16 hodin.                             (r)

Na padlé se nesmí zapomenout

Na 11. listopad připadá Den vá-
lečných veteránů, kteří se zapojili 
do boje za svobodu a demokracii. 
U této příležitosti se v neděli 10. 
listopadu uskutečnila u pomníku 
padlých v obou sv. válkách komor-
ní vzpomínka (viz snímek) za pad-
lé Rožnovany, zúčastnili se jí také 

městští zastupitelé Daniel Drápa-
la, Jaromír Koryčanský a Zdeněk 
Němeček. O den později, tedy 11. 
listopadu, se k pomníku přišli po-
klonit i nejvyšší představitelé měs-
ta - starosta Radim Holiš a mís-
tostarostové Jan Kučera a Kristýna 
Kosová.                                     (r)

Prosincové kulturní tipy redakce

INZERCE

 Adventní koncerty pořádané 
ZUŠ proběhnou o nedělích 1., 
8., 15. a 22. prosince v rožnov-
ském kostele Všech svatých. 

Začátek vždy v 16.30 hod., kro-
mě neděle 22. 12., kdy už od 14 
hod. vystoupí Beskydský orche-
str a smíšený sbor Basové G. (r)
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Zuberská sokolovna v obležení seniorů
Zlínská krajská asociace sportu pro všechny (ZKASPV) 
uspořádala v Zubří druhou listopadovou sobotu 3. ročník 
akce nazvané Senioriáda – 5 kroků ke zdraví.
Přihlásilo se na 51 soutěžících, 
z nichž naprostá většina byla ze 
Zubří, Rožnova a Vidče, někteří ale 
přijeli až z Kroměřížska a Zlínska. 
„Soutěžilo se mezi muži a mezi že-
nami ve dvou věkových kategoriích 
a v pěti sportovních disciplínách. 
Konkrétně šlo o člunkový běh s pře-
kážkou, slalom s hokejkou, hod 
míčem na basketbalový koš, kopy ba-
lonem na branku a házení kroužky 
na barevné trny,“ přiblížila průběh 

hlavní organizátorka Anna Hájko-
vá ze ZKASPV.

Každá disciplína byla vyhodno-
cena zvlášť, krásně se na bedně 
vítězů soutěžící prostřídali, ale 
samozřejmě se našli i obzvlášť 
zdatní borci, kteří tam nastoupi-
li i několikrát za sebou. První tři 
místa byla ohodnocena diplomy 
i medailemi a vítězové jednotli-
vých disciplín a kategorií obdrželi 
navíc krásné poháry.                 (r)

V Zubří bojují proti zničujícímu kůrovci
Na čtyři tisícovky sazenic 
listnatých stromů vysadili 
během první listopadové so-
boty dobrovolníci v Zubří.
Brigádu uspořádali hasiči ze Starého 
Zubří, kterým se na akci i další akti-
vity v lese na Obecníku podařilo se-
hnat přes 200 000 Kč od tuzemského 
pivovaru. Peníze šly nejen na obnovu 
kůrovcem zpustošených městských 
lesů, ale i na zpříjemnění pobytu při 
toulkách přírodou – konkrétně na 
vybudování turistického přístřešku 
na horizontu lesa a na zakoupení úlů, 
včelstev a  vybavení pro včelaření. 

Text a foto Lukáš Španihel
Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz
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Fotbalový Rožnov mění po podzimu trenéra
Fotbalisté Rožnova jsou po podzimní části krajské 1. A třídy na 9. místě ze 14. Ze 13 zápasů 6 vyhráli. Hlavní 
změnou je nyní příchod nového trenéra Petra Koblovského, který nahradí Milana Náměstka.Ten nadále zůstá-
vá předsedou oddílu a také mládežnickým trenérem. Spektrum Rožnovska mu položilo několik otázek.

Na fotu nahoře zleva Jakub Mičkal, Ondřej Gadourek, Štěpán Ondruch, Josef Koláček, Lukáš Zetek, Tomáš Dvořák, Jan Hrůzek, 
Zdeněk Vokáč, Radek Bortl, Radim Polách a Filip Sekyra. Dole zleva Lukáš Mužátko, Martin Urban, Marek Fiurášek, Václav 
Kolařík, Jakub Cahlík, Viktor Kovacz a Erik Gomola.

 � Jak jste spokojeni s 9. místem ze 
14 po podzimní části?
„Umístění v tabulce není podle 
našich představ. Musíme v zim-
ním období víc pracovat, aby-
chom se aspoň trochu posunuli 
v tabulce výše.”

 � Kde jste viděli rezervy v podzimní 
části? 
„V úplném úvodu soutěže, kdy 
jsme nechytili start. Potom jsme šli 
už do většiny zápasů s tím, že už 
opravdu musíme bodovat.”

 � Jaké máte plány týmu na zimní 
pauzu? Došlo k nějakým zásadním 
změnám?
„Hlavní změnou po podzimu je 
výměna trenéra, kterým se stal 
Petr Koblovský. Věříme, že svým 
nadšením zlepší kvalitu hry a tím 
i výsledky. K tréninkům plně využí-
váme domácí prostředí v Rožnově 
a právě zde sehrajeme přes zimu 
řadu přípravných zápasů.”

