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Radnice, rozhledna a TIC přes Vánoce

INZERCE

Provoz Městského úřadu v Rožnově bude v závěru prosince omezen. Úřad bude uzavřen v pondělí 23., pátek 27. 
a v úterý 31. 12. 2019. Jurkovičova rozhledna bude mimořádně otevřena od 27. 12. 2019 až do 1. 1. 2020, a to vždy 
od 10.00 do 16.00 hodin. TIC na náměstí bude mimo provoz 24. až 26. 12. 2019 a 1. a 2. 1. 2020.                                (r)

Janíkovu stodolu rozhýbala taneční show

Změna dopravy jitří vášně
Poněkud kontroverzního „předvánočního dárku“, který rozdělil 
Rožnovany na dva rozdílné, takřka neslučitelné názorové tábo-
ry, se začátkem prosince dočkali motoristé projíždějící samým 
srdcem města - Masarykovým náměstím.                           Více na straně 2

Společenský dům rozzářil advent

Více na straně 13
Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz

Více na straně 7

Foto Jiří Románek

bývalý stav nový stav
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Kulturák bude! Rožnov má rekordní rozpočet
Zastupitelé města Rožnov pod Radhoštěm v úterý 10. pro-
since schválili rozpočet pro rok 2020, jenž je vyrovnaný 
a počítá s rekordními výdaji na investiční akce.

Hned v úvodu zastupitelé dali ze-
lenou projektové dokumentaci na 
stavbu kulturního centra (dále jen 
KC). Poté již přišly na řadu finan-
ce. Rozpočet města pro rok 2020, 
jak jej v úterý 10. prosince schválili 

zastupitelé, je vyrovnaný a je v re-
kordní výši 646 mil. Kč na straně 
příjmů i výdajů. „Významnou roli 
v něm hrají dvě velké připravované 
stavby – kulturní centrum a přístav-
ba knihovny. Právě na tyto velké in-

vestice je v rozpočtu speciální položka 
s názvem Kulturní rozpočtová rezer-
va, ve které je momentálně 219 milio-
nů,“ uvedl starosta Rožnova Radim 
Holiš (ANO).

KC podle finálního projektu 
mělo stát 224 mil. Kč, úsporami 
se však cena snížila na 215 mil. Kč 
včetně DPH. „Úspory se týkají vyba-
vení, například divadelních technolo-
gií či světel. Podle dřívějšího rozhod-
nutí zastupitelů mělo centrum stát 
do 175 milionů. Cenu ovšem navýšily 
stále se zvedající ceny ve stavebnic-
tví,“ vysvětlil starosta. Nyní se už 
čeká na dotaci na pasivní standard 
budovy ve výši 53 mil. Kč, o které 
se má rozhodovat v lednu 2020.

Město by dle ideálního scénáře 
mohlo začít vybírat zhotovitele 
stavby KC v únoru 2020, kdy se 
v případě obdržení zmiňovaná 
dotace připojí do rozpočtu města. 
„Stavba by poté mohla začít v červnu 
2020, trvat by měla zhruba 14 mě-

síců. Projekt by si měl vyžádat 215 
milionů korun včetně DPH, skutečná 
cena ovšem bude až cena vysoutěže-
ná,“ podotkl Holiš.

Rozpočet města pro rok 2020 
však není jen o kulturním centru 
a přístavbě knihovny. Zahrnuje 
mimo jiné i další velké investice, 
jako například 9 mil. na chodníky 
do Hážovic a Tylovic, 12 mil. na 
opravu velkého hřiště pro Základ-
ní školu 5. května, 1 mil. na do-
končení projektové dokumentace 
vodovodu Horní Paseky a řadu 
dílčích projektových dokumenta-
cí, které se dochystávají. „Zároveň 
v rozpočtu počítáme i s opravou ko-
munikací v hodnotě 5 milionů, další 
peníze také plánujeme dát na chod-
níky. Celkově jde do oprav majetku 
kolem 30 milionů včetně zateplení 
bytových domů. Obecně investice 
jsou v rozpočtu v celkové rekordní 
výši 281 milionů,“ dodal na závěr 
Radim Holiš.                   (mha, r)

Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz

Změna dopravy na Masarykově náměstí jitří vášně
Pokračování ze str. 1.
Od 4. prosince 2019 se už šoféři 
nedostanou od pošty, resp. náměstí 
Míru, na Masarykovo náměstí. Rad-
nice dopravní krček vedle kavárny 
U Libuše zatarasila betonovým kvě-
tináčem. „Dopravu v centru řešíme 
dlouhé roky. Chceme mít bezpečněj-
ší a plynulejší provoz v samém srdci 
města, což se dalo realizovat pouze 
aktuálně přijatými úpravami. Chápu, 
že si hlavně zapřisáhlí motoristé na 
změny budou muset zvyknout, ale po-
dle mne je to nejlepší možná varianta, 
kterou nám doporučili odborníci na 

dopravu a ještě byla upravena dle jed-
nání s podnikateli v Nerudově ulici,“ 
vysvětlil starosta Rožnova Radim 
Holiš (ANO) a pokračoval: „Jinak 
kromě již zmíněného uzavření nájez-
du od pošty došlo i ke změně směru 
jízdy po ulici Nerudova, tedy kolem 
hotelu AGH. Nyní budou motoristé 
tuto silnici moci využít jen pro výjezd 
z náměstí. Pro cyklisty ale bude povo-
lena průjezdnost v obou směrech. Po-
kud tedy pojedete od skanzenu k Ma-
sarykovu náměstí, tak budete muset 
přijet z obchvatu města.“

První dny výše popsaných změn 

přinesly do dopravy na náměstí 
chaos. Řidiči byli předvánočními 
novinkami nemile překvapeni a in-
ternetové sociální sítě zaplavili nega-
tivními názory. „Fungovalo to desítky 
let. Působí to zbytečné zmatky,“ myslí 
si na Facebooku například motorista 
Martin R. „To teď máme jet od kliniky 
Orthes po Pionýrské ulici a přes ob-
chvat na náměstí? Vždyť odbočit vlevo 
z Pionýrské na obchvat je v ranní a od-
polední dopravní špičce takřka nemož-
né,“ hřímá další z řidičů – Tomáš N. 
Starosta Holiš negativní reakce části 
veřejnosti vnímá, nicméně k navrá-

cení původního stavu důvod nevidí. 
„Jsem rád za každý názor, jsou pro 
i proti, a tak je to úplně vždycky. Každá 
změna si musí tak říkajíc sednout a to 
samozřejmě bude nějakou dobu trvat. 
Jak jsem již zmínil, vše jsme probrali 
s odborníky i místními podnikateli. 
Výhledově je teď naším dalším cílem 
připojení ulice Nádražní do budoucího 
kruhového objezdu ulic Videčská – Pi-
onýrská. Tato úprava bude poslední, 
která vyšla z dopravní studie k centru 
náměstí, kterou jsme v minulosti i s ve-
řejností opakovaně řešili,“ konstatoval 
na závěr starosta.                            (r)

Čtyři miliony na zimní údržbu
Na svém podzimním jednání schválili radní plán údržby 
místních komunikací v Rožnově pro nadcházející zimu.
Město má na starosti v rámci 
zimní údržby více než 101 km 
silnic, 52 km chodníků, 5 hekta-
rů zpevněných ploch a parkovišť 
a 55 běžných metrů schodů. Pro 
rok 2020 má odbor správy ma-
jetku na zimní údržbu alokovány 
4 mil. Kč, což je o půl milionu 
více než v předchozím kalendář-
ním roce. „S ohledem na základní 
potřeby obyvatelstva, tedy zajištění 
provozu hromadné dopravy, svozu 
odpadů, zdravotního zabezpečení 
a zásobování, stanovuje zmiňovaný 
plán zimní údržby potřebné priority 
údržby, a to jak místní, tak i časo-
vé. Tyto priority vyplývají z různé 
důležitosti místních komunikací 

a z technických možností provádě-
ní zimní údržby,“ řekla vedoucí 
odboru správy majetku Michae-
la Hanzl.  „Město se samozřejmě 
stará pouze o své komunikace. 
O silnice II. a III. třídy se ve městě, 
podobně jako v celém okrese, stará 
společnost Správa a údržba silnic 
Valašska,“ doplnil starosta Rožno-
va Radim Holiš (ANO).
Podrobné informace včetně plá-
nu zimní údržby jsou na webu 
města. V případě potřeby lze 
kontaktovat odpovědné pracov-
níky - v sudé týdny Drahomíra 
Janíčka (tel. 739 503 559), v li-
ché týdny Pavla Solanského (tel. 
739 503 662).                (mha, r)

Za odpady si připlatíme
Zastupitelé na prosincovém jed-
nání odsouhlasili s účinností od 1. 

ledna 2020 navýšení místního po-
platku za odpady ze 492 Kč/ob-

čana/rok na 684 Kč. Důvodem je, 
že jeho výše nebyla 14 let měněna 
a město na odpady každoročně 
muselo doplácet více finančních 
prostředků. Jen pro doplnění, 

v roce 2018 byly náklady na celé 
odpadové hospodářství v Rožno-
vě ve výši 16,6 mil. Kč. 

