
MĚSÍČNÍK MIKROREGIONU ROŽNOVSKO       I       ČÍSLO 5       I       ROČNÍK XXX       I      27. KVĚTNA 2020

DLOUHOLETÁ PRAXE

VODA    TOPENÍ    PLYN

TRUMF
prodej materiálu
montáž plynu
montáž ústředního topení
montáž vody a kanalizace
tlakové čistění domácí kanalizace
kondenzační kotle
tepelná čerpadla
solární panely     koupelny

Chobot 93, Rožnov p. R. • tel.: 608 77 10 05
josef.andrys@seznam.cz

INZERCE

Důležitá avíza
Středa 3. 6.  v 16 hodin

v obřadní síni MěÚ
Veřejné interpelace

Dlouho avizovaná rekonstrukce silnice I/35 na nábřeží Dukelských hrdinů je na spadnutí. Jak informoval investor akce - Ředitelství silnic a dálnic, 
oprava spolkne na 60 mil. Kč a potrvá až 31 týdnů. Dopravní omezení se budou podle silničářů týkat zejména náklaďáků, pro něž bude určena 
objízdná trasa přes Frenštát, Hodslavice a Valašské Meziříčí, osobáky budou projíždět ve střídavém režimu prostorem stavby. „Rekonstrukce 
má začít v  létě. Jakmile budeme od ŘSD vědět bližší informace, okamžitě je zveřejníme,” sdělil starosta Rožnova Radim Holiš (ANO).           (r)

Léto bude ve znamení dopravních omezení

Rožnov sčítá dopady pandemie Libušín povstal z popela

Školu na Záhumení čeká změna

Školky už
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Více uvnitř listu

Jana Flesarová v srpnu odchází
Ještě ani nebyla uzavřena výběrová řízení na šéfy Základní 
školy Koryčanské Paseky a mateřinky 1. máje 1153 a rož-
novská radnice musí řešit další odchod ředitelky. Tento-
krát té ze ZŠ Záhumení.                                               Více na str. 2

Další radar ve městě, piráti silnic mají utrum
Od jara letošního roku používá Městská policie v Rožnově pod Radhoštěm ve svých stacio-
nárních měřicích stanicích, které jsou od loňského léta umístěny na Kramolišově, Meziříčské 
ulici a na Horních Pasekách, dva radarové rychloměry.

Stacionární měřicí stanice – tzv. 
radarová hnízda zprovoznil Rož-
nov v srpnu 2019. Důvodem byla 
tristní situace na úseku dodržo-
vání povolené rychlosti na úze-
mí města. „Vybrali jsme tehdy tři 
místa, na nichž motoristé notoricky 
porušovali předepsanou padesátku. 
Od té doby jsme zaznamenali tisí-
ce zjištěných dopravních přestup-
ků, nejvíce jich bylo u školky na 
Horních Pasekách vedle penzionu 
Janoštík,“ informoval starosta Ra-
dim Holiš (ANO) a pokračoval: 

„Necelý rok měření se nám osvěd-
čil. Doprava se opravdu zpomalila. 
Nyní se chceme zaměřit na další 
místa, kde si motoristé s padesát-
kou hlavu příliš nelámou. Díky 
zakoupenému druhému přístroji 
bychom chtěli mít ještě letos rada-
rová hnízda také u školky v Tylo-
vicích, na příjezdu od Dolní Bečvy 
a v ulici Hradišťko a na nábřeží 
Dukelských hrdinů. Odborníci již 
prověřují, jestli bude v těchto loka-
litách umístění stacionárních mě-
řicích přístrojů technicky možné. 

Kromě toho jsme v jednání se sta-
rosty všech Bečev a Zubří, kteří by 
si také přáli mít stacionární měřicí 
stanice na svém území. I tam se po-
týkají s velkým počtem nedodržová-
ní rychlosti a není tedy vyloučeno, 
že se náš nový radar objeví i v  těch-
to lokalitách.“

Druhý radar se podařilo Rož-
novu vysoutěžit i se softwarovým 
vybavením za 906 tis. Kč vč. 
DPH. V rozpočtu se přitom pů-
vodně počítalo s částkou vyšší, 
a to 1,15 mil. Kč.                    (r)

Rožnovská radnice uspěla se žádostí o dotaci
Na kulturní centrum získala 50 milionů Více na str. 3

Středa 8. 7. v 16 hodin
v obřadní síni MěÚ

Veřejné interpelace

Úterý 30. 6. ve 14 hodin
v obřadní síni MěÚ

Zastupitelstvo města
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Školu na Záhumení čeká od září změna
Pokračování ze str. 1
Jak Radmila Máchová (66) ze ZŠ 
Koryčanské Paseky, tak Dalimi-
la Čechová (66) z MŠ 1. máje se 
vzdaly svých funkcí kvůli důcho-
dovému věku. Ředitelka oblíbené 
prvostupňové školy na Záhumení 
Jana Flesarová (60) sice ještě svůj 
řádný důchodový věk nemá, přesto 
hodlá svou profesní kariéru pověsit 
na hřebík. „Vzdala se funkce k po-
slednímu srpnu. Jako důvod uvedla 
odchod do předčasného důchodu. 
Je to její osobní rozhodnutí, které 
nám nezbývá než akceptovat. Paní 
ředitelce za její práci děkuji a ještě 
jí poděkujeme jako celá rada osob-
ně,“ sdělil místostarosta Jan Kuče-
ra (Nezávislí Rožnováci) s tím, že 
město již vyhlásilo výběrové řízení. 
„Přihlásit se do něj je možné do 4. 
června. Nejvhodnějšího kandidáta 
bychom chtěli vybrat do konce červ-
na s tím, že nový ředitel, případně 
ředitelka se ujmou funkce prvního 
září, tedy na začátku nového školní-
ho roku.“

Místostarosta Kučera zároveň 
odmítl spekulace, že by odchod 
Jany Flesarové souvisel se soudním 
sporem o školní budovu, který vede 
město se společností IPR. „S touto 
záležitostí to nemá nic společného. Již 
dříve jsme slibovali, že výuka na Zá-

humení bude fungovat i do budoucna, 
a na tomto stanovisku nehodláme nic 
měnit. Rodiče dětí tedy mohou být 
klidní,“ rozptyluje případné obavy 
rodičů Jan Kučera.

A jak je to s konkurzy na ZŠ Ko-
ryčanské Paseky a MŠ 1. máje? „Na 

Koryčanky budeme vybírat ředitele 
27. května s tím, že rozhodnutí musí 
5. června posvětit městská rada a na 
1. máji komise navrhne kandidáta 10. 
června. Rada pak jeho jmenování pro-
vede 26. června,“ prozradil na závěr 
místostarosta.                               (r)

Místní organizace Českého rybář-
ského svazu, Rožnov p. R. oznamu-
je, že se v jejím revíru znovu začíná 
objevovat úhyn raků. Nejspíše se 
jedná o pokračování šíření račího 
moru. Je proto nezbytně nutné na-

lezené úhyny raků vždy hlásit, tedy 
kontaktovat zoologa místně přísluš-
ného pracoviště AOPK ČR (www.
nature.cz, invaznidruhy@nature.cz) 
či Výzkumný ústav vodohospodář-
ský (jitka.svobodova@vuv.cz).     (r)

Informace o račím moru

ZŠ Záhumení patří dlouhodobě mezi oblíbené školy. Snímek byl pořízen 
první den aktuálního školního roku a jsou na něm prvňáčci se svými rodiči.

Valašské muzeum v přírodě se řídí 
pokyny Ministerstva kultury a do-
poručenými opatřeními k zameze-
ní šíření onemocnění COVID-19. 
V rámci protiepidemických opat-
ření muzeum vybavilo své vstupní 
prostory zařízením na dezinfekci 
rukou a u pokladen jsou vyznačeny 
dvoumetrové rozestupy.

Od června budou v plném provo-
zu všechny areály muzea - Dřevěné 
městečko, Mlýnská dolina a Valaš-
ská dědina. Obnoven bude i provoz 
v muzejních hospodách. Současně 
budou zpřístupněny výstavní pro-
story v Sušáku.

Nově se návštěvníci mohou těšit 
na stálou expozici v Panské sýpce 

s názvem Pod ochranou sv. Josefa, 
která představí tesařské řemeslo 
v českých zemích. Valašskou dědi-
nu doplnila nová zahrada vzorků 
zahradních plodin starých a kra-
jových odrůd obilovin, okopanin 
a košťálovin. Po rozsáhlé rekon-
strukci je obnovená expozice v Pol-
čákově chalupě z Prlova. 

Realizace programové nabídky 
letních pořadů se dosud zvažuje 
a uskuteční se dle vývoje situace.

Návštěvníci letos přijdou o pořady: 
Hejův nožík, Lázeňský výlet, Pekař-
ská sobota, Anenská pouť a Jánošíkův 
dukát. Ondrášova valaška proběhne 
v náhradním termínu 11. - 13. září.