 �Už se udály nějaké hráčské změny?
„Samozřejmě bychom rádi doplnili 

kádr, ale prioritou je udržet mladé 
kluky, v nichž vidíme velký potenci-
ál, a chceme jim dát čas na rozvoj. 
Také bychom rádi dali větší prostor 
našim dorostencům.”

 � I když je fotbal kolektivní sport, 
můžete se pokusit vyzdvihnout opo-
ry týmu?
„Nerad to dělám, ale tentokrát 
udělám výjimku. Filip Sekyra nás 
v bráně vícekrát podržel a na po-
zici stopera měl skvělý podzim 
Tomáš Dvořák.”

 � Co byste rád vyzdvihl jakožto před-
seda klubu?
„Především všechny mládežnické 
trenéry, kteří obětují svůj volný 
čas ve prospěch výchovy malých 
fotbalistů. Děkujeme všem podpo-
rovatelům, co nám v téhle nelehké 
době pomáhají. V dalších letech 
nás čekají velké výzvy, ať už s kon-
čícím atestem umělé trávy nebo 
rekonstrukcí šaten, jež se nám po-
malu daří. Jsme rádi za tak širokou 
mládežnickou základnu a těší nás 
jejich zájem o fotbal.”          (mha)

Nový trenér Petr Koblovský

HC Robe Zubří převálcovalo i pražskou Duklu
Povinná výhra u nováčka, cenný 
skalp Dukly i dramatická remíza 
v Novém Veselí. Házenkáři Zubří 
v extralize nadále drží dobrou fazo-
nu a hlavně kontakt s vedoucí Plzní. 
Po domácím utkání s Hranicemi 
(hrálo se po uzávěrce tohoto vydání - 
pozn. red.) přivítají v sobotu 30. lis-
topadu (od 18 hod.) Plzeň. 

Výsledky odehraných zápasů:
8. kolo: SHC Maloměřice Brno 
– HC Robe Zubří 20:27 (11:15), 
9. kolo: HC Robe Zubří – HC 
Dukla Praha 29:23 (14:12), 
10. kolo: Nové Veselí - HC Robe 
Zubří 26:26 (13:13). Tabulka po 
10. kole: 1. Plzeň 18 bodů, 2. Zub-
ří 16, 3. Karviná 15 ...         (mha)

Více foto na www.spektrumroznovska.cz

Z Rožnovanů na Bučiskách dolétl nejdál Lukáš Kuběna
Mezinárodní závod 4členných družstev ve skocích na lyžích hostil 2. listopadovou sobotu sportovní areál na Bučiskách.
Svá želízka v ohni zde mělo také 
místní TJ – oddíl skoku na lyžích 
a severské kombinace, který byl 
zároveň pořadatelem akce. Na 
nejmenším můstku K 9 domácí 
borci tentokrát bohužel neuspěli. 
První místo obsadil Slovák Pohle 
(11 a 11 m), druhé místo si se stej-
ným počtem bodů rozdělili Polák 
Sosna a Džumela z TJ Frenštát 3 
(oba shodně 8,5 a 8,5 m). Na K 15 
se místním dařilo lépe. První sice 
skončil Konderla z Nýdku (14,5 
a 15 m), druhou příčku však vybo-
jovala Edita Škarková z družstva 
TJ Rožnov 2 (14,5 a 13,5 m). Tře-
tí nejdelší skok měl Polák Brudny 
(13 a 13 m). Třetí závod se odehrál 
na K 35. Tady ale Valachům štěstí 
nijak nepřálo. Pomyslné zlato pat-
řilo Kantorovi z Nýdku (37 a 39,5 

m), „stříbro“ pak Drbohlavovi z SK 
Ještěd Liberec 2 (36 a 38,5 m) 
a „bronz“ získal Kaszuba z Polska 
(39 a 37 m). Pověst si však Rožnov-
ští spravili na nejvyšším místním 
můstku – K 70, kde zabrali hned 
dvě přední místa. Přemožitele v této 
kategorii nenašel Vaverka z TJ Fren-
štát 1 (73,5 a 77 m), druhý byl Lu-
káš Kuběna (na fotu) z TJ Rožnov 1 
(76,5 a 76 m) a třetí Daniel Škarka 
(73,5 a 75,5 m) z TJ Rožnov 2.