Více se k tématu vrátíme v příš-
tím vydání.                               (r)

Veselé Vánoce a šťastný nový rok

V těchto dnech jsou ve všech školách 
k vidění překrásné vánoční stromeč-
ky. Jedním takovým se pochlubili 
i v rožnovské školce 1. máje 1153, 
kam se před Vánocemi vydal náš fo-
tograf. Děti se mu svěřily, že byly po 

celý rok hodné, a proto se už nemo-
hou dočkat dárků od Ježíška. Spek-
trum Rožnovska tak nejen jim, ale 
i všem svým  čtenářům přeje bohatou 
vánoční nadílku a hlavně úspěšný 
vstup do roku 2020.           Redakce

Zasedání zastupitelů



ZPRAVODAJSTVÍ / RADNICE INFORMUJESTRANA 3 / 17. PROSINCE 2019

Horní Paseky se konečně dočkají vodovodu
Obyvatelé rožnovských Horních Pasek mají na konci roku 
důvod k radosti. Vedení radnice jim totiž vzkázalo: „Vodo-
vod chceme začít kopat v roce 2021!“ POZOR: Přihlášky do 6 ledna!

Veřejné projednání u Janoštíka.

Začátkem prosince proběhlo v pen-
zionu Janoštík setkání s občany, 
na němž zástupci VaKu a radnice 
obyvatelům Horních Pasek sdělili 
konkrétní informace k I. etapě roz-
šíření vodovodu. Ta se připravovala 
2,5 roku a nyní vyvrcholila platným 
územním rozhodnutím, na které 
v nejbližší době naváže stavební 
povolení a poté i dokumentace pro 
výběr zhotovitele. „Potrubí povede 
od ulice Frenštátské, kde počítáme 
se stavbou přečerpávací stanice. Ta 
bude vodu tlačit do vodojemu na 

Sladském, z něhož budou zásobo-
vány jednotlivé dílčí větve a tlaková 
pásma. Celkem položíme takřka 11 
kilometrů potrubí, přičemž první vý-
kopy jsou v tuto chvíli naplánovány 
na druhou polovinu roku 2021. K Ja-
noštíkovi jsme přišli lidi informovat, 
že už i oni se mají na případné připo-
jení chystat,“ řekl starosta Rožnova 
Radim Holiš (ANO) a pokračoval: 
„Klíčový bude rok 2020, během ně-
hož si musíme vyjasnit financování. 
Z původně odhadovaných 80 mili-
onů jsme se totiž především kvůli 

velkému zdražování ve stavebnictví 
dostali na částku 115 milionů. Priori-
tou je přitom pro nás získání takřka 
64procentní dotace, u níž je vysoký 
předpoklad jejího schválení. Dále 
chceme využít dotace kraje v roce 
2021 v objemu dalších 20 procent 
uznatelných nákladů. Dlouhodobě 
jsou Horní Paseky oblastí, kde je su-
cho vážným problémem a řada stud-
ní je zde v létě na suchu. Financování 
dále ještě řešíme se společností VaK 
Vsetín, jakožto budoucím provozova-
telem vodovodního řadu. Toto je stále 

předmětem vyjednávání.“ O přípoj-
ku má na Horních Pasekách zatím 
zájem přes 100 domácností. Příjem 
nových žádostí je ale stále možný 
(POZOR: podání je nutné uskuteč-
nit do 6. ledna 2020 - pozn. red.), 
a to nejen pro I. etapu rozšíření vo-
dovodního řadu. Kontaktní osobou 
na městském úřadě je Petra Grac-
líková – tel.: 571 661 104, e-mail: 
petra.graclikova@roznov.cz. Veš-
keré důležité informace jsou také 
zveřejněny na webu města Rožnova 
www.roznov.cz. (r)

Hasičům pomáhá termokamera
Zbrusu novou moderní termoka-
merou Dräger UCF 8000 dispo-
nují od listopadu profesionální 
rožnovští městští hasiči. Stála 
239 969 Kč, přičemž 100 tisíci 
přispěl formou dotace Zlínský 
kraj. „Využívána bude zejména 
pro záchranu osob a prohledávání 

zakouřených prostor, vyhledává-
ní skrytých ohnisek požárů nebo 
zjišťování jiných zdrojů tepla. Ter-
mokamera umožní také rychlou 
orientaci v zakouřeném nebo jinak 
nepřehledném prostoru,” pochlubil 
se novou technikou ředitel hasičů 
Karel Janoušek.                       (r)

Rožnov má vánoční plecháček
Město Rožnov pod Radhoštěm 
má poprvé v historii svoje advent-
ní hrníčky. Legendární „plecháč-
ky“ nechalo město vyrobit ve dvou 
barevných variantách a celkem ve 
čtyřech vánočních motivech. Vá-
noční plecháček, který je dobrým 
tipem na zajímavý a originální dá-
rek, je k dostání v Turistickém in-
formačním centru na Masarykově 
náměstí a stojí 139 Kč. „Hrníčky 
jsou v modré a červené barvě. Vy-
bírat je možné plecháček s motivem 
jablíčka, vánoční hvězdy, ořechové 
skořápky nebo srdíčka,“ uvedla Jit-
ka Porubová z odboru kanceláře 
starosty MěÚ, jenž má na starosti 
propagaci města.              (mha, r)

Tip na dárek

Majitelé psů v České republice mají 
už jen pár dní na to, aby nechali své 
čtyřnohé miláčky označit mikroči-
pem u veterináře. K 1. lednu 2020 
bude povinné očkování psa proti 
vzteklině platné pouze v případě, 

že je pes označený mikročipem. 
Štěňata musí být označena nejpoz-
ději v době prvního očkování proti 
vzteklině, tedy v půl roce věku. Za 
nerespektování nařízení hrozí po-
kuta do 20 000 Kč.                     (r)

Povinné čipování psů

Změny ve veřejné dopravě
Od 15. prosince 2019 začal ve 
Zlínském kraji pro cestování ve-
řejnou dopravou platit nový tarif 
Zlínského kraje. Výši jízdného 
již nebudou určovat dopravci, 
ale nově kraj. Od stejného data 
navíc ke stávajícím dopravcům 

přibude také společnost Arriva, 
která bude zajišťovat část vlako-
vých i autobusových spojů v kraji. 
Na to, jaké konkrétní změny to 
s sebou přinese a co to bude zna-
menat pro cestující, se dozvíte na 
webu www.kr-zlinsky.cz.           (r)

U rozhledny se kácelo
Celkem 92 kubíků „kůrovcové-
ho” dřeva vytěžila společnost 
Městské lesy Rožnov ve druhé 
polovině listopadu v okolí Jur-
kovičovy rozhledny. Akce byla 
nakonec rychlejší, než se oče-
kávalo, a těžba včetně odvozu 

a úklidu trvala jen deset dní. Bě-
hem nich se kácelo především 
u hlavního parkoviště Valašské-
ho muzea v přírodě u Mlýnské 
doliny. Od 30. listopadu již je 
celá lokalita, ve které se těžilo, 
opět volně přístupná.      (mha)

Na Masarykovo 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 apoštolské církve.              (r)

Půlnoční pod širým nebem
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Nákup budovy České pošty - Názory zastupitelů
Petr Jelínek (Nezávislí Rožnováci)

Rožnov chce úředníky pod jednou střechou
ROŽNOV p. R. - Představitelé radnice chtějí zrealizovat odvážný plán na sjednocení úřadu. Referenty vykonávající přenese-
nou působnost státní správy – tedy od odboru dopravy až po stavební úřad – plánují dostat do jedné centrální budovy.
Městští úředníci nyní sídlí na třech 
adresách. Kromě historické radnice 
na náměstí je najdete i v budově Ste-
fania u parku a v komplexu na Leten-
ské ulici vedle polikliniky. Myšlenku 
na sjednocení úřadu mají v Rožnově 
již mnoho let. V minulosti se napří-
klad spekulovalo o sestěhování úřadu 
do areálů bývalé Tesly nebo Loany. 
Dosud se však žádná velká stěhovací 
akce nekonala. To by se ale již brzy 
mohlo změnit. „Jsme si vědomi, jak 
neefektivní je rozdrolení úřadu do tří 
míst napříč městem. Do této rozpra-
vy vstupuje již 8 let trvající debata, co 
udělat s náměstím Míru a přilehlým 
parkovištěm. Protože chceme udržet 

„Budova pošty v Rožnově patří svou 
rozlohou, lokalitou i významem mezi 
vůbec nejdůležitější budovy ve městě, 
není proto možné nabídku prodeje 
zbrkle a bez důkladného rozmyslu 
zamítnout. Sloučení městského úřa-
du s možností zachování poštovních 
služeb přináší obrovský potenciál pro 
úřad, ale hlavně pro občany města. Je 
potřeba si i uvědomit, že v současné 
době není ani jedna ze tří budov 
městského úřadu plně bezbariérová 
a občané musí neustále přemýšlet, 
kdekterý úředník sedí a přecházet 
nebo přejíždět mezi nimi.”

Miroslav Kokinopulos (Nez.Rožnováci)

„Dle mého názoru se jedná o mi-
mořádnou příležitost ke koupi pro 
město, neboť budova pošty má vý-
bornou polohu a město by s touto 
budovou získalo i přilehlé pozemky. 
Také blízkost pošty s budovou MěÚ 
přímo vybízí k umístění všech úřed-
níků do jedné lokality, což pro ob-
čana bude velmi výhodné. Veškeré 
záležitosti si vyřídí na jednom místě 
a po nutných úpravách i v příjem-
ném prostředí. Předpokládám, že 
současné prostory si Česká pošta 
bude po případném prodeji prona-
jímat, což by pro město znamenalo 
snížení nákladů při splácení úvěru, 
bez něhož budovu pošty v současné 
době nekoupíme. Pořízení pošty 
proto považuji společně s kolegy 
z Nezávislých Rožnováků za jeden 
z největších úkolů města v následu-
jících letech. Šance získat pozemek 
a vhodnou budovu v centru se nám 
už nikdy nemusí naskytnout. Stra-
nou musí jít politické spory i osobní 
zájmy. Za dobrou cenu můžeme zís-
kat prostor, který vyřeší roky trvají-
cí problém. Přebíhání z budovy do 
budovy a nedůstojné prostory, kde 
na vydání dokladu čekají občané na 
chodbě, jsou v 21. století smutným 
pozůstatkem minulosti. Rekonstruk-
ce budovy může pár let počkat, mů-

žeme ji co nejlépe připravit a něco 
si na ni i naspořit. Poté nabídneme 
všem občanům města moderní služ-
bu, která ušetří jejich čas.”