Pavlína Polášková, VMP

Díky rozvolňování protiepidemických opatření je opět pří-
stupno veřejnosti i Valašské muzeum v přírodě. Jak jsou 
jeho pracovníci připraveni na hlavní letní sezonu, jsme se ze-
ptali mluvčí muzea Pavlíny Poláškové.

Skanzen se konečně otevřel
Některých velkých akcí se ale nedočkáme

Poslední předkoronavirovou velkou akcí byl ve skanzenu masopust.
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Město pod Radhoštěm sčítá dopady pandemie
Negativní ekonomické dopady koronavirové pandemie, 
resp. její první vlny, se nevyhnuly ani městu pod Radhoštěm.

Z městských společností je na 
tom nejhůře Krytý bazén, s. r. o., 
kde je od půlky března uzavřen 
provoz krytého bazénu. Jak nám 
sdělil starosta Rožnova Radim 
Holiš (ANO), městské společnosti 
mají za úkol vyčíslit ztráty spojené 
s protiepidemickými opatřeními 
v co nejkratší době. „V tuto chvíli je 
ještě brzy říkat čísla, když nevíme, 
zda budou konečná. Každopádně ale 
zisky nebudou takové, jak tomu bylo 
v minulých letech, a to nemluvím jen 
o krytém bazénu, jehož provoz pro 
koupání je přes dva měsíce úplně 
zastaven,“ uvedl starosta s tím, že 
situace se začíná pomalu vracet do 
normálních kolejí. „V neděli 17. květ-
na končil nouzový stav, trval 66 dní. 
Naše firmy, školská zařízení a další 
organizace plus samozřejmě i úřad 
konečně nabíhají na běžný provoz. 
Co se týká krytého bazénu a venkov-
ního koupaliště, tak zvažujeme eko-
nomické varianty otevření jednoho, 

nebo druhého zařízení nebo obou 
najednou. Rozhodovat budeme i po-
dle nových hygienických podmínek, 
které se momentálně nově připravují. 
Cílem je maximálně snížit propad 
příjmů společnosti Krytý bazén, 
s. r. o.,“ dodal Holiš.

Rožnov v rámci protiepidemic-
kých opatření zaplatil za nutné 
výdaje (např. ochranné prostředky, 
dezinfekce…) 367 631,26 Kč. Bě-
hem nouzového stavu bylo na obec 
s rozšířenou působností (ORP) 
oznámeno 6 přestupků (5x PČR, 
1x MP) porušení krizového záko-
na (nenošení roušky, neoprávněné 
otevření prodejny). Dary městu: 
BROSE 500 jednorázových rou-
šek, DEZA 1 000 litrů dezinfekce, 
ČSZ Spolek rožnovských žen – 50 
látkových roušek, ZOD Rožnovsko 
3x doprava dezinfekce a Jan Trli-
ca – 50 ochranných štítů.  „V tuto 
chvíli máme pro zaměstnance rad-
nice, strážníky, hasiče i naše školy 

dostatečné množství roušek, respirá-
torů, rukavic a dezinfekce. Jsme tak 
připravení na případnou druhou ko-
ronavirovou vlnu,“ prozradil Holiš.

A jak využili pomoc radnice 
občané? Od 16. 3. do 15. 5. vznik-
lo na městském úřadě kontakt-
ní místo pro osoby starší 60 let 
a občany s omezenou mobilitou. 
Prostřednictvím toho pracoviště 
si dotyční mohli objednat nákup 
a dovoz potravinového balíčku (vy-
užito 141krát), léků (využito 5krát) 

a hygienických potřeb. Rozvoz 
zajišťovala Charita Val. Meziříčí. 
Dobrovolnickou činnost nabídlo 21 
jednotlivců, o jejichž pomoc proje-
vilo zájem 13 občanů.

„První vlnu jsme společně v Rož-
nově zvládli. Všem je třeba moc 
poděkovat. A teď  je ještě potřeba 
podpořit domácí podnikatele, kte-
ří díky nařízením měli omezené 
nebo uzavřené provozy. Myslete na 
to, když vyrazíte ať už za nákupy či 
službami.“ uzavřel Holiš.           (r)

Krizový štáb obce s rozšířenou působností Rožnov pod Radhoštěm byl svolán dne 
12. března 2020 a jeho činnost trvala do 17. května. Foto MěÚ

Radnice uspěla - dostala 50 milionů na kulturák
Město Rožnov obdrželo pozitivní zprávu. Na stavbu kulturního centra získalo dotaci na pasivní standard budovy ve výši 50 milionů 
Kč včetně DPH. Moderní veřejná stavba bude splňovat nejvyšší energetické nároky a půjde příkladem ostatním.

Aktuálně probíhá soutěž tzv. nadli-
mitní veřejné zakázky na zhotovite-
le stavby kulturního centra. Speci-
fická stavba, která bude zahrnovat 
kombinaci dřevostavby, a divadelní 

technologie si žádají nejvyšší kvali-
tu. Zároveň je však nutné zohled-
nit i nejlepší cenu. Předpokládané 
náklady jsou je 203 milionů Kč 
včetně DPH. Soutěž by měla být 

vyhodnocena do půlky června. 
„Pokud se vítěze v tomto termínu po-
daří vybrat, tak toto rozhodnutí poté 
posoudí rada a na konci června vše 
předložíme zastupitelům,” vysvět-

lil starosta Rožnova Radim Holiš 
(ANO) s tím, že pokud nedojde ke 
komplikacím, tak by se v létě moh-
lo začít stavět. Realizace zakázky je 
plánována na 16 měsíců.      (pg, r)

Z Facebooku městské policie

„Smutný rekord přinesl první květ-
nový víkend. Veškeré mudrování, 
zda měření rychlosti vozidel má 
nebo nemá smysl, vezme za své, 
když na silnici vyrazí bezohlední ři-
diči, jako ten z přiloženého snímku. 
Neuplyne rok, aby si rovný a pře-
hledný úsek ulice Ostravská nevy-
žádal lidský život. O autech, která 
na tomto rovném a přehledném 

úseku tahali z příkopu, by hasiči 
mohli napsat knihy. Přesto se zase 
najde další expert, který si myslí, že 
to tak říkajíc má v ruce. Rekordů 
kolem 100 km/hod poslední dobou 
přibývá. Takže pozor, měříme! A už 
vyrážíme i s ručním radarem, objevit 
se můžeme kdekoli. A s nočním vidě-
ním na radaru kdykoli.”

Městská policie Rožnov p. R.

Senior taxi odjelo 10 000 jízd
Od roku 2018 mohou držitelé Rož-
novské seniorské karty využívat 
přepravu v rámci Senior taxi na 
území Rožnova. 

„Budou to již 2 roky, co máme u nás 
ve městě tuto službu zajištěnou pro 
naše seniory. Podle statistik je velmi 
využívaná. Jde o službu dopravy na 
nezbytná místa a jen v čase od 6 do 
14 hodin. Nemůžeme seniorům zajis-
tit dopravu kamkoli a kdykoli – to by 
rozpočet města neunesl. Chtěl bych 
poděkovat radě města za podporu 
projektu a kolegům, kteří službu na 
městě hlídají. Samozřejmě ale ne-
smím zapomenout na pana řidiče, 
který nám každý pracovní den vozí 
seniory na potřebná místa. Děkuju 
za všechny cesty, které jste odřídil 
a přeji co nejbezpečnější další kilome-
try,“ řekl místostarosta Jan Kučera.

V úterý 12. května řidič, který 
odřídil drtivou většinu všech jízd, 
započal výroční 10 000. jízdu. Tato 
cesta směřovala symbolicky na 
místní polikliniku, která je statistic-
ky nejvíce využívanou cílovou sta-
nicí rožnovského Senior taxi. Dr-
žitelé karty hradí pouze poplatek 
za přistavení vozidla ve výši 20 Kč, 
ujeté km do vzdálenosti 7 km poté 
platí město. Místostarosta Kučera 

předal v uvedený den malé ocenění 
a certifikát řidiči a zároveň senior-
ce, která nevědomky jela právě vý-
roční jízdou. „Jste velmi šikovní, že 
jste nám Senior taxi zařídili. Budu 
jej využívat ještě více, právě třeba 
na cesty k lékaři,“ dodala seniorka, 
která obdržela poděkování od mís-
tostarosty.

„Pokud chce senior tuto službu 
využívat, je nutné, aby byl držite-
lem Rožnovské seniorské karty, 
kterou si může vyřídit na městském 
úřadě. Doprava „Senior taxi“ je 
poté zabezpečena každý pracovní 
den od 6 do 14 hodin a je nutné si 
ji objednat telefonicky,“ upřesnila 
Hana Cábová, z odboru strategic-
kého rozvoje a projektů.    (pg, r)
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Rožnov se chystá na boj se suchem
Prognózy hydrometeorologů předpokládají, že Česko letos za-
sáhne extrémní sucho. Rožnov nechce nic ponechat náhodě 
a na nedostatek atmosférických srážek se intenzivně připravuje.