Každé přihlášené soutěžní druž-
stvo muselo mít svého zástupce 
v závodech na všech 4 můstcích. 
Některé oddíly přitom měly i více 
týmů. Celkovým vítězem se dle 
pravidel stalo družstvo s nejvyšším 
skórem. Konečné pořadí – 1. Ný-
dek, 2. Sokol Zagórz (PL) a 3. SK 
Ještěd Liberec 3.                         (r)

Na snímcích Lukáš Kuběna

Více foto na www.spektrumroznovska.cz
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Stolnímu tenisu se v Rožnově daří na výbornou

 www.spektrumroznovska.cz

Oddíl stolního tenisu Rožnov p. R. má v plném zápasovém zatížení v nové sezoně hned 3 „dospělá“ družstva 
– A tým mužů startuje ve zlínské divizi, B družstvo hraje v krajské soutěži a C tým družstvo v regionálním 
přeboru. Oproti minulým sezonám startuje v soutěžích také mládežnický tým Rožnova – dorostenci.

Situace ohledně mládežnických 
soutěží v našem regionu se začíná 
po dlouhých letech opět zlepšovat. 
Velkým dílem k tomu přispívá i od-
díl stolního tenisu TJ Rožnov p. R. 
„V minulosti jsme byli vždy připraveni 
zúčastnit se dlouhodobých soutěží 
družstev mládeže, ale jelikož jsme byli 
jediní v našem regionu, kdo mohl po-
stavit kompletní týmy, tak se nemohla 
soutěž pro malý počet účastníků konat. 
Ale tento rok se přihlásila ještě Horní 
Bečva a DDM Valašské Meziříčí, takže 
po dlouhých letech máme konečně sou-
těž družstev,“ zaradoval se šéftrenér 
mládeže v oddílu stolního tenisu Petr 
Míček, jenž byl velmi mile překvapen 
zájmem mladých o stolní tenis.

Bohužel v současné době rož-
novský oddíl úplně vyčerpal her-
ní kapacitní možnosti ve velké 
tělocvičně na ZŠ 5. května. „Do 
přípravky nám totiž dochází kolem 
dvaceti dětí. Případným dalším zá-
jemcům tak doporučujeme zkusit 
kontaktovat oddíly stolního tenisu 
na Horní Bečvě nebo v Zubří,“ po-
vzdechl si Míček.

V úvodním kole soutěže doros-
tu přivítali Rožnovští na domá-
cích stolech soupeře z DDM Va-
lašské Meziříčí. Nakonec utkání 
skončilo remízou 5:5, což vzhle-
dem k podstatně vyššímu věku 
hráčů z Valmezu se dá považovat 
za úspěch.                          (mha)

Dorostenci po remíze s DDM Valašské Meziříčí: zleva stojí Adam Kedroň, Petr Maléř, 
Pavel Maléř, Michal Kamlár, Daniel Círek, trenér Petr Míček a soupeři z DDM Valašské 
Meziříčí. Foto archiv oddílu

O víkendu 2. a 3. listopadu pro-
běhlo v Praze za účasti Adama On-
dry Mezinárodní mistrovství ČR 
v lezení na obtížnost, ve kterém se 
dařilo sourozencům Slezákovým 
z Horolezeckého klubu Rožnov. 
Oba jsou zároveň členy českého 
reprezentačního týmu. Ondra vy-

stoupal ve své kategorii chlapci 
A (16 a 17 let) na stupínek nejvyšší 
a získal titul mistra ČR v lezení na 
obtížnost. Zároveň se v celkovém 
rankingu Českého poháru mláde-
že umístil na první pozici. Také 
Lenka si odvezla několik pohárů, 
přestože její pozice byla ztížená 

zraněním v polovině sezony. Na 
MČR si dolezla pro třetí místo 
mezi juniorkami, v celkovém po-
řadí ČP žen skončila druhá a tře-
tí ocenění získala za druhé místo 
mezi akademickými lezkyněmi. 

Jitka Slezáková
Foto www.facebook.com

Ondra Slezák mistrem republiky

Vendula Krupová nejlepší na světě

Svůj již třetí titul mistryně světa vybo-
jovala na nedávném světovém šampi-
onátu dětí v tradičním karate Vendula 
Krupová z Rožnova pod Radhoštěm. 
Vendula tak na šampionátu, který 
se konal o druhém listopadovém 
víkendu v Brně, navázala na loňský 
titul z kanadského St. John. Na jihu 
Moravy Vendula Krupová nejprve 

v disciplíně KATA skončila těsně pod 
medailovou pozicí a obsadila 4. místo. 
Toto ji však vyburcovalo ke skvělému 
výkonu v zápase (disciplína kumite 
3kyu-Dan) a postupně se probojová-
vala z eliminací do finále, kde těsně 
zvítězila nad polskou závodnicí a sla-
vila titul.                                    (mha)

Foto archiv Venduly Krupové

Sršni se dočkali Čekání florbalistů 1. FBK Rožnov 
na první tříbodové vítězství sezony je 
u konce. Sršni ve 12. kole první ligy 
skvěle otočili domácí zápas s Český-
mi Budějovicemi a výhrou 4:3 dali 
zapomenout na předchozí debakl 
v Chomutově (3:19). V dalším pokra-
čování druhé nejvyšší soutěže jedou 
Rožnované 30. listopadu do Znojma, 
doma se představí až 13. prosince od 
20 hodin proti Havířovu. Takže jim 
přijďte fandit!                          (mha)