Jaromír Koryčanský (KDU-ČSL)
„Zakoupení budovy pošty je pro měs-
to v tuto chvíli neopakovatelnou pří-
ležitostí, která se v budoucnu již ne-
musí opakovat. A my bychom ji měli 
bezpodmínečně využít, protože tak 
činíme ve prospěch občanů a jejich 
komfortu při jednání a styku s růz-
nými agendami městského úřadu. 
A jako dobří hospodáři nesmíme za-
pomenout ani na případné úspory při 
provozu celé městské administrativy 
v jednom jediném blízkém okrsku. 
Dojde-li k úspěšnému završení jedná-
ní, přineslo by to zkvalitnění služeb 
nejen pro samotné Rožnovany, ale 
i celý mikroregion a jeho občany, pro 
něž náš městský úřad ze zákona plní 
řadu důležitých funkcí. Při rozhodo-
vání, zda budovu pošty koupit či ne-
koupit, budeme muset ale přemýšlet 
jako uvážliví hospodáři a důkladně 
přemýšlet o prioritách městských in-
vestic, které by odpovídaly ekonomic-
kému potenciálu města. Jako v každé 
řádné domácnosti, tak i ve městě Rož-
nově nemůžeme mít vše, co bychom 
si přáli v tutéž dobu najednou. Je 
důležité rozlišit věci zbytné a nezbyt-
né. Vyjmenovávat jednotlivé inves-
tiční akce by bylo nejspíše zbytečné, 
naši občané vědí, co je nejvíce trápí 
a  tomu bychom měli přizpůsobovat 
i  naše městské investiční plány.”

Libor Adámek (Piráti)

„Rozhodnutí o tom, zda má město 
koupit budovu pošty je pro Piráty 
předčasné, neboť zatím není známa 
ani cena, stav budovy, stejně jako 
zisk z nájmu za pobočku pošty. Na 
zastupitelstvu často zaznívalo, že prá-
vě odkup pošty může být jedinečná 
možnost pro koupi lukrativní budovy 
v centru města, která se už nemusí 
opakovat. Musíme si uvědomit, že 
město začne příští rok budovat svou 

Martin Drápal (Nezávislí Rožnováci)
„Posláním každého úřadu je posky-
tovat služby občanům, a abychom 
byli schopni poskytovat kvalitní 
služby při vynaložení co nejmenší 
energie a finančních prostředků, je 
vhodné tyto služby mít na jednom 
místě. Aktuální stav, kdy je agenda 
vykonávána na třech odlehlých mís-
tech, není dobrá. Centralizací slu-
žeb do jedné budovy by mělo dojít 
ke snížení nákladů na chod úřadu 
jako celku, a to například koncen-
trací a snazším zabezpečením IT 
technologie a infrastruktury, ze-
fektivněním archivačního systému 
s rychlou dostupností pro úředníky 
a podobně. Příkladů z této oblasti 

„Nákup budovy pošty je nutné peč-
livě zvážit právě kvůli té tzv. jedné 
střeše a umístění v centru města - 
efektivita takové budovy by byla da-
leko větší, například bezbariérovost 
pak vyřešíte jedním výtahem, všichni 
víme, že v tuto chvíli není plně bezba-
riérová ani hlavní budova. Efektivněji 
se pak dají využívat také zasedací 
a jednací místnosti a další zázemí 
a vybavení. Nemluvě o výhodnosti 
pro občany, kteří si vše potřebné 
vyřeší na jednom místě. Nicméně 
tato debata je v samotném začátku 
a je třeba analyzovat možnosti úprav 
budovy, parkování a financování, což 
nás teprve čeká. Další jednání se zá-
stupci České pošty ale určitě vítám, 
a pokud se město bude podílet na 
tom, jak bude v budoucnu tato domi-
nantní budova vypadat, bude to jen 
dobře, protože bude jistě klást důraz 
i na kvalitní architektonické řešení 
budovy i předprostoru.”

největší investiční akci - kulturní cen-
trum a přístavbu knihovny, jejichž 
výstavba bude několik let dostávat 
přednost v rozpočtu, a navíc budeme 
splácet ročně cca 7 mil. splátky úvěru 
až do roku 2033. Město nyní začíná 
tvořit Strategický plán rozvoje do roku 
2030, ve kterém si slibujeme, že se  za-
čne investovat ve větším do obnovy 
sídlišť. Město musí zhodnotit, jak by 
investice do budovy pošty ovlivnila 
plánované priority dalšího rozvoje 
města a jestli by taková investice zatíži-
la rozpočet v dlouhodobém výhledu. 
Je tedy možné, že na něco už zkrátka 
nevyjdou finance. Ostatně bude také 
nutné vytvořit provozně ekonomickou 
analýzu využití, stávající technický 
stav a vyčíslit další investice do této 
budovy. V případě úvahy o sloučení 
jednotlivých poboček úřadu do bu-
dovy pošty nás bude zajímat, zda to 
bude provozně výhodné a jaké bude 
využití stávajících budov, popřípadě 
odhadovaný výnos z jejich prodeje. 
Nyní proběhly úpravy, které mají vést 
ke zklidnění náměstí, avšak právě 
nastěhováním úřadu na jedno místo 
bude centrum opět zatíženo ještě vět-
ším provozem a bude tak komplikovat 
občanům návštěvu pošty. Ke koneč-
nému rozhodnutí Pirátů vede ještě 
dlouhá cesta vážných úvah a analýz.”

Kristýna Kosová (Zdravý Rožnov)

nalezneme jistě hodně. Velice po-
dařenou rekonstrukci a koncentraci 
úřadu do jedné budovy nedávno 
provedli např. v Uherském Brodě, 
kde je nově možné vyřídit vše v cen-
trálním prostoru městského úřadu, 
jenž je koncipován formou přepá-
žek s vyvolávacím systémem, tedy 
občané jasně vědí, kdy se dostanou 
na řadu a kolik přepážek, respektive 
podatelen je jim aktuálně k dispozi-
ci. Takto je řešena např. problemati-
ka dopravního inspektorátu (agenda 
vozidel a řidičů), stavebního úřadu, 
občanských průkazů, pasů a dalších. 
Díky rekonstrukci mohl být jasně 
definován jednotný design všech 
prostor a kanceláří, přičemž zajíma-
vostí je, že každé dveře do kanceláří 
mají skleněný prvek tak, aby úřed-
ník viděl, zdali na něj nečeká něja-
ký klient. Příležitost zavést přístup 
otevřeného úřadu v kvalitních a pří-
stupných prostorách se již nemusí 
naskytnout a je potřeba ji chytnout 
za pačesy a naplno využít.”

živý střed města, oslovili jsme zástupce 
České pošty s dotazem, zda by nám ne-
prodali svůj komplex na náměstí Míru. 
Pošta na naši poptávku zareagovala 
kladně, a proto odstartovala jednání, 
kdy a za jakých finančních podmínek 
bychom vše zrealizovali,“ informo-
val starosta Rožnova Radim Holiš 
(ANO).

Nákup areálu pošty (kromě hlav-
ní budovy se počítá i s převodem 
staveb navazujících na dvůr - pozn. 
red.) přijde Rožnov řádově na de-
sítky milionů korun. „Zastupitelstvo 
nedávno jednomyslně odsouhlasilo, 
abych v této věci dále s poštou jednal. 
Jakákoliv konkrétnější částka je ale 

v tuto chvíli pouhou spekulací. Bude 
to celé nepochybně delší proces, kdy 
o ceně za odkup více prozradí teprve až 
posudky. Zatím jdeme do toho s tím, 
že takováto příležitost se už nemusí 
nikdy opakovat,“ sdělil Holiš s tím, 
že město by mohlo majetek získat 
ještě v tomto volebním období. „Vše 
se bude samozřejmě odvíjet od dalšího 
jednání s poštou, která by zde i nadále 
zůstala v nájmu. Pokud se v roce 2020 
dohodneme, nevyhneme se následné 
velké investici na rekonstrukci budovy. 
Na ni se ale musíme nejdříve pečlivě 
připravit. To však bude s ohledem na 
stávající projekty trvat i několik příš-
tích let,” nastínil plány města starosta 

a dodal:  „Do budoucna je přitom naše 
úvaha taková, že by v areálu pošty byla 
veškerá přenesená státní správa - od od-
boru dopravy až po stavební či sociální 
úřad - a tedy kompletní tak zvaná ná-
razníková zóna, kde si občan potřebuje 
vyřídit své záležitosti od občanky až po 
ověření listin a registrační značku.” (r)



  

ZPRAVODAJSTVÍ / INZERCE STRANA 5 / 17. PROSINCE 2019

Slavnost slabikáře
Po přivítání žáčci první třídy 
společně poznávali písmenka, 
dokázali přiřadit slabiky k obráz-
kům, číst jednoduchá slova i věty 
z Živé abecedy nebo interaktiv-
ní tabule. „Všichni, kluci i holky, 
byli velmi šikovní, hodní, zkrátka 
úžasní. Odměnou byl pro ně krás-
ně červený slabikář i chutný dort 
v podobě slabikáře. Celou atmo-

sféru také zpříjemnili písničky do-
provázené paní ředitelkou na klá-
vesy. Na tvářích všech zářil úsměv, 
radost z úspěchu těch nejmenších. 
Poděkování patří dětem i jejich ro-
dičům,“ sdělila učitelka Zdeňka 
Bařáková a dodala: „Přejme prv-
ňáčkům mnoho nádherných dnů 
v naší Sluníčkové škole.“ 

(r), foto archiv školy

Na ukázkovou hodinu prvňáčků s předáváním slabikáře 
se v úterý 19. listopadu přišli do rožnovské ZŠ Koryčanské 
Paseky podívat rodiče, babičky i dědečci.