„Město reaguje a letos bude reagovat 
zase více. S kolegy jsme již připravili 
řadu opatření, která by dopady sucha 
měla minimalizovat,” uvedl místosta-
rosta Rožnova Jan Kučera (Nezá-
vislí Rožnováci) s tím, že v plánu 
je například sekání trávy na větší 
výšku, sekání v delších časových in-
tervalech nebo také odvádění povr-
chových vod z chodníků do zeleně. 
V letošním roce chtějí Rožnované 
také prověřit možnost využití dešťo-
vé vody z městských budov.

Ve hře jsou ale také dlouhodo-
bější opatření. „Při pozemkových 
úpravách se snažíme vždy maximál-
ně zakomponovat způsoby, jak zadr-
žet srážkovou vodu. Zohledňujeme 
samozřejmě finanční náklady s vý-
slednou efektivitou a chceme najít co 
nejvýhodnější řešení. Je nutné připra-
vit koncepční dokument pro zelenou 
infrastrukturu a dle něj postupně za-
čít překládat sítě či je optimalizovat,“ 
vysvětlila místostarostka Kristýna 
Kosová (Zdravý Rožnov).    (pg, r)

Rožnovské lesy opět ožívají
Přes 120 tisíc nových stromků stih-
li do konce dubna zasadit pracov-
níci Městských lesů Rožnov spolu 
s dobrovolníky. Na místech, kde 

byly holiny po kůrovcové kalamitě, 
která v posledních letech zasáhla 
celou republiku, vysazovali buk, 
dub, javor, modřín, jilm a jedli.  (r)

V íčku půjčí kola, koloběžky i elektrokola
Půjčovna kol funguje v rožnovském Turistickém infor-
mačním centru na Masarykově náměstí od 11. května. 
Pro sportovní nadšence, kteří si chtějí vyjet třeba na Cy-
klostezku Bečva nebo do krásné okolní krajiny, mají v 
rožnovském íčku k dispozici kola, koloběžky a nově také 
elektrokola. Půjčovna bude otevřena až do konce října. (r)

V Rožnově se natáčely Cyklotoulky
Premiéra je naplánovaná na 4. července
Rožnov se v těžkém období po ko-
ronavirové pandemii snaží podpo-
řit cestovní ruch a propagaci města 
jakožto ideálního cíle prázdninové-
ho výletu či návštěvy. Ve středu 20. 
května se zde natáčel další z dílů 
televizních Cyklotoulek. Těšit se 
můžete na záběry z náměstí, lázeň-
ské kolonády u Spoláku, skanzenu 
a samozřejmě nechybí ani cyklo-
stezka či překrásné přírodní scené-

rie rožnovských kopců. Cyklotoul-
ky s Rožnovem v hlavní roli poběží 
v premiéře v sobotu 4. července od 
9.00 hodin na programu ČT 2, dal-
ší 3 reprízy v následujících dnech 
uvedou programy ČT Sport a slo-
venská SRTV 2. Přesné časy repríz 
budou upřesněny 14 dní předem, 
dozvíte se je na webu města www.
roznov.cz i na turistickém webu 
města www.visitroznov.cz.   (pg, r)

V sestavě pro rožnovský díl Cyklotoulek byli kromě moderátora pořadu také starosta Radim 
Holiš, Simona Hrstková z hotelu AGH, který pohostil natáčecí štáb a byl výchozím bodem 
celého dne, a tým posílil také nejpovolanější rožnovský cyklista – Svaťa Božák. Foto MěÚ

Jurkovičova rozhledna láká na výlet
Pokud nevíte, kam o víkendu, 
máme pro vás tip - Jurkovičovu 
rozhlednu na Karlově kopci. Ote-
vřena je denně od 9 do 17 hodin, 
o prázdninách se pak otevírací 
doba posune až do 18. hodiny. 
Kvůli aktuální situaci, kterou stá-
le významně ovlivňuje probíhající 
koronavirová pandemie, budou 
i na rozhledně platit zpřísně-
né hygienické podmínky. „Dole 
u průvodců bude pro hosty rozhled-
ny k dispozici dezinfekce na ruce, 
bude nutné dodržovat dvoumetrový 
odstup a počet návštěvníků na roz-
hledně bude limitován na 10 osob v 
jednu chvíli. Věříme, že i přes tuto 
lehkou komplikaci si lidé cestu na 

rozhlednu nenechají ujít. Přece jen 
to je dobrý tip na výšlap, který se 
dá zvládnout s dětmi i třeba s ko-
čárkem,“ pozval na Jurkovičovu 
rozhlednu Martin Beníček, ve-
doucí oddělení kultury a cestov-
ního ruchu MěÚ Rožnov. Veškeré 
informace k Jurkovičově rozhled-
ně včetně technických informací, 
otevírací doby, přístupových cest 
i fotografií najdete na turistickém 
webu www.visitroznov.cz.

V plném režimu jede už i Turis-
tické informační centrum na Masa-
rykově náměstí, otevřeno je denně 
od 8.30 do 17 hodin, o víkendech 
od 9 do 17 hodin, vždy s hodinovou 
polední pauzou.                 (r, mha)

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

Nepřehlédněte: Důležité odkazy

Lékařská pohotovost v Rožnově obnovena
Od 30. 5. je opět v Rožnově (vedle zemědělky) v provozu LPS. Otevřeno - so, 
ne, svátky 8-18 hod. Tel: 571 655 444. V pracovní dny je pohotovost v mezi-
říčské nemocnici (16–7 hod., o víkendech nepřetržitě, tel: 571 758 111). (r)
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Vyhořelý Libušín po 6 letech povstal z popela

Rekonstrukce jídelny Libušín je 
u konce, trvala 6 let a přišla na částku 
okolo 117 mil. Kč. Národní muzeum 
v přírodě, resp. Valašské muzeum 
v  přírodě nyní bude vybírat nájemce, 

který ji bude provozovat. Veřejnosti 
by se měl Libušín, který v březnu 
2014 pohltily plameny, otevřít ve dru-
hé půlce července. Přestože od požá-
ru uběhla už dlouhá doba, vsetínský 

trestní soud kauzu ještě neuzavřel. 
Na lavici obžalovaných usedl komi-
ník Pavel Pryszcz z Karviné, kterému 
okresní státní zástupce dává za vinu, 
že jeho firma „odflákla” opravu ko-

mína v roce 2007, což později mělo 
vyústit v ničivý požár.  „Rozsudek by 
mohl padnout již v červnu,” informo-
val náměstek okresního státního zá-
stupce Petr Bareš.                           (r)

V Rožnově si pochutnáte na čerstvých produktech od místních
Ve druhé půlce května zahájil provoz na rožnovských Hor-
ních Pasekách speciální obchůdek zaměřený na výrobky od 
lokálních dodavatelů. Najdete ho na výpadovce na Frenštát 
- v těsné blízkosti střední školy cestovního ruchu, otevřeno je 
od 5.30 do 10.00 a od 15.00 do 18.00 nejprve od pondělí do 
pátku, postupně dle potřeb občanů Horních Pasek.
„Nákupem od místních podporujete tře-
ba souseda farmáře, pekaře, sládky, cuk-
ráře, mlynáře a spoustu dalších. Ti vás za 
to odmění vděčností a spoustou dobrot, 
které v běžném supermarketu nikdy ne-
najdete,“ říká hrdě o novém obchodě 
jeho provozovatel Josef Halamík s tím, 
že: „Prodej funguje přes výdejní okénko 
a na své si přijde opravdu každý. V naší 
nabídce je vše od mléčných výrobků, až 
po křupavé pečivo, lahodné zákusky, 
skvělé risotto, kávu, zdravé pohankové 
výrobky, těstoviny, pivo, víno. Nemáme 
jen zeleninu a ovoce, ale i na tom už pra-
cujeme... Některé speciality je potřeba si 
dopředu objednat, což lze vyřešit jednodu-
še přes naše webové stránky nebo osobně 
přímo na prodejně.“

Aktuálně v obchůdku mimo jiné 
najdete výrobky od více jak deseti  
dodavatelů. Mimo jiné např.  Chle-

bell, Fajna Pasta, Farma Menšík, 
pekárna Vigantice, pekárna Rych-
vald, FARMA-ZPZ Val. Bystřice, 
BIO Farma Horut, Kozí farma 
Zerlina, STORICA ENOTRIA, 
Pohankový mlýn Šmajstrla, Sirupy 
od Radhoště, Jannie‘s coffee hou-
se, či Vypečto.cz. „Nabídka se pra-
videlně rozšiřuje, zaměřujeme se na 
ty nejlepší místní producenty,“ dodal 
Halamík s tím, že webové stránky 
projektu Od místních, jehož franší-
zy postupně vznikají takřka po celé 
severní Moravě od Ostravy až po 
Rožnov, jsou www.odmistnich.cz. 
Navštívit můžete také facebook Od-
Mistnich.cz. A pokud se vám nebu-
de chtít osobně obchůdek navštívit, 
můžete využít rozvážkové služby.
Bližší info na www.distribution.cool 
Rozvoz je denně od 5 do 10 hodin. (i)

Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz

Více foto na www.spektrumroznovska.cz

Do „nového” Libušína stavitelé zakom-
ponovali také několik prvků z původní, 
ohněm zdevastované stavby. Ivo Dančák 
ukazuje trámy z roku 1891.