Strážníci rožnovské městské po-
licie sází na preventivní akce. 
Pravidelně například organizují 
exkurze pro děti z mateřských 
a základních škol. „Cílem je před-
stavení naší práce. Během přednáš-
ky se školáci dozví, proč jsou policie 
dvě a jak poznají strážníka rožnov-

ské policie. Při prohlídce služebny 
vidí, s jakým vybavením pracujeme 
a jaké záležitosti nejčastěji řešíme. 
V závěru jsou pak všichni poučeni, 
jak se chovat v dopravě, a co dě-
lat, když třeba najdou nebezpečný 
předmět,” řekl ředitel rožnovské 
městské policie Aleš Pilař.       (r)

Školáci navštívili strážníky

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

Více foto na www.spektrumroznovska.cz
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Krátká vzpomínka na kolos dávající práci 
9 tisícovkám lidí (NE)ZAPOMENUTÁ TESLA
Čas tak neúprosně běží a já nemohu uvěřit, že je to již pět let a devět měsíců, co Valašské muzeum v přírodě pomohlo 
uskutečnit výstavu k 65. výročí Tesly. Letos také slavíme 30 let od tzv. sametové revoluce, která byla pro Teslu Rožnov 
dosti hektickou dobou, a zároveň je to 70 let od 26. 7. 1949, kdy byla zřizovací listinou č. j. 175015/1949-V-IV-1 ustavena 
Tesla Rožnov pod Radhoštěm jako nový podnik znárodněného průmyslu.

Za fakty v úvodním odstavci se 
skrývají tisíce osudů, jež se vinuly 
těmito léty a jsou již třeba ztraceny, 
jelikož nositelé těchto vzpomínek 
už nejsou mezi námi. Byla to doba, 
kdy slova „nejde to“ nebyla na mís-
tě. Podle záznamů a vzpomínek se 
první průmyslová budova začala 
stavět v lednu 1949 a ke konci roku 
se v této budově začalo vyrábět i to-
pit. Za připomínku jistě stojí i to, 
že v „dřevním čase“ podniku Tesla 
už prvním rokem pracovalo 1 378 
pracovníků. Z toho byla většina 
žen a to proto, že původně měl být 
v Rožnově textilní průmysl.

Už ani nevím, kdy mne napad-
lo, že svoji myšlenku velké výstavy 

o Tesle musím uskutečnit, ať to sto-
jí cokoliv. Tím hlavním podnětem 
byly občasné komentáře o sociali-
stickém podniku, který se jmenuje 
TE-technicky SLA-bé. A to přece 
není pravda! Kde bychom dnes 
byli, nebýt Tesly, která stála u zrodu 
všech důležitých oblastí pro rozvoj 
tak malého města (tři tisíce oby-
vatel), jímž Rožnov před vznikem 
tohoto podniku byl. Nevím, zdali 
bychom měli tolik škol a školek, 
tolik sportovišť, tolik souborů, tolik 
bytových jednotek... A co rok 1989 
a rozpad celého koncernového 
podniku. Nikdo Tesle nepomohl. 
Dokonce si jasně vzpomínám na 
Václava Klause st., který jakouko-

liv pomoc odmítl. Tesláci se nedali 
a vše bravurně zvládli.

Kdopak dnes z mladých ví, co 
Tesla vyráběla. Možná tak ti, co 
navštěvují bývalou „vakuovku“. 
Školu, jež právě vznikla přímo 
k potřebě rozvoje Tesly (dnešní 
SŠIEŘ) a stala se celorepubliko-
vou prestižní školou. Podle mne 
dnes ani mladí po většinou nebu-
dou vědět, co je to vysokotlaká 
rtuťová výbojka, elektronky, ger-
maniové či křemíkové diody, inte-
grované obvody a desítky dalších 
výrobků, které v tomto podniku 
spatřily světlo světa. V těch nej-
slavnějších chvílích zaměstnávala 
Tesla kolem 9 tisíc zaměstnanců, 

z toho kolem 17 % vysokoškoláků. 
Jedno však vím jistě. Tesla byla, je 
a snad i bude pojmem nejen pro 
Rožnov a široké okolí, ale i pro 
vzdálenější místa.

Každá doba přináší negativa 
a pozitiva. Osobně jsem hluboce 
přesvědčena, že Tesla Rožnovu 
pod Radhoštěm  přinesla nebý-
vale zvýšenou životní úroveň a že 
vše nebylo úplně takové, jako se 
dnes zdá.

Historie se neopakuje, ale občas 
se mnohému z minulosti podobá. 
No a historii tvoří lidé dobří i zlí. 
Stejně tak tomu bylo i v Tesle. 
Libuše Rousová, rodilý neteslák 

fota archiv Richarda Sobotky
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Mikuláš na ledě
Třetí listopadová sobota byla na 
rožnovském zimním stadionu 
v duchu mikulášském. Děti si 
mohly přijít zabruslit a zasoutě-
žit na ledě. Kdo nezvládal brus-
lařské dovednosti, mohl si za-
hrát hry mimo ledovou plochu, 
poskládat puzzle tučňáka, házet 
míčky na cíl, či zdolat překáž-
kovou dráhu. A nakonec přišel 
Mikuláš i s doprovodem. Akce 
pořádaná střediskem volného 
času se vydařila na výbornou! 

(r), foto SVČ Rožnov

Janíkovu stodolu rozhýbala taneční show

Bezmála dvě stě padesát tanečníků a tanečnic Heart2Beat&Static Breakers 
z rožnovského střediska volného času se v pátek 6. prosince představilo 
v tradiční vánoční Street dance show, tentokrát s názvem X-mass White 
Show. Janíkova stodola Valašského muzea v přírodě byla v uvedený den 
svědkem hned tří vystoupení (dopolední pro školy a dvě odpolední pro 
veřejnost - pozn. red.), na které dorazila takřka tisícovka diváků.              (r)

Více foto na www.spektrumroznovska.cz

Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz
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INZERCENadílka na ZŠ Záhumení
V tělocvičně rožnovské Základ-
ní školy Záhumení se začátkem 
prosince uskutečnilo zábavné do-
poledne se známým ilustrátorem 
Adolfem Dudkem. Akce nesla ná-
zev Malujeme Vánoce a vyvrcholila 
mikulášskou nadílkou.  „Pořadu se 
zúčastnilo všech pět tříd, celkem tedy 

92 dětí. Adolf Dudek je prostě skvělý, 
přesvědčil nás, že vlastně všichni umí-
me malovat. Poprvé jsme se s ním se-
známili na začátku roku 2018 a na 
prosincovou besedu s ním jsme se 
moc těšili. Tak jsme se už dlouho 
nenasmáli,” dodala ředitelka školy 
Jana Flesarová.                           (r)
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Už 6. rok vyhlašujeme 
soutěž Lovci perel. Za 
každou přečtenou kni-
hu a správně zodpově-
zené otázky dostanou 

lovci perličku. Na konci roku je 
všechny sečteme a vyhodnotíme, 
kdo byl nejlepším čtenářem. Ten-
to rok se jím stala žákyně druhé 
třídy, která nasbírala 62 perel. Své 
ceny děti dostaly na slavnostním 
vyhlašování, které proběhlo na akci 
Knihohrátky. Letošní ročník jsme 
zahájili písečnou animací. Hádám, 
že se dětem moc líbila – poetická 
hudba a obrázky kreslené přesnými 
tahy je dokázaly doslova zhypnoti-
zovat tak, že ani nedutaly. 
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Martin Valášek
tka@tka.cz

Kolik knížek za rok přečtete? Vedete si statistiku, srovnáváte jednotlivé tituly? Že ne, 
možná byste měli. Děti z naší knihovny to dělají rády. Od prosince běží další ročník sou-
těže ve čtení. Je čas na nové čtenářské předsevzetí.

Ochotníci z CHAOSu nastudovali novou hru

NOVOROČNÍ KONCERT
LOBKOWICZ TRIO
Úterý 21. ledna 2020
18.00 hodin - ZUŠ

Jak je již dobrou tradicí, začátkem 
nového roku proběhne speciální 
koncert vážné hudby s přípitkem 
starosty. V lednu v sále Základní 
umělecké školy, které tímto děkuje-
me za pravidelné poskytování pro-
stor pro cyklus Kruh přátel hudby, 
zahrají LUKÁŠ KLÁNSKÝ na 
klavír, JAN MRÁČEK na housle, 
IVAN VOKÁČ na violoncello, čili 
renomované LOBKOWICZ TRIO.

Všichni tři členové tria jsou 
uznávaní sólisté a komorní hráči. 
Díky své souhře, přesvědčivé inter-
pretaci, precizní technické úrovni 
a vytříbené intonaci si soubor 
získává uznání publika i odborné 
veřejnosti.

Název souboru poukazuje na tra-
diční propojení rodu Lobkowiczů 
a mnoha skladatelů osmnáctého 
a devatenáctého století. Ludwig 
van Beethoven věnoval Lobkowic-
zům Trojkoncert pro klavír, housle, 
violoncello a orchestr, který patří 

k vrcholům triového repertoáru. 
Svolení používat tento vznešený 
název dostal ansámbl od pana Ja-
roslava Lobkowicze.

Všichni tři patří ke špičce čes-
kých interpretů vážné hudby, sbíra-
jí ocenění na mezinárodních soutě-
žích jak v triu, tak se svými sólovými 
interpretacemi. Odborná kritika je 
chválí: „Je evidentní, že inspirační 
podněty vycházející z každého čle-
na souboru se přenášejí dál a tvoří 
narůstající spirálu kouzel a navíc 
zkrášlují každou frázi. Potom je 
to láska ke zvuku a touha okamži-
tě souznět, ba i přímo proniknout 
do nálady okolních hlasů. Když je 
technika samozřejmostí, intonace 
dokonalá, uvolněnost pohybů i dr-
žení nástroje ekonomické, přijde 
následně viditelná radost ze hry, 
která se dále přenáší.“ (operaplus.
cz, Libor Nováček senior)

Čtenářské předsevzetí z rožnovské knihovny
Sabina Panáčková 

panackova@knir.cz 

Zatímco rodiče relaxovali 
v podkroví a čerpali inspiraci při 
povídání o knížkách s knihovnicí 
Jitkou Slezákovou, děti soutěžily 
o moriony – mořské peníze, za 
které mohou u nás v knihovně do-
konce nakupovat lákavé odměny. 
Musely hádat odpovědi na složité 
rébusy, poznávaly souhvězdí, luš-
tily šifry nebo pozorovaly daleko-
hledem, co se děje v mořských 
vlnách. Pak už nastalo očekávané 
vyhlášení výsledků soutěže. Nes-
lo se v duchu pirátských výprav 
s vůní soli a šumem mořské pěny. 
Knihovníci si pro děti připravili 
scénické čtení z knížky Moře sla-
né vody od Radka Malého. Potě-

šilo nás, že jsme z knihovny viděli 
odcházet spoustu spokojených 
rodičů s dětmi. 

Podporu dětského čtenářství vní-
máme jako důležitou. Proto tajně 
doufáme, že vás zhodnocení akce 
Knihohrátky motivovalo k tomu, 
abyste vaše dítko přivedli ke čtení 
hravou formou třeba v naší knihov-
ně. Přihlásit se do soutěže může každý 
čtenář od 1. do 9. ročníku ZŠ. 

Pokud by vám rodičům a pra-
rodičům bylo líto, že neprobíhá 
i soutěž pro dospělé, můžete se 
zapojit jinak a poslat nám recenzi 
na zajímavé knihy. Rádi otiskneme 
v našem zpravodaji v rubrice Špeky 
z regálů váš příspěvek. Doporučte 

ostatním čtenářům kousky, o které 
by neměli přijít. Příspěvky můžete 
posílat na e-mail knihovna@knir.cz.

Na závěr mi dovolte upozornit 
na lednový program knihovny. 
Připravujeme pro vás besedu vě-
novanou Brillovce, v roce 2019 
uplynulo od jejího založení 130 
let. Proměnu, kterou od té doby 
prošla, zdokumentoval ve stejno-
jmenné knize Richard Sobotka. 
Nový vzhled a život staré budově 
vdechli Jiří a Dita Študentovi a ar-
chitekt Karel Janča. Povídáním 
o historii a současnosti rožnov-
ské textilky Loana provází Lukáš 
Španihel (sál Brillovka, čtvrtek 16. 
ledna 2020, 17.30 hodin).

DRCLA LOKTEM O KREDENC
Středa 22. a čtvrtek 23. ledna 2020
19.00 hodin - kino Panorama

Divadelní spolek CHAOS Va-
lašská Bystřice patří k nejaktiv-
nějším ochotníkům v regionu. 
Každoročně přináší jednu novou 
inscenaci. V roce 2020 uvedou 
podle scénáře Brňáka Roberta 

Vrby retrokomedii z prostředí 
socialistického mlékárenského 
závodu Drcla loktem o kredenc.

Děj hry se odehrává v roce 1985 
v národním podniku TERMIX, ve 
kterém by zrovna mělo dojít k za-
vedení výroby termixu s kontro-
verzní pistáciovou příchutí. TER-
MIX, n. p., je typický socialistický 
podnik s pravidelným hlášením 
závodního rozhlasu a nezbytnými 
píchačkami. Tedy podnik, kde se 
ne tak docela plní plán, kde vše 
rádoby řídí záletný šéf, kterému 

asistuje nejen pracovně aktivní 
sekretářka, a hlavně nevkusně 
vlezlý vrátný. Podstatnou úlohu 
v příběhu hrají uklízečky Vladěna 
s Marcelou, které v závodě před-
stírají již několik let práci. Jejich 
pozice se zdá být nyní značně 
ohrožena, neboť dostaly důtku 
od kontroly z hygieny, která na 
ně byla anonymně povolána... 
A zbytek už můžete sledovat naži-
vo. Vzhledem k tradičnímu zájmu 
hrajeme dvě představení na scéně 
rožnovského kina.
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Rožnovský Malý Radhošť slavil jubileum

Janíkova stodola Valašského muzea 
v přírodě byla v listopadu svědkem 
velkolepých oslav. Půlstoletí se to-
tiž „dožil” známý valašský folklorní 
soubor Malý Radhošť. 

Na pódiu se vystřídaly dvě skupi-
ny účinkujících - 25 malých (6 až 9 
let) a 31 starších dětí (10 až 15 let). 

Nechybělo zde ani šest členů dětské 
cimbálové muziky, přičemž celý 
program byl zpestřen vstupem šesti 
bývalých primášů dětských muzik, 
které v historii soubor doprovázely.

 V závěru vydařeného odpoled-
ne byli oceněni vedoucí a nacviču-
jící jednotlivých skupin - za malé 

děti: Milada Chamillová, Sylvie 
Řezníčková (z rodinných důvo-
dů nepřítomna), Klára Facková, 
Hana Jakešová a Bronislav Jašek. 
Za skupinu větších dětí: Andrea 
Churá, Katka Vašutová, Zdeněk 
Cvikl, autorka většiny pásem 
Naďa Šebestýenová (z důvodu ne-

moci nepřítomna) a samozřejmě 
vedoucí celého Malého Radhoš-
tě Vít Bradáč st. Za cimbálovou 
muziku se ocenění dočkal její ve-
doucí Petr Vala a za dlouholetou 
práci v souboru pak choreografka 
a autorka celé řady pásem Libuše 
Belková.                                    (r)

V těchto dnech, kdy napadne sou-
vislejší sněhová přikrývka, hledá 
mnoho zvířat potravu, aby zimu 
přežili. Patří mezi ně i různé ptačí 
druhy. Pomůžeme jim?

Přes zimu u nás zůstávají přede-
vším druhy, které se živí semeny 
nebo rostlinnou potravou, která je 
více dostupná. I přesto je někdy slo-
žité v tuhých mrazech najít pod ků-
rou nebo v zamrzlé krajině potravu. 
Pokud se tedy rozhodneme ptákům 
pomoci, stačí na parapet okna, bal-
kon či zahradu umístit krmítko. Vy-
robit ho není nijak složité, a pokud 

se nechceme pouštět do řemeslné 
práce se dřevem, postačí ptákům 
jednoduchá stříška z prken nebo 
jakékoliv kryté místo, kde sníh se-
mínka nezasype. Mezi nejčastější 
hladovce patří různé druhy našich 
sýkor – sýkora koňadra se sytě žlu-
tým bříškem a černou hlavičkou 
nebo sýkora modřinka s typickým 
modrým týlem, šedomodrým ka-
bátkem a černým páskem přes oči. 
Také k nám může zaletět kos, drozd 
a zajímavý druh – mlynařík dlouho-
ocasý, který se nám představí svým 
dlouhým ocáskem, podle kterého 

Přikrmování ptáků v zimě
nosí své jméno, a také zajímavě 
zakulaceným šedobílým tělíčkem 
s černými pruhy. Ten, kdo má krmít-
ko umístěno blízko k lesu, tak brzy 
spatří rudě zbarveného samečka 
hýla obecného, různé druhy pěnkav, 
vrabce, dlasky, čížky, zvonky, brhlí-
ky, sojky a také strakapoudy. 

A na co máme ptáky na své kr-
mítko nalákat? Většina druhů ne-
pohrdne slunečnicovými semínky, 
drcenými oříšky, ovesnými vločkami, 
strouhankou, mákem. Můžeme pro 
ně také připravit jablíčka, plody šíp-
ků či bezu a dalších druhů keřů, kte-
ré v letních měsících slouží ptákům 
k obživě. Pokud máme více času, 
připravíme překvapení v podobě lo-
jových koulí s namíchanými dobrota-

mi, aby získali energii. Určitě jim ale 
nedávejte zbytky jídel, které obsahují 
hodně soli -  maso, brambory či jiná 
kořeněná jídla, ptákům totiž způso-
bují potíže a mohou uhynout. Vyne-
chejte také větší kusy tvrdého chleba 
či rýži, protože se může stát, že ptá-
kům tvrdé kousky mohou poranit zo-
bák, nebo uvíznou v hrdle. Ptáky je 
dobré přikrmovat především v době, 
kdy je silný mráz nebo hodně sněhu, 
ale i tak se může stát, že při velmi 
nízkých teplotách někteří umrznou. 
Proto se ptáci přikrmují a to jim do-
dává sílu. Dobře nakrmení neztrácejí 
svou tělesnou teplotu a přežijí. 