Replika jídelny se povedla na výbornou.Poslední úpravy před otevřením.

Radnice informuje: Rožnovská seniorská karta
Platnost Rožnovské seniorské 
karty v rámci II. ročníku končí 
30. 6. Stávající držitelé si novou 
kartu mohou vyzvednout po 
předložení dokladu totožnos-
ti na Městském úřadě Rožnov 
pod Radhoštěm, Palackého 480 

v kanceláři č. 203, a to od pondělí 
23. 6. do pátku 3. 7. vždy v úřed-
ních hodinách: pondělí, středa 
8.00-11.00 a 12.00-17.00 hodin, 
úterý, čtvrtek, pátek 8.00-11.00 
a 12.00-14.00 hodin. Není potře-
ba vyplňovat žádost ani dokládat 

fotografii. Třetí ročník Rožnov-
ské seniorské karty opět nabízí 
slevy na nákup zdravotnického 
zboží či pomůcek, slevu na služ-
by nutričního poradce, ale třeba 
také volný vstup na Jurkovičovu 
rozhlednu. Držitelé karty mohou 

i nadále využívat služby zvýhod-
něné přepravy na vybraná místa 
v Rožnově prostřednictvím „Se-
nior taxi“.

Více informací k Rožnovské se-
niorské kartě na 571 166 172 nebo 
na www.roznov.cz.              (MěÚ)
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Křižovatka Videčská, Nádražní, Pionýrská vyhlíží změnu
Noční můra mnohých řidičů, tedy alespoň v ranní a odpolední dopravní špičce. Tak by se dala jednou 
větou popsat křižovatka za mostem přes Rožnovskou Bečvu, na níž se kříží ulice Nádražní, Videčská 
a Pionýrská. Mnohaletý problém by přitom již brzy mohl být minulostí.

Pokud řidič jede po hlavní silnici, 
tedy Nádražní ulicí, žádné kom-
plikace ho nečekají. Ovšem jiná je 
situace, když najíždí na hlavní z ve-
dlejších ramen, tedy z Videčské či 
Pionýrské. Tady se motoristé musí 
často obrnit pořádnou dávkou ner-
vů, hlavně pokud z Videčské (od 
ZŠ) odbočují vlevo k mostu, nebo 
když z Pionýrské (od parku) chtějí 
pokračovat na Tylovice. V době špi-
ček mohou tito šoféři mnohdy od-
bočit jen díky schovívavosti řidičů 
jedoucích po hlavní, kteří je „pus-
tí“. Veškeré tyto problémy přitom 
vyřeší jen celková rekonstrukce.

Podle starosty Radima Holiše 
(ANO) ale celou věc komplikuje 
skutečnost, že křižovatka je ma-
jetkem Zlínského kraje, resp. jeho 
silničářů, kteří ji v takovéto podo-
bě nechali postavit před 15 lety 
v rámci JZ obchvatu města. „Již 
dva roky tlačíme na kraj, aby celou 
křižovatku předělal. Podle nás by 
tady byla ideální okružní křižovatka, 
která by řešila 95 procent denní doby 
a všechny víkendy, ovšem silničáři 
přišli s auditem, podle něhož to není 
ideální možnost. Jejich řešením jsou 
semafory, ale to se zase nelíbí nám, 
brzdily by provoz více než kruhový 
objezd. Tudíž jsme požadovali, aby 

audit vzal v potaz naše připomínky, 
což se ale nakonec nestalo. Zlín totiž 
místo nového auditu nakonec přišel 
s pěti možnostmi řešení, kdy okružní 
křižovatka je podle nich až poslední 
možností,“ přiblížil jednání staros-
ta Rožnova Radim Holiš (ANO) 
a pokračoval: „Kraj si prostě trvá 
na svém a argumentuje názorem do-
pravních odborníků, my zase znalostí 
provozu v místě. Díky kruháči by byl 
provoz plynulejší, navíc bychom moh-
li realizovat i znovuotevření Nádražní 
ulice (jmenuje se stejně jako hlavní 
ulice na obchvatu, neboť před stav-
bou obchvatu všechna auta směřu-
jící na Tylovice a do Bystřice projíž-
děla náměstím – pozn. red.) kolem 
kostela. Vznikla by zde jednosměrka 
s výjezdem z náměstí. V rámci kon-
troly nad zadáním jsme se rozhodli 
na naše náklady vypracovat studii 
řešící umístění kruhového objezdu  
v porovnání s pravoúhlým křížením. 
Hotova bude letos a přijde nás na 
200 tisíc. Předělání křižovatky je pro 
nás prioritou a jsme připraveni se 
spolupodílet i na hrazení stavebních 
prací. V tomto duchu dále jednáme 
s krajem, a jakmile budeme připra-
veni, budeme informovat veřejnost.“

Než se město s krajem domluví na 
finální podobě stavby, rozhodlo se 

vedení rožnovské radnice pro dočas-
né řešení vedoucí ke zpřehlednění 
křižovatky. „Toho aktuálně docílíme 
pouze domalováním vodorovného do-
pravního značení (ve fotce znázorně-
no modře - pozn. red.). Díky němu 
budou šoféři z bočních ramen lépe 
naváděni při odbočování a motoristé 

jedoucí po hlavní se budou držet jen ve 
středu vozovky. Cílem je zkrátit délku 
pro vjezd do hlavního směru a tím tak 
umožnit plynulejší provoz. Je to samo-
zřejmě jen jakési provizorium, které 
budeme realizovat v co nejbližší době. 
Zde se bavíme o nákladech ve výši 
okolo 200 tisíc,“ dodal starosta.    (r)

Kruháč, nebo světla?

Radnice chce provizorní řešení

Vide
čsk

á

Pio
nýr

ská

Nádražní

Vizualizace MěÚ

NÁZORY KOMUNÁLNÍCH POLITIKŮ
V rámci rubriky Téma měsíce i tentokrát oslovila redakce Spektra Rožnovska všechny subjekty napříč komunálním poli-
tickým spektrem. Zajímala nás odpověď na otázku: Měla by křižovatka ulic Nádražní, Pionýrská, Videčská projít kompletní 
rekonstrukcí, nebo je její současný stav vyhovující? Vyjádření komunálních politiků přinášíme v plném znění.

Petr Lušovský (Piráti)
Kompletní rekonstrukce této křižovat-
ky je naprosto nezbytná, a to z důvo-
du bezpečnosti, plynulosti dopravy a 
návazně také parkování. Křižovatka 
by se měla změnit v kruhový objezd 
o pěti ramenech, přičemž tím pátým 
by byla nově opět ulice Nádražní ko-
lem Intersportu, která by byla jedno-
směrná. Takové řešení by odstranilo 
problémy s parkováním na Nádražní 
ulici, kde by podélné stání již neodpo-
rovalo vyhlášce a také by vznikl pro-
stor pro vybudování několika nových 
parkovacích míst v prostoru stávající 
točny. Dále by odpadlo zbytečné dvojí 
projíždění po Nádražní ulici tam a 
zpět. Také by kruhový objezd znač-
ně usnadnil výjezd z ulic Videčská 
a Pionýrská. Zároveň by toto řešení 
odlehčilo křižovatce pod sokolovnou, 
na které je výjezd od náměstí velmi 
komplikovaný. Město by mělo vyvíjet 
v této věci soustavný tlak na ŘSZK.

Alois Vychodil (ODS)
Trochu historie. V roce 1994 byl 
připravován návrh územního plá-
nu zóny Jihozápadního obchvatu 
náměstí. Při přípravě prosazovalo 
Sdružení Zdravý Rožnov radikální 
zákaz vjezdu motorových vozidel na 

náměstí. Naštěstí tento utopistický 
názor nezvítězil. Bohužel také neu-
spěl názor ODS na kruhový objezd s 
napojením ulic Nádražní, Pionýrská, 
Videčská a dnes zaslepeného původ-
ního výjezdu z náměstí. Již v roce 
2005 projednávalo zastupitelstvo pe-
tici 1 100 Rožnováků, požadujících 
zachování průjezdnosti původní Ná-
dražní, vedoucí kolem kostela. Petice 
neuspěla a územní plán obchvatu byl 
v roce 1996 schválen zastupitelstvem 
v současné podobě. Výstavba byla 
zahájena v roce 2003 a dokončena 
2006. Odklonění tranzitní dopravy 
z náměstí byl zcela jistě záslužný 
počin. Těm, kteří se zasloužili o jeho 
vybudování, patří dík. Kvituji s po-
vděkem, že se současné vedení města 
odhodlalo tento letitý problém řešit. 
Plně podporuji vybudování kruho-
vého objezdu s napojením ulic Ná-
dražní, Pionýrská, Videčská a dnes 
zaslepené původní ulice Nádražní. 
Současná dopravní situace náměstí 
to jednoznačně vyžaduje. Nyní je při-
pravován nový územní plán města. Je 
třeba, aby toto dopravní řešení bylo 
do něho zahrnuto.