Michal Šulgan, předseda 
ČSOP Radhošť

www.csopradhost.cz

Skanzen ukázal Vánoce našich předků

Edukační program věnovaný 
Vánocům a adventu připravili 
v prosinci pracovníci rožnovské-
ho Valašského muzea v přírodě. 
Určen byl nejen školám, ale i se-

niorům a dalším zájmovým sku-
pinám. Podle organizátorů bylo 
cílem akce všechny účastníky 
naladit na dobu přicházejících 
Vánoc a seznámit je s obvyklými 

zimními pracemi a přípravami 
v průběhu adventu. Představeny 
byly také samotné zvyky, tradice 
a kouzlo Vánoc v dobách minu-
lých. Do Valašské dědiny vyrazili 

také školáci z rožnovské Základ-
ní školy Sedmikráska (viz fota), 
kterým se muzejníky připravený 
program moc líbil. 

(r), fota Stanislava Teturová

Více foto na www.spektrumroznovska.cz Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz
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Výstava TÉČKO nabízí exkurzi do historie
Od října zdobí chodby rožnovského městského úřadu na Masarykově náměstí jedinečná výstava mapující 33 let nabíd-
ky kultury v Rožnově pod taktovkou T klubu – kulturní agentury a organizovanou z budovy T klubu. Její autorkou je býva-
lá ředitelka TKA Lenka Vičarová. U příležitosti blížící se dernisáže (uskuteční se v pondělí 6. ledna 2020 v 17 hod. - pozn. 
red.) jí Spektrum Rožnovska položilo několik otázek.

 � Co vůbec TÉČKO znamená 
a jaká je jeho historie?

„Téčko je název budovy T klubu. 
Dříve znamenalo písmeno T zkrat-
ku – Tesla klub pro mladé. Téčko 
bylo následně také po mnoho let 
užívaným označením (a ještě dlou-
ho zůstane?) pro organizaci T klub 
– kulturní agenturu, která byla jed-
ním z velkých profesionálních hrá-
čů na rožnovském kulturním hřišti. 
Proto jsem vybrala toto slovo jako 
název výstavy. V roce 1981 podnik 
Tesla Rožnov vykoupil budovu pů-
vodně určenou k demolici od byto-
vého družstva a poskytl finance na 
rekonstrukci. Skupinka nadšenců 
kolem Honzy Měrky, Jardy Řehá-
ka a dalších ve spolupráci s archi-
tektem Láďou Fiedlerem udělala 
bez nároku na honorář kus práce 
a už v roce 1984 začalo přízemí 
vily sloužit jako klub pro mladé. 
Já jsem začala v T klubu pracovat 
v roce 1986. A po rekonstrukci 
ještě 1. a 2. patra s klubovnou pro 
děti, školní mládež a s výstavní 
galerií byl celý klub pro veřejnost 
oficiálně otevřen 24. dubna 1988 
výstavou karikatur Miroslava Bar-
táka. V roce 1992 pak převzalo 
T klub od Tesly město a začalo rož-
novskou kulturu také financovat.“

 � Jak moc se za 33 let změnila kul-
turní scéna v Rožnově?

„Kulturní scénu tvoří především 
nabídka divadelních představení, 
koncertů, výstav, festivalů, besed… 
Samozřejmě, že od doby po same-
tové revoluci jsou možnosti výběru 
mnohem lepší. Už naštěstí nejsou 
zakázaní autoři, kapely, herci… 
Dříve jsme například na festivalu 
Valašské folkrockování nabízeli vět-
šinou jen folkové skupiny a písnič-
káře. Postupně byla nabídka více 
multižánrovější, a diváci oceňovali 
na první pohled naprosto odlišné 
kombinace účinkujících. V dalších 
letech jsme nabídku kulturních po-
řadů rozšiřovali a začaly mimo jiné 
také koncerty v hudebním altánku, 
kostelech, v parku, na Masarykově 
náměstí, v klubu Vrátnice a rovněž 
v rámci jarmarků, farmářských trhů 
a vánočních pořadů. Ráda vzpomí-
nám na spoustu povedených kon-
certů či divadelních představení, 
všichni aktéři by se tady ale nevešli 
vyjmenovat.“

 � Jaké publikum má Rožnov a co 
návštěvnost jednotlivých akcí?

„Pro rožnovské publikum, a ne-
jen pro něj, byla radost kulturní 
akce připravovat. Je vzdělané, 

vděčné, zvídavé, vstřícné, umí 
ocenit kvalitu. Divadelní soubory, 
prestižní cestovatelé, kapely, ko-
morní soubory hrající vážnou hud-
bu i další vystupující si naše publi-
kum nemohli vynachválit. Přestože 
kulturní prostorové a technické 
podmínky v Rožnově neodpovída-
jí tomu, na co jsou zvyklí z jiných 
měst, tak sem rádi jezdili. Vždy 
jsem se snažila s kolegy dramaturgy 
dbát na to, abychom nabízeli nejen 
žánrově pestré pořady, ale aby byly 
také pro široké věkové, profesní 
a sociální spektrum diváků. Do 
začátku roku 2019, do kdy jsem 
byla ředitelkou TKA a mohu tedy 
posuzovat, byla návštěvnost akcí 
stabilně vysoká. Každoročně na-
vštívilo přes 62 tisíc diváků kolem 
800 akcí. Dle mého názoru se dá 
očekávat, že po dokončení stavby 
kulturního centra bude návštěvnost 
ještě vyšší. Jednak je hlad i po pro-
gramech, které se doposud nedaly 
z technických i kapacitních důvodů 
realizovat, a také podmínky pro 
diváky budou konečně důstojnější. 
Do Rožnova se budou moci vrátit 
taneční, bude možné realizovat 
velké koncerty, zvát větší divadelní 
soubory, přenášet přímé přenosy 
světových koncertů atd. Bude mož-

né pronajímat pro plesy středním 
školám, spolkům, organizacím 
a komerčním firmám prostory na 
úrovni. Bude se opět moci pořádat 
například chybějící Retroples.“

 � Třiatřicet let je kus života každého 
člověka. Na co nejraději vzpomínáte?

„Ráda vzpomínám na vše, co 
jsem za 33 let prožila, kromě ob-
časných neprofesionálních, nad-
standardních politických zásahů, 
kdy kultuře takříkajíc rozumí všich-
ni. Nejvíce ale na skvělé účinkující 
a na návštěvníky akcí, kteří v 99 % 
odcházeli spokojeni. Nikdy ne-
zapomenu také na kamarády, po-
většinou majitele nebo manažery 
firem, kteří mi v různých těžkých 
dobách, kdy peněz na kulturu 
nebylo od zřizovatele nazbyt, po-
mohli. A úplně nejvíc vzpomínám 
na své milé kolegy v týmu, vždy 
jsme táhli za jeden provaz, vzá-
jemně jsme se na sebe mohli spo-
lehnout, práci jsme dělali srdcem 
a dařilo se. Byla to s nimi krásná 
a smysluplná spolupráce. Pro mě 
je tou největší satisfakcí. To je tak, 
když práce mi byla i koníčkem.“ 

Za rozhovor poděkoval
Pavel Románek 

fota archiv Lenky Vičarové a TKA

Retroples 2016

Zprava Renata Koňaříková (grafička), Martina Pešková (ekonomka), Martin Vojtovič 
(technik), Petra Krupová (účetní), Daniela Cibulcová (dramaturg), Pavel Švarc (technik), 
Pavel Jakubík (manažer kina), Romana Rusková (dramaturg), Lenka Vičarová (sedící 
druhá zleva, bývalá ředitelka TKA), Martin Valášek (dramaturg, úplně vlevo).

Zaměstnanci Téčka na snímku z roku 2017.

Za poslední tři desítky let přijela do Rožnova řada před-
ních hereckých osobností. Nechyběli mezi nimi ani Tatiana 
Vilhelmová a Pavel Liška - Commedia Dell´Arte.Mnoho kulturních akcí se uskutečnilo přímo v budově T klubu u vlakového nádraží.
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Rádi pomáháme nejen o Vánocích
Štědrý den se blíží a ZAHRAD-
NÍ CENTRUM POD KLOBOU-
KEM (naproti valašskomeziříčské 
DEZE) opět přispěje na dobrou 
věc. Celou tržbu ze Štědrého dne 
věnuje nadaci ČLOVĚK ČLO-
VĚKU, která přiděluje získané 
finanční prostředky konkrétním 
lidem – nelehkou životní situaci 
tak zpříjemní Štěpánkovi a Amálce 
Pernickým z Valašského Meziříčí, 
kteří trpí těžkým mentálním posti-
žením, autismem a epilepsií a získa-
né peníze použijí jako příspěvek na 
úhradu respitních pobytů.

Chcete-li i vy udělat dobrý sku-
tek a přispět na dobrou věc, na-
kupte v Zahradním centru Pod 
Kloboukem na Štědrý den mezi 
8. a 12. hodinou. V nabídce ZC 
najdete sortiment pokojových 
i venkovních rostlin, zahradnic-
kých potřeb, dekorací - svíček, 
hrnků, polštářů, Albi diářů atd. 
Součástí prodejny je bohatě záso-
bený food koutek s jedlými dárky, 
víny, čaji, kávou, kořením. Více 
informací o charitativní akci na-
leznete během prosince na Face-
booku Zahradního centra.       (i)

 
www.spektrumroznovska.cz
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Nezapomeňme - listopad 89 na střední Moravě
Na rožnovské ulici Lázeňská instalovala nezisková organizace Post Bellum od 19. 11. do 13. 12. 2019 výstavu příběhů 
osobností. Výstava putovala Městy paměti střední Moravy od Olomouce přes Zlín, Lipník, Vsetín a další města a končila 
Rožnovem. Z příběhů vážících se k listopadu 89 naše město reprezentovala Jarmila Mikulášková (na snímku) - emeritní 
ředitelka knihovny a současná zastupitelka města.

 � Zeptali jsme se jí, proč právě ona?
„Vím, že Post Bellum natáčelo více 
příběhů z Rožnova, ale proč si vy-

brali mne, nevím. Byla to čistě je-
jich volba. Přitom jsem nebyla tou 
hlavní aktérkou dění; byli to přede-
vším muži, jako vždy tvůrci dějin. 
Z Tesly pánové J. Jalůvka, Z. Kon-
vičný, V. Mikušek, V. Čich a z měs-
ta J. Zubek, J. Panc, P. Vrážel a za 
středoškolské studenty P. Trčka. 
A pan farář Petrik, u nějž jsme na 
faře zakládali Občanské forum. 
A další a další, kteří už té komunis-
tické totality měli dost. Koho bych 
ale nerada vynechala, byli STB pro-

následovaní chartisté pan J. Žanta 
a M. Pavlištík. Pan Žanta přinesl 
už zkraje roku petici za osvobození 
Václava Havla a pak i Několik vět, 
které jsem tak měla možnost tajně 
množit a sbírat pod ně podpisy. M. 
Pavlištík mne přivedl na faru, kde 
se už scházela nějakou dobu men-
ší skupina. Konečně se něco dělo, 
naděje na svobodu! Pak k samot-
nému dění  na Národní třídě nám 
z vysokých škol vozili informace na 
letácích i videozáznamech naši stu-

denti jak z Prahy, tak i z ostatních 
měst stávkujících vysokých škol, 
např. P. Sumec z Ostravy, nebo D. 
Halamíček z Žiliny. Ještě jednomu 
jménu chci vzdát úctu. Takovému 
tichému moudrému skromnému 
hrdinovi, který se před estébáky ne-
bál přihlásit se k Několika větám.  
Vlastik Čich. A symbolicky zrovna 
17. listopadu před osmi lety odešel 
ze života. Na takové osobnosti ne-
zapomeňme!”            Za rozhovor

poděkoval Pavel Románek

Nazdobit 250 věnců a dalších 200 
jiných aranžmá, to není jen tak! 
Přípravy na výstavu ve Společen-
ském domě byly náročné a podle 
sdělení organizátorů trvaly ně-
kolik týdnů. Podílelo se na nich 
takřka 80 žen. „Veřejnost nás moh-
la poprvé navštívit poslední listopa-
dový pátek. Ještě před tím ale pan 
architekt Hozák přinesl krásná díla 
svých žáků, paní Vajglová z Veselé 
nádherné dva betlémy, které vytvo-
řila ona a její rodina. Překrásná 
byla i dílka paní Šimečkové tvořená 
z máku. Naše členka Jarka Říhová 
nastrojila do krásných šatů ozdobe-
ných sušenými hortenziemi a klo-
boukem krejčovskou pannu,“ sdělila 
za organizátory Marie Rethyová. 

A co si mohli návštěvníci zakou-
pit? „Takřka vše co bylo v sále – oz-
doby z papíru, háčkované výrobky, 
bižuterii, keramiku, kosmetické pří-
pravky tvořené naší členkou Helou 
Klosovou, náš patchworkový kroužek 
měl nádherné, přesné a vkusné své 
výrobky, byla tam i řada vánočních 
dekorací vyrobených našimi ženami, 
neskutečně nádherné perníkové ad-

ventní věnce, betlémky, valašské cha-
loupky, drobné perníčky – návštěvní-
ci si mohli zdobení i vyzkoušet pod 
vedením Inky Komárkové a Aničky 
Trčkové. Stejně tak aranžování růz-
ných věcí s vánočním zdobením, to 
zase předváděly Anička Vašutová 
a Jarka Říhová. Své věnečky zdobené 
dětmi a jejich rodiči tu měla i školka 
1. máje 1153, a taky velmi vkusné 
výrobky tu měl Kamarád. Děkujeme 
za milá kulturní vystoupení školce 
Montessori Klubko, mateřské škole 
1. máje 1153, paní Evě Porubové, sku-
pince ze sboru Rosénky i MíšeBaři-
nové se svou skupinou zpěvaček Štyry 
tety. Tato malá kulturní vystoupení 
byla překrásnou vsuvkou naší výsta-
vy. Velké díky samozřejmě patří všem, 
co nás finančně či jinak podporovali 
a bez nichž bychom výstavu nezor-
ganizovali,“ pokračovala Rethyová 
s tím, že část věnců i aranžmá byla 
předána k výzdobě do rožnovského 
domova pro seniory a do meziříč-
ského hospice Citadela.

Od pátku 29. 11. do neděle 1. 12. 
2019 výstavu zhlédlo přes 1 600 
návštěvníků.                               (r)

Spolák rozzářil advent
Kouzlem adventního času – takový byl název nádherné výsta-
vy, kterou na přelomu listopadu a prosince připravily ve Spole-
čenském domě dámy z ČSŽ – Spolku rožnovských žen.

Podskaláček tančil jubilantům
Začátkem prosince se v klubovně rožnovského senior-
centra uskutečnilo poslední letošní setkání jubilantů.

Tentokráte byli na akci pozváni 
ti, kteří měli narozeniny v posled-
ním čtvrtletí roku 2019. „Všem 
jsme nejdříve popřáli všechno nej-
lepší a poté jsme poseděli v přátel-
ském prostředí a zavzpomínali si. 
Kulturním zpestřením bylo vystou-
pení dětí z Podskaláčku,“ sdělila 
Anneliese Přikrylová z rožnov-
ského klubu seniorů a dodala: „Se-
tkání jubilantů se koná pravidelně 
co tři měsíce. Určeno je pro seniory, 
kteří mají (půl)kulaté narozeniny. 
Kdo má 80 let a více, je zván každý 

rok. Celé odpoledne bývá vždy pro-
vázeno hrou na harmoniku nebo 
klávesy. Kromě Podskaláčku ještě 
vystupují děti z MŠ 1. máje, žáci 
ZUŠ nebo ženy z tanečního krouž-
ku Line Dance.“

Další setkání jubilantů bude 
v březnu 2020. „Kromě kulturního 
dárku dostanou jubilanti občerstvení 
a malou pozornost. Největší radost 
však mají ze společného setkání. 
Náš klub seniorů tuto akci pořádá 
již více než 10 let,“ konstatovala na 
závěr Přikrylová.                      (r)

Přišla zima, přišel mráz,
kdo je venku, kolik z vás?

Sněhuláky děti staví,
kdo sportuje, ten je zdravý!

Zima

Václav Štěpán

PŘÍSPĚVEK ČTENÁŘE

Lyže, brusle, boby, sáňky,
to jsou zase po nich sháňky!

Užijí si zimy dost, 
pro zdraví i pro radost.

Více foto na www.spektrumroznovska.cz
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Děti se zajímaly o zvířátka

Děti z MŠ Zubří Sídliště (třída 
Berušek) se nedávno účastni-
ly ekologického vzdělávacího 
programu, který organizuje rož-
novské středisko volného času. 
Tématem byly podzimní a zimní 
změny v přírodě, kdy se všichni 
mimo jiné dozvěděli, kteří ptáci 

u nás přes zimu zůstávají a co 
jim dávat do krmítek. „Společně 
s lektorkou si děti připomněly, že 
je i ostatní zvířátka dobré přikr-
movat, až nastane opravdová zima 
a všechnu zeleň pokryje větší vrst-
va sněhu,” dodala Blanka Kopři-
vová ze SVČ Rožnov.              (r)

Zuberská gymnastika oslavila abrahámoviny
Oslavy byly spojeny s Vánoční pře-
hlídkou, při níž se prezentovaly 
všechny skupinky dívek (od přípra-
vek až po 14 let – téměř osm desí-
tek děvčat), které se tady tomuto 
náročnému sportu věnují. Během 
programu došlo také na prezentaci 
toho nejdůležitějšího, co se událo 
od roku 1969. „Nejtěžší období zažil 

oddíl v samotných začátcích. Za to, že 
se vše podařilo překlenout, patří velké 
díky především dvěma zakládajícím 
členkám Janě Mikulenkové a Olze 
Mikulenkové. Za zuberskou moderní 
gymnastikou ale stojí také práce mno-
ha dalších lidí a i ti všichni si zaslouží 
obdiv a uznání,“ sdělila předsedkyně 
oddílu Gabriela Cábová.                (r)

První prosincovou sobotu si Oddíl moderní a estetické 
skupinové gymnastiky TJ Gumárny Zubří připomněl 50 let 
od svého vzniku.

 Gabriela Cábová (vpravo) a Jana Mikulenková

Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz

Více foto na www.spektrumroznovska.cz

Přípravka – předškolačky a I. třída

Závodní družstvo 8 let a mladší
Závodní družstvo 10 – 12 let



Jako první, a to od 29. 11. do 1. 12., 
si síly změřili házenkáři-starší žáci. 
Jejich výkony byly perfektní, a kdo 
se přišel podívat a fandit, nelitoval. 
Medailová utkání byla tentokrát čes-
ko-slovenská. O bronz hráli SKP Frý-
dek-Místek proti HC Tatran Stupava 
22:12. Finále pak HK FC Město 
Lovosice - HK Kúpele Bojnice 22:11. 
Domácí se umístili na 5. místě, když 
porazili TJ Sokol Újezd u Brna 14:13. 