Zdeněk Němeček (KDU-ČSL)
O křižovatce Videčská-Pionýrská-Ná-

dražní se vede diskuze už od doby její 
výstavby v roce 2005, kterou finan-
coval Zlínský kraj. Upřímně řečeno, 
moc se projektantům nepovedla. Pře-
devším výjezd od Vidče je v době do-
pravní špičky značně komplikovaný 
a odbočení doleva k mostu je často 
možné jen díky ochotě ostatních řidi-
čů. Krátce po zprovoznění křižovatky 
se začalo diskutovat o její přestavbě. 
První možnost je nahradit ji kruho-
vým objezdem, druhou osadit křižo-
vatku světelnou signalizací,  synchro-
nizovanou se světelnou křižovatkou 
U Janíků. Každá z variant má své 
klady a zápory. K rozhodnutí o té či 
oné variantě je nutno vzít v úvahu ně-
kolik skutečností. Počty projíždějících 
vozidel v ranní a odpolední špičce, po-
čty chodců procházejících od světelné 
křižovatky U Janíků do města, veli-
kost plochy, která by byla k úpravě 
křižovatky potřebná.

Výhodou rondelu je možnost pří-
mého napojení Nádražní ulice, která 
by mohla být jednosměrná, čímž by 
se umožnilo parkování vozidel po celé 
její délce pro návštěvníky obchodů a 
kostela. Nevýhodou je riziko zablo-
kování průjezdu vozidel chodci, kteří 
využívají svou přednost na přecho-
dech, bez ohledu na projíždějící auta. 

Vybudování rondelu by také bylo ná-
ročnější na prostor – bylo by nutno 
zasáhnout do parčíku u ZŠ Videč-
ská. Byla by i náročnější na finanční 
prostředky. Výhodou světelné křižo-
vatky je lepší organizovanost pohybu 
vozidel i chodců. Byla by levnější a 
nevyžadovala by výraznější  zábor 
okolních pozemků. Její nevýhodou je 
nemožnost napojení Nádražní ulice. 
Nezbytností je nutnost synchronizace 
se světelnou křižovatkou U Janíků.
Rozhodnutí o tom, která varianta je 
lepší, by mělo být provedeno na zá-
kladě aktuálního počtu projíždějících 
vozidel a počtu chodců, pečlivém vy-
hodnocení a případném zpracování 
modelových situací.

Jiří Melcher (ANO)
Křižovatka Videčská vyžaduje pod-
statnou rekonstrukci. Příčinou do-
pravních problémů je její kosoúhlý 
tvar v kombinaci s obloukem. Neob-
vyklý tvar s prodlouženými oblouky 
odbočování doleva způsobuje nepře-
hlednost a má za následek chybná 
rozhodování účastníků provozu. Při 
vyšším počtu přijíždějících vozidel 
dochází ke kolizním situacím. Re-
konstrukce křižovatky na kruhovou 
s pěti odbočovacími prvky vyřeší vět-
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šinu dosavadních problémů. K této 
volbě napomáhají dosud nezastavěné 
části pozemků na vnějších okrajích.  
Oba dosavadní přechody pro chodce 
bude možné zachovat jako hlavní. 
Napojení dosud slepé Nádražní ulice 
do nové kruhové křižovatky vyřeší od-
lehčení výjezdu části vozidel z prosto-
ru náměstí.

Kristýna Kosová (Zdravý Rožnov)
Domníváme se, že ve špičkách bude 
provoz v těchto místech vždy proble-
matický, protože kapacitně křižo-
vatku příliš posílit nejde, nicméně 
na přehlednosti by se v tomto místě 
zapracovat mělo. Prvním krokem 

by v tomto roce mělo být vodorovné 
dopravní značení – vykreslením čar 
křižovatky chceme zlepšit orientaci 
řidičů v tom, kam mohou najíždět. 
O dalších úpravách jednáme s kra-
jem i s dopravními experty, ale najít 
vhodné řešení se zdá stále horší.
S úpravou této křižovatky je často spo-
jována otázka zprůjezdnění Nádražní 
ulice, tady je podmínkou Zdravého 
Rožnova od začátku to, že ulice bude 
jednosměrná a bude dalšími opatře-
ními zklidněná, aby odpovídala na-
vyklému volnějšímu pohybu chodců.
Dále máme v této lokalitě k řešení 
ranní kolizní momenty související 
s dopravou dětí do školy a školky, 

před uzavřením škol jsme měli na-
plánovano setkání s rodiči žáků ZŠ 
Videčská, které jsme museli odložit, 
po plném obnovení provozu škol se k 
tomuto vrátíme. U školky Na Zahra-
dách prověřujeme možnost prodlouže-
ní chodníků s majiteli pozemků.

Jan Kučera (Nezávislí Rožnováci)
Po křižovatce výjezdu z průmyslové-
ho areálu na I/35 je to druhá kom-
plikovaná křižovatka. A i tato není 
v majetku města. Křižovatka výjezdu 
z průmyslového areálu patří státu, 
křižovatka ulic Pionýrská, Videčská 
a Nádražní je v majetku Zlínského 
kraje. Je proto férové si přiznat, že 

vyřešení není jen o vůli města, ale 
také hlavně o vůli a financích kraje. 
Za Nezávislé Rožnováky je řešení 
zmíněné křižovatky důležité hlavně 
z důvodu bezpečnosti. Naštěstí se tam, 
hlavně díky opatrnosti řidičů, nic váž-
ného nestalo. Špička ráno při cestě do 
práce a do školy i ta odpolední jsou 
na křižovatce zatěžující pro řidiče 
i ne příliš bezpečné. Chystané řešení 
za město má pomoci nejen s průjezd-
ností a bezpečností, ale také navazuje 
na kompletní přeřešení dopravy v cen-
tru města. Mimo jiné má také dojít 
k jednosměrnému otevření Nádražní 
ulice - výjezd z náměstí směrem k této 
křižovatce.

Uběhlo 75 let od osvobození Rožnova pod Radhoštěm
Položením kytic u Památníku obě-
tí válek uctilo 5. května vedení 
rožnovské radnice společně s ně-
kolika členy zastupitelstva města 
a dalšími hosty oběti 2. světové 
války. Připomněli tak konec války 
ve městě. Intenzivní osvobozovací 
boje trvaly na Rožnovsku více než 
42 hodin.  Obce Hážovice a Tylo-
vice byly osvobozeny 4. května od-
poledne, osvobození Rožnova bylo 
dokončeno v ranních hodinách 6. 
května 1945.                           (pg)

Přihlaste se do soutěže Kvetoucí město, čas máte do 30. 6.
Čtrnáctý ročník soutěže Kvetou-
cí město vyhlásil T klub - kul-
turní agentura ve spolupráci s 
městem Rožnovem, Rožnovským 
spolkem žen a Stavebním byto-
vým družstvem. „Přihlásit se může 
každý občan, nebo firma, která má 

v Rožnově trvalé bydliště (u firmy 
poté sídlo nebo pobočka - pozn. 
red.). Kategorie, ve kterých se 
může soutěžit jsou 4, a to balkony 
a okna v bytových nebo rodinných 
domech, zahrádka před bytovými 
domy anebo zahradní úprava před 

sídlem firmy,“ řekl starosta města 
Radim Holiš.

Přihlášku (viz níže) lze do 30. 
června odevzdat na podatelnách 
MěÚ, v Turistickém informačním 
centru, ve Stavebním bytovém druž-
stvu, v Květinářství u Koryčanských, 

v potravinách Hruška v ulici Dubko-
vá nebo v kanceláři T klubu – kul-
turní agentury. Samotné hodnocení 
proběhne 12. srpna. Komise vybere v 
každé kategorii 3 vítěze a slavnostní 
vyhodnocení a předání cen je naplá-
nováno na 23. září.                      (r)

Radnice radí: Jak co nejlépe zvládnout dluhové problémy
Dluhové poradenství v Rožnově 

Aktuální situace může být problémem pro 
finanční situaci rodin i jednotlivců. Ukazu-
je se, že celá řada domácností i jednotlivců 
nemá velké úspory a není na dlouhodobější 
výpadek připravena.

S výpadkem příjmů pak souvisí komplikace 
s placením nájmů, ale také dalších služeb 
(energie, operátoři, aj.). „Na řešení dluhové 
problematiky nejsou občané Rožnova pod Rad-
hoštěm sami. Město spolupracuje a podporuje 
organizace, které se dluhové problematice vě-
nují a mohou občanům pomoci,“ vysvětluje 
místostarosta Jan Kučera.

Člověk v tísni
(www.clovekvtisni.cz)

Organizace se dluhovému poradenství a obecně 
pomoci lidem v tísni věnuje již více než 11 let. 
Nabízí ho diskrétně (i anonymně) a bezplatně 
(což zahrnuje také návrhy na oddlužení) a to 
nejen v místě bydliště. 

Dluhové poradenství je poskytováno v budově 
MěÚ Stefanium, Palackého 480 (1. patro, dve-
ře č. 208). Otevírací doba: pondělí od 9.00 do 
14.00 hodin (doporučuje se dopředu telefonic-
ky objednat). 

Kontakt: Mgr. Jiří Janko, mob. 777 499 477
E-mail: jiri.janko@clovekvtisni.cz

Poradna Rožnov
(www.poradnaroznov.webnode.cz)

Také Poradna Rožnov poskytuje základní 
dluhové poradenství. Tato problematika je 
řešena v širším kontextu aktuální situace ro-
diny nebo jednotlivce. Služba je poskytována 
bezplatně. 

Dluhové poradenství je poskytováno v Porad-
ně Rožnov, Zemědělská 500.
Otevřeno: pondělí a středa od 8.00 do 17.00 
hodin, úterý a čtvrtek na objednání.

Kontakt: 604 227 549, 604 227 563
E-mail: roznov@poradnaprozeny.eu     (MěÚ)
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Středisko volného času ani v době koronaviru nezahálí
Středisko volného času 
v Rožnově vstoupilo do 
roku 2020 pravou nohou.

V zimním období probíhaly tra-
dičně lyžařské kurzy pro mateřské 
a základní školy. V letošním roce 
měli v SVČ rekordní počet účast-
níků, zúčastnilo se 6 školek z mi-
kroregionu Rožnovsko a jedna zá-
kladní škola, dohromady se výuce 
věnovalo 130 lyžařů. 

V lednu a únoru probíhaly již 
tradiční akce, jako např. závody 
ve šplhu, karnevaly, výtvarné ver-
nisáže, keramika pro dospělé nebo 
pohádkový pátek. Během jarních 
prázdnin jsme nabírali v SVČ síly 
na další období, ale jejich plány a  
nápady zkomplikoval hned týden 
po jarních prázdninách už všem 
známý koronavirus. Situace kolem 
COVIDu-19 se prudce zhoršila a 
středisko volného času muselo pře-
rušit provoz. „Pro nás to byla docela 
rána, museli jsme uzavřít všechny 
kroužky, informovat rodiče, školy a 
další instituce. Naši pracovníci  to 
přesto pochopili i  jako výzvu k něče-
mu novému - jak zabavit děti v této 
těžké chvíli, když s nimi nemůžeme 
být. Proto jsme začali natáčet videa 
– jak už sportovní, tak výtvarná nebo 
naučná. Videa jsme sdíleli i na portá-
lu www.mitkamjit.cz, kam vkládala 
videa a návody i další střediska vol-

ného času z celé České republiky,“ 
vyjádřila se Jarmila Křenková, pe-
dagog rožnovského SVČ. 

„Další velká výzva pro naše za-
městnance na sebe nenechala dlou-
ho čekat. Všechna média i lidé okolo 
informovali o nedostatku ochranných 
pomůcek. Proto jsme prohledali do-
mácí zásoby, zajistili materiál a pus-
tili jsme se dobrovolně do pomoci – 
zaměstnanci ve svém volném čase šili 
roušky a vyráběly štíty pro lidi v tzv. 
první linii nebo pro seniory. Za tuto 
dobrovolnickou činnost jim děkuji,“ 
řekl Martin Navařík, ředitel SVČ.

Po necelých dvou měsících nastá-
vá rapidní změna - otevření již 11. 
května. „Byli jsme docela překvapeni, 

jak se situace rychle mění. Každý den 
přibyla nová informace, a my jsme byli 
malinko zmatení. Ale vidina znovuote-
vření SVČ byla na blízku,“ doplňuje 
Jitka Proroková ze SVČ Rožnov. 

„Další informací bylo povolení akcí 
do 100 lidí. Proto jsme se rozhodli ně-
které tradiční akce uspořádat – troš-
ku opožděný Den Země, oslavu Dne 
dětí a Rozhýbejme Rožnov, ovšem 
letos v jiné podobě. Dále chystáme at-
letické závody v červnu, keramiku pro 
dospělé a zakončení školního roku v 
kroužcích – každý kroužek má jinou 
formu. Sledujte proto náš web a soci-
ální sítě, kde pravidelně informujeme 
o novinkách, které pořádáme,“ podo-
týká Jitka Proroková. 

Středisko volného času se mo-
mentálně chystá na letní činnost, 
a pomalu kompletuje nabídku zá-
jmových kroužků na další školní 
rok. „Přes všechna omezení spojená s 
COVIDem-19 se snad postupně dosta-
ne mnoho věcí do normálu. Bohužel 
na tuto situaci jsme doposud nebyli 
zvyklí, ani připravení, proto věříme, 
že pochopíte mnohá nezvyklá řešení 
v naší činnosti. Stejně jako všechny 
děti i jejich rodiče, tak i my pracovní-
ci SVČ Rožnov se těšíme na setkání 
v ,plné zbroji´ v kroužcích, na akcích 
nebo během prázdnin. Děkujeme 
za trpělivost a přejeme všem hodně 
zdraví,“ jednohlasně říkají všichni 
pracovníci SVČ.                           (r)

Závody ve šplhu.

Tvořivá činnost v SVČ.

Karneval na ledě.

Lyžařský výcvik
MŠ Tylovice a MŠ Střítež n. B.



KAM
ZA KULTUROU

ČERVEN 2020
Vážení čtenáři,

bohužel také červnové vydání kulturní přílohy Spektra Rožnovska je kvůli koronavirové pandemii značně okleštěno. 
Důvod je jediný, protiepidemická opatření se uvolňují postupně a organizátoři stále s pořádáním mnoha svých akcí váhají, 
případně je úplně ruší nebo přesouvají na pozdější termíny. Jakmile bude konání akcí obnoveno, kulturní servis vám opět 

přineseme v původní přehledné podobě, jak jste na něj byli po celou dobu zvyklí. 
Děkujeme vám za vaši přízeň i v této nelehké době. Redakce

T klub – kulturní agentura
Tel.: 571 651 233, 603 823 818
www.tka.cz

 � ČTVRTEK 11. 6.
JIŘÍ KALÁT: STOPY VEDOU DO ÍRÁNU
Írán není Irák, to se ale špatně vysvětluje, stejně 
jako fakt, že v zemi ajatolláhů není válka, ale 
naopak klid a bezpečno. Vstupné dobrovolné.
19.00 hodin - klub Vrátnice nebo kino Panorama 
(místo konání bude upřesněno)

 �ÚTERÝ 16. 6. 
VOJTĚCH MÍČA/SITUACE - VÝSTAVA SOCH
Městský park od června do září ozvláštní 
sochařská expozice Vojtěcha Míči. Vernisáž 
bude v úterý 16. 6. v 17.30 hodin u hudebního 
altánu. Úvodním slovem provedou kurátorka 
Iva Mladičová a Vojtěch Míča. O hudbu se po-
stará opavský Heimat.
Expozice bude v parku volně přístupná do 30. 9.

 �GALERIE NA RADNICI
KOUZLO KRAJINY - fotograf Marián Béreš
Výstavu možno vidět do 30. 6, otevřeno po, st 
8.00-17.00 hodin, út, čt a pá 8.00-14.00 hodin.  