K nejlepšímu výsledku domácích od 
roku 2012 (taktéž 5. místo) přispěl 
zákroky v bráně i Stanislav Kretek, 
který byl vyhlášen nejlepším bran-
kářem turnaje. Jedná se přitom již 
o jeho 2. trumf, neboť loni získal titul 
nejlepší brankář turnaje v kategorii 
mladších žáků.

Uskutečnil se od 6. do 8. prosince. 
Ve finále se střetly SK Žeravice a Ta-

tran Litovel, který zvítězil. V utkání 
o 3. místo bojovaly HC Zubří - SKP 
Frýdek-Místek, jenž vyhrál. Házen-
káři Rožnova se umístili, stejně jako 
jejich starší kamarádi, na 5. místě, 
když v boji o umístění porazili MŠK 
Povážskou Bystrici 13:6.

„Za oba víkendy padlo celkem 
2 155 branek, což přineslo na po-

moc Damiánkovi 4 310 korun. 
Do pokladničky přispěli účastníci 
turnajů dalšími 3 690 korunami 
a předáno bude rovných 8 000 ko-
run! Tuto akci jsme letos propojili 
s házenkáři Zubří a Plzně a sou-
časně stejná akce probíhala i při 
extraligovém utkání HC Robe Zub-
ří - Talent Plzeň (zde se podařilo 
vybrat 20 500 Kč - pozn. red.),“ 
prozradila Dita Dvořáková z rož-
novské házené. 

(r), fota Házená Rožnov
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Dobiáš cup je rožnovským svátkem házené
Závěr listopadu a první část prosince patřily v Rožnově dnes již tradičnímu turnaji házené mladších a starších žáků – Do-
biáš cupu. Letos ve sportovní hale bývalé vakuovky 13 týmů (jak ml., tak i star. žáků), mezi nimiž nechyběli ani zástupci 
ze Slovenska. Každoročně se přitom rožnovský házenkářský oddíl snaží pomáhat dětem, které nejsou zcela zdrávy. 
Letos si vybrali Damiánka Fabiána ze Zubří.

Rožnovští atleti se na Hornické desítce neztratili
Závodníci atletického klubu AC Sportguides Rožnov, který úzce spolupracuje s místním střediskem volného 
času, se nedávno zúčastnili jednoho z běžeckých vrcholů v ČR - 34. ročníku Hornické desítky ve Frýdku-Místku.

Každoročně se zde potkává mezi-
národní běžecká špička dospělých 
závodníků a na startu je i velká 
konkurence v dětských a mládežnic-
kých kategoriích. Atleti z Rožnova 
se na tento závod vydali ve velmi sil-
ném a početném složení. „V mnoha 
kategoriích jsme zaznamenali velmi 
kvalitních výkonů a výsledků. Je po-
třeba dodat, že někteří naši svěřenci 
se atletice věnují teprve tři měsíce 
a dokázali se prosadit mezi dlou-
holetými specialisty,“ uvedl trenér 
Martin Navařík s tím, že v dětských 
a mládežnických kategoriích dosáh-
li skvělých výkonů tito borci: Bar-
bora Marešová (na fotografii dole, 

čas 2:52 na 836 metrů a 5. místo 
z 19), Markéta Skalková (čas 2:44 
na 836 metrů a 9. místo z 29), Da-
libor Juříček (čas 2:52 na 836 met-
rů a 9. místo z 43), Tereza Kozlová 
(čas 0:50 na 300 metrů a 9. místo 
z 60). Dále Rožnov reprezentovali: 
Lucie Tarackezy (čas 3:20 na 836 
metrů a 24. místo z 33), Veronika 
Salamonová (čas 3:20 na 836 metrů 
a 41. místo z 64), Tatiana Hrůzková 
(čas 3:16 na 836 metrů a 27. místo 
z 51), Vendula Čápová (čas 0:59 na 
300 metrů a 33. místo z 60), Jamie 
Šindel (čas 2:32 na 836 metrů a 13. 
místo z 19) a Filip Hrnčíř (čas 3:28 
na 836 metrů a 27. místo z 43).

V dospělých kategoriích pak 
místní sportovci dosáhli těchto 
výsledků: V kategoriích nad 35 let: 
4. místo Marek Tretera, 5. místo 
Martin Navařík, 5. místo Lucie Ka-
lafutová. Rožnovský atletický klub 
dále velmi kvalitními výkony re-
prezentovali: Daniel Mičola, Jozef 
Hrubčo, Denis Schmidt, Drahomír 
Hrůzek, Jozef Randus, Iva Hapa-
lová a Blanka Bednarská. „Všech 
dosažených výsledků si velmi vážím 
a jsou pro nás motivací do tréninku 
a dalších závodů. Je taktéž velmi dů-
ležité, že se nám v Rožnově podařilo 
založit atletický klub a hlavně vytvo-
řit širokou základnu v dětských, mlá-

dežnických i dospělých kategoriích. 
Uvítáme také nové členy do všech 
kategorií,“ dodal na závěr Navařík. 

(r), foto archiv organizátorů

Mladší žáci Rožnov - nahoře zleva trenér Květoslav Komárek, vedoucí družstva Erika Mičolo-
vá), Michal Blinka, Vojtěch Koleček, Martin Kroužecký, Dominik Komárek, Vít Rozsypal, Matyáš 
Madarazs, Emil Andrýs a trenér Dušan Bena. Dole zleva Kristian Matula, Tomáš Mičkal, Marek 
Sosnowski, Jiří Bena, Tomáš Opálka a Dominik Onderka.

Zubří - nahoře zleva trenér Ivoš Tovaryš, René Bayer, Denis Karafiát, Matthias Tovaryš, David 
Gašpar, Jiří Bayer, Josef Randus a vedoucí družstva David Gašpar. Prostřední řada zleva Jonáš 
Rada, Tomáš Pšenica, Jakub Vičan, Štěpán Ondruch, Matěj Skýpala, Jakub Poruba a spodní 
řada zleva Vojtěch Ondruch a Daniel Klich.

Starší žáci Rožnov - nahoře zleva trenér Martin Hacura, Vít Dorňák, Martin Melichařík, Martin 
Sosnowski, Mikuláš Valášek, Tomáš Holčák, Marek Sosnowski, Jůlie Horutová a vedoucí druž-
stva Kateřina Všetičková. Dole zleva Martin Tomášek, Sebastián Kunert, Tomáš Pončík, Eliáš 
Oharek, Stanislav Kretek.Společné foto s Damiánkem Fabiánem.

Turnaj mladších žáků

Turnaj starších žáků

A jak dopadla finanční pomoc 
pro malého Damiánka?
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Zubří porazilo mistra

Zubří – Plzeň 25:17 (12:10)
Úvodní kolo jarní části rozehráli 
Zubřané na své palubovce skvěle. 
Proti Plzni, na jejíž půdě čtyři dny 
před tím prohráli a vypadli z Čes-
kého poháru, předvedli top výkon 
podzimu. Domácí nechali soupeře 
dát pouhých 17 branek, ve druhé 
půli dokonce jen 7, a před po strop 
naplněnou halou jasně vyhráli.
Lovosice - Zubří 30:25 (15:14)
Problém Zubří se jmenoval Jaro-

slav Trkovský, nasázel hostům 
neskutečných 13 branek a byl 
u všeho důležitého, co se v utká-
ní odehrálo. Zubří v zápase jen 
jedinkrát vedlo, hned v úvodu 
po první brance utkání Matěje 
Šustáčka. Utkání zřejmě rozhodl 
vstup do druhé půle, kde Zubří 
namísto otočení obratu nabralo 
4brankové manko, ze kterého již 
se nevyhrabalo, a připsalo si dru-
hou porážku sezony.           (mha)

Skvělá domácí výhra nad úřadujícím mistrem a pak zklamání 
v Lovosicích, které do té doby nasbíraly jen osm bodů. Extrali-
goví házenkáři Zubří ve 13. kole ztratili možnost jít do čela tabul-
ky extraligy a naopak nabrali dvoubodovou ztrátu na vedoucí 
Plzeň. V posledním kole před bezmála 2měsíční přestávkou, 
vyplněnou mistrovstvím Evropy, zajíždí Zubří 21. 12. do Karviné.

Házenkáři Zubří - žluté dresy

V tělocvičně si změřili síly mladí lezci
Středisko volného času uspořádalo 
v Rožnově lezecké závody. Konaly 
se na umělé lezecké stěně v tělo-
cvičně Základní školy 5. května, 
kam v závěru listopadu dorazily 
téměř tři desítky děvčat a chlapců. 
Ti byli rozděleni do čtyř věkových 
kategorií od 4 do 15 let. „Každý 
účastník musel zdolat pět cest a ti 
nejlepší se dočkali ocenění,“ sdělila 
Jitka Proroková ze SVČ Rožnov 
s tím, že ve věkové kategorii 4 – 6 
let podala nejlepší výkon Natálie 
Benáčková, v kat. 7 – 9 let pak za-
zářila Beáta Modráčková a Matyáš 
Děcký, v kat. 10 – 12 let Žofie Pro-
cházková a Michal Strakoš a v kat. 
13 – 15 let Markéta Menšíková.  (r)