Kino Panorama
Tel.: 734 366 060
www.disdata.cz, www.tka.cz

 � PONDĚLÍ 1. 6.
18.00 hodin - LOV  

 �ÚTERÝ 2. 6. A STŘEDA 3. 6.
18.00 hodin - FRČÍME

 � ČTVRTEK 4. 6. A PÁTEK 5. 6.
18.00 hodin - V SÍTI

 � SOBOTA 6. 6. A NEDĚLE 7. 6.
18.00 hodin -  AFRIKOU NA PIONÝRU

 �OD PONDĚLÍ 8. 6. DO STŘEDY 10. 6.
18.00 hodin - V SÍTI: ZA ŠKOLOU

 �OD PÁTKU 12. 6. DO NEDĚLE 14. 6.
18.00 hodin - LEDOVÁ SEZÓNA:
ZTRACENÝ POKLAD

 � PONDĚLÍ 15. 6.
18.00 hodin - MALÁ LEŽ

 �ÚTERÝ 16. 6. A STŘEDA
17. 6. OD 18.00 hodin - BLOODSHOT

 � ČTVRTEK 18. 6.
18.00 hodin - DOKONALÝ PACIENT

 �O PÁTKU 19. 6. DO NEDĚLE 21. 6.
18.00 hodin - BOURÁK

 � PONDĚLÍ  22. 6.
18.00 HODIN - DOKUD SE TANČÍ

 �ÚTERÝ 23. 6.
18.00 hodin - NEJVYŠŠÍ POCTA

 � STŘEDA 24. 6.
18.00 hodin - ZAPOMENUTÝ PRINC

 � ČTVRTEK 25. 6. A PÁTEK 26. 6.
18.00 hodin - LASSIE SE VRACÍ

 � SOBOTA 27. 6.
POSLEDNÍ KLAPKA aneb Za dva roky to roz-
točíme, drahoušku! Rozlučka s kinem Panora-
ma. Máte rádi filmy a atmosféru klasického 
kina? Tak vezměte rodinu i přátele a užijte si 
den v rožnovském kině a jeho okolí a přijďte 
se rozloučit také! Filmy, koncerty, divadla a 
zase filmy! Více na webu www.tka.cz.

 �NEDĚLE 28. 6.
18.00 hodin - ZELENÝ RYTÍŘ

 � PONDĚLÍ 29. 6. a ÚTERÝ 30. 6.
18.00 hodin - TÉMĚŘ DOKONALÁ TAJEMSTVÍ

 � PÁTEK 12. 6.
FILMOVÉ FUJARÉ
LETNÍ KINO S ŽIVOU MUZIKOU
V Brillovce se těšte na promítnutí dobrého fil-
mu a navíc zahraje brněnská kapela. V 18.00 
hodin se otevírá bar, od 19.30 hodin začátek 
programu. Předprodej na www.fujare.cz, kapa-
cita bude přizpůsobena aktuálním bezpečnost-
ním omezením.

FUJARÉ – kultura pod Radhoštěm
Tel.: 608 873 807
www.fujare.cz, www.facebook.cz/fujare

Obnovení činnosti od 15. 6. dle úředních ho-
din (po a st 9.00-14.00 hodin), a to v omeze-
ném režimu a za dodržení aktuálně platných 
hygienických a bezpečnostních podmínek. 
Poslední úřední den před prázdninami bude v 
pondělí 29. 6. V červnu budou pouze vráceny 
zaplacené poplatky za zrušené akce v období 
od 11. 3. do konce června po předložení do-
kladu o zaplacení, a to podle harmonogramu, 
který bude zveřejněn v Seniorku 6-8/2020. 
Rovněž budou vybírány doplatky na zájezdy, 
které jsou naplánovány na červenec až říjen. 
Žádáme všechny členy klubu, aby sledovali vý-
věsky v Klubu seniorů, u pošty na nám. Míru 
a u Rosavy. Informace budou rovněž rozesílá-
ny členům na e-maily. Zdravotní turistické vy-
cházky budou obnoveny od června. První sraz 
je v úterý 2. 6. v 8.00 hodin na AN, kde se 
domluví trasa a naplánují se i další vycházky.

Klub seniorů
Tel.: 774 423 197
klubsen.rpr@centrum.cz

 �DO SOBOTY 4. 7. 
V KLIDU - MARTIN VELÍŠEK malba, kresba, 
grafika GALERIE CREARS, vila na Nábřeží 
Dukelských hrdinů 244. V sobotu 13. 6. v 15.00 
hodin komentovaná prohlídka s autorem.

 �DO SOBOTY 4. 7. 
V POHYBU - IGOR KITZBERGER, socha
Stage Garden GALLERY CREARS, pavilon 
Na Zahradách 2186. V sobotu 13. 6. od 16.00 
hodin komentovaná prohlídka s autorem.

Otevírací doba výstav: st - pá 10.00-12.00 ho-
din a 15.00-17.00 hodin, so 9.30-12.00 hodin.

Galerie Crears
Tel.: 739 403 486
www.galeriecrears.cz

 � PONDĚLÍ 1. 6.
SPOLU NA STARTU
Veřejné atletické závody pro děti a mládež. 
Disciplíny: sprint 50 m, 60 m, skok daleký, hod 
míčkem, vrh koulí, vytrvalostní běh. Přihlášky 
předem na m.navarik@svcroznov.cz do 29. 5.
15.00 hodin – Atletické hřiště Dany Zátopkové

 � PONDĚLÍ 1. 6.
KERAMICKÉ TVOŘENÍ
Keramické tvoření pro dospělé bude v červnu 
na dotvoření výrobků. 
15.30 - 19.30 hodin - SVČ, keramická dílna

 � PÁTEK 5. 6.
ROZHÝBEJME ROŽNOV KE DNI DĚTÍ
Sportovní akce pro děti a mládež bude v letoš-
ním roce přesunuta na hřiště. Akce bude v jiném 
duchu, než jsme zvyklí, ale i přesto čeká na děti 
plno zábavy. Vyzkouší si např. bumpreball, kin-
ball, hod na cíl, in-line brusle a další. Akce se 
koná pouze za příznivého počasí. Více info na 
www.svcroznov.cz a na sociálních sítích SVČ. 
14.00-18.00 hodin - hřiště Dany Zátopkové

 � SOBOTA 20. 6.
PŘESPOLNÍ BĚH
Běžecké závody pro žáky ZŠ v délce 250 m 
pro nejmladší kategorii až po 2 000 m pro nej-
starší kategorii. Info na www.svcroznov.cz a na 
sociálních sítích SVČ.
Čas a místo budou upřesněny

Středisko volného času
Tel.: 571 115 635
www.svcroznov.cz



            www.hotel-energetic.cz

Restaurace Písečná
Tel.: 571 651 218

Rozvoz obědů a individuální akce

 denní menu vč. polévky od 100 Kč
 zvěřinová jídla  jídla na grilu
krajová jídla  drůbeží speciality

 4 druhy točeného piva + nealko Birell 

provozní doba od 10.30 do 20.00 hodin

 � PONDĚLÍ 
KUželův BUbenický KUrz
Pokročilí začátečníci - Pavel KUŽEL Kubeša
16.00-18.00 hodin - Slunečnice

 � PONDĚLÍ 
KUželův BUbenický KUrz
Začátečníci - Pavel KUŽEL Kubeša
18.00-20.00 hodin - Slunečnice

 �ÚTERÝ 
REXLEXNÍ TERAPIE DUŠE
Individuální terapie - Petr Vlček 
8.00-19.30 hodin - Slunečnice

 � STŘEDA 
JÓGA PRO VŠECHNY
Robert Jurečka
18.30-20.00 hodin - Slunečnice

 � ČTVRTEK 
CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ S DULOU INKOU
Inka Stavárková
17.00-18.00 hodin - Slunečnice

 � ČTVRTEK 
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ A TANEC PRO ŽENY 
Jana Vahalová, Alena Rárová
18.30-19.30 hodin - Slunečnice

 � PÁTEK
ZDRAVÁ ZÁDA S INKOU
Zdravotní cvičení - Inka Stavárková
8.30-10.00 hodin - Slunečnice

 �ÚTERÝ nebo STŘEDA nebo NEDĚLE 
JÓGA PRO VŠECHNY
Petra Černotová
17.00-18.30 hodin - Slunečnice

Ateliér sebevzdělávání
Tel.: 604 163 735
www.alternativnicentrum.webnode.cz

HOTEL AGH
Čechova 142, Rožnov p. R.
Rezervace míst na tel.: 571 625 666

Nabízí své prostory pro konání obchodních setkání a jednání, 
školení, rautů a recepcí (slavnostní tabule pro 30 až 60 osob), 
konferencí, seminářů, gastronomických akcí, svateb a firemních 
i společenských večírků. To vše s využitím ubytovacích kapacit. 

V JAKÉM PROSTORU? Ozvučený víceúčelový sál s videoprodukcí 
a přípojkou na internet a úpravou prostor dle Vašich přání.

PŘI DOHODNUTÝCH AKCÍCH POSKYTUJEME KOMPLEXNOST 
SLUŽEB A 10% SLEVU NA VEŠKERÉ POSKYTOVANÉ SLUŽBY.

Gastronomické akce na červen
V červnu bychom Vás chtěli pozvat na pokrmy 
připravené z čerstvých jahod. Nenechte si ujít 
speciality z tohoto lahodného ovoce.

www.hotel-agh.cz * recepce@hotel-agh.cz

 � PÁTEK 26. 6.
DIVOŽENKY V ROŽNOVĚ - ŽENSKÝ KRUH
Eva Ludvík Kudrnová, Zuzana Wolková
16.30 hodin - Slunečnice

 � Termín bude určen
AKTIVNÍ SNĚNÍ - Večer vědomého snění se 
šamanským bubnem - Mgr.  Petr Horák
19.30-21.00 hodin - Slunečnice 

 � Termín bude určen
ŽIVOT MEZI ŽIVOTY Přednáška - Libor Hajda
18.00-20.00 hodin - Slunečnice 

 � Termín bude určen
LÉČEBNÉ PŮSOBENÍ KAMENŮ – PŮSOBENÍ 
V PROSTORU, TVAROVÉ ZÁŘIČE, PYRAMIDY 
Přednáška, ukázka, typologie - Jiří Novotný
17.00-19.00 hodin - Slunečnice

 � Termín bude určen
MOVEMENT MEDICINE 
Večer spontánního tance - Veronika Živa
18.00-21.00 hodin - Slunečnice

 � Termín bude určen
ZDRAVÉ DÝCHÁNÍ 
Praktický seminář - Jiří Uhlíř
16.00-20.00 hodin - Slunečnice

 � Termín bude určen
O ZDRAVÉM DÝCHÁNÍ A OTUŽOVÁNÍ
Praktická přednáška - Jiří Uhlíř
18.00-20.30 hodin - Slunečnice

 � Termín bude určen
TANEC ŽIVOTA
Spontánní tanec, relaxace - Hana Kubelová
17.00-18.30 hodin - Slunečnice

 � Termín bude určen
PORADNA MITOCHONDRIÁLNÍ MEDICÍNY
Individuální měření a konzultace
MUDr. Michael Kučera
9.00-18.00 hodin - Slunečnice

 �DLE DOHODY
REGRESNÍ TERAPIE A SPIRITUÁLNÍ REGRESE 
Individuální terapie - Libor Hajda
9.00-17.00 hodin - Slunečnice 

 �DLE DOHODY
KOUČINK UVOLNĚNÍ EMOČNÍCH VZORCŮ
Individuální terapie - Pavel Dvořák
9.00-17.00 hodin - Slunečnice 

 �DLE DOHODY
ZDRAVÁ ZÁDA S INKOU
Zdravotní cvičení (individuální)
Inka Stavárková
9.00-17.00 hodin - Slunečnice

 �DLE DOHODY
INDIVIDUÁLNÍ KONSTELACE
Individuální terapie - Hana Kubelová
9.00-17.00 hodin - Slunečnice 

 � PÁTEK 29. 5.
DIVOŽENKY V ROŽNOVĚ - ŽENSKÝ KRUH
Eva Ludvík Kudrnová, Zuzana Wolková
16.30 hodin - Slunečnice

 � SOBOTA 30. 5.
MEDITACE S KŘIŠŤÁLOVÝMI MÍSAMI
Zvuková relaxace - Jiřina Solvana Vašinová
18.00-21.00 hodin - Slunečnice

 � PÁTEK 5. 6.
ÚPLŇKOVÝ ÓM CHANTING 
Mgr. David Svoboda
20.00 hodin - Slunečnice

 � SOBOTA 6. 6.
SETKÁNÍ S FILIPÍNSKOU LÉČITELKOU
Povídání a meditace - Estela Palaris Orbito 
13.00 hodin - Slunečnice 

 � SOBOTA 6. 6.
FILIPÍNSKÉ LÉČENÍ
Individuální konz., terapie - Estela Palaris Orbito
14.00 hodin - Slunečnice 

Program je orientační, pro bližší info volejte 
na výše uvedené telefonní číslo

Hrad Rožnov, zámčisko či nejčastěji hradisko, připomíná ve své kronice Josef Tvarůžek (1878-1959). 
„Při vstupu do zřícenin hradu působí na návštěvníka melancholie, která ustoupí přerozkošnému pohledu 
do nádherné scenérie přírodní. Po celé 19. a počátkem 20. století bylo hradisko velmi četně navštěvováno 
léčebnými hosty a turisty různých národností a věku. Jako každý starý hrad i ruiny jsou zahaleny tajem-
nými bájemi a událostmi, tak také naše Hradisko má svůj báječný nimbus o původu, založení a životě, 
kteréž se udržely až do naší doby ústním podáním. O původu hradu jsou jisté nejasnosti, ale zakladatel 
Zubří Bohuslav z Krásna vydal již roku 1310 list fojtu Pertoldovi, aby činži v Zubří vybranou na hrad 
Rožnov donášel. Též pozoruhodné jest, že Zubří, Rožnov, Vidče a Tylovice tvoří jakýsi kruh kolem Hradis-
ka. Hrad, ač stavba poměrně malá, je neobyčejně pevná a téměř nedobytná. V roce 1505 prodal majitel 
panství Petr hrad Rožnov i s mýtem za 13 200 zl. moravských Janu Kunovi, což znamená, že Rožnov ležel 
na hlavní trati sítě cest na sever do Těšínska a Polska. Také jest v Rožnově naprostou zvláštností existence 
šibenice, která se z paměti lidu vytratila, ačkoliv místo, kde stála, se dá velmi lehce zjistit z popisu v kupní 
smlouvě. Bylo to místo na vrcholu Láně, kde stojí tři památné lípy a sv. kříž datován rokem 1890. Jan 
z Pernštejna držel Rožnov 14 let, ale nechal hrad zpustnout, nastěhovalo se do něj na šedesát lupičů. 
Z nařízení císaře Ferdinanda I. měl být roku 1530 hrad zničen. Loupežníci včas prchli a vojsko pobořilo 
jen hradby. I přesto se na poničeném hradě konaly až do roku 1670 posudky.”

V plné síle byl hrad 220 let, spolu s vybíráním posudků 360 let. V roce 2020 si ruina kdysi pevného 
a nutného rožnovského hradu připomíná 710 let od první písemné zmínky.              Richard Sobotka

Pohlednice z Valašska – Hradisko

INZERCE

PŘÍSPĚVEK ČTENÁŘE



V dubnu tohoto roku to bylo právě 10 
let, kdy se ujala myšlenka o založení 
seniorského pěveckého sboru. Od ná-
padu nebylo daleko k uskutečnění, 
a tak v současnosti dnes již více než 
30členné těleso chtělo slavnostním 
koncertem oslavit svou činnost. Bohu-
žel plány zhatil současný nouzový stav. 
Tak zatím alespoň zavzpomínejme.

Dlouho jsme váhaly (ano, v počát-
ky byly ve sboru jen ženy) nad názvem 
souboru. Nakonec zvítězila Rosénka, 
a to nejen pro svou libozvučnost slova 
vzbuzujícího představu něčeho osvě-
žujícího a čistého, ale i jako zkratka 
rožnovského seniorského klubu, pod 
jehož záštitou působíme. Od samého 
počátku stojí v čele sboru zkušená 
sbormistryně Marie Grygarová, jako 
hudební doprovod se k nám záhy při-
dala Jana Vařejčková.

V současné době má sbor 33 ak-
tivních členů nejen z Rožnova, ale i z 
Dolní a Horní Bečvy, Vidče a dokonce 
i z Val. Meziříčí. Postupně se podaři-
lo získat i několik mužů a sbor tedy 
můžeme prezentovat jako smíšený. 
Obdivu hodné je věkové složení čle-
nů - pohybuje se mezi 61 a 88 lety, 6 
zpěváků či zpěvaček má přes 80 let. 
Jejich vitalitu a fyzickou zdatnost jen 
obdivujeme.

Sbor má za sebou již 87 různoro-
dých vystoupení a jim také přizpů-
sobuje svůj repertoár. Máme pestrý 
výběr krásně upravených lidových 
písní, zpíváme skladby duchovní i 
koledy, písně známých skladatelů 
vážné i populární hudby a spirituá-
ly. Máme zařazeny písně ve sloven-
štině, polštině, staré ukrajinštině, 
latině i hebrejštině.

K pravidelným vystoupením sboru 
patří koncerty vánoční. Těch proběh-
lo již 18 - kromě Rožnova i na Dolní, 
Prostřední a Horní Bečvě, v Zubří, v 
Hutisku-Solanci a v Jeseníku nad 
Odrou. Hojně navštívené bývají i bene-
fiční koncerty v místním kostele. Těch 
bylo zorganizováno celkem 9. Vděčně 
přijímáme při těchto největších akcích 
vystoupení hostů.

Svátkem pro všechny členy sboru 
bývají výjezdy spojené s vystoupením. 
Celkem pravidelně jezdíme zpívat na 
Slovensko. Nejčastěji do lázní Nimni-
ca, ale představili jsme se i v Povážské 
Bystrici, v Žabokrekách u Martina 
a velmi jsme si považovali účasti na 
Festivalu zborového spevu v Bytči, or-
ganizovaného u příležitosti 100. výročí 
vzniku ČSR. Rádi vzpomínáme i na 
vystoupení v Praze, ve Frýdlantu nad 

Ostravicí, v lázních Klimkovice, v Pas-
kově, na účast sborových přehlídek v 
Kojetíně nebo v Bělotíně.

Náš sbor spolu s klubem seniorů 
pravidelně pořádá také setkání sborů 
– dětských i dospělých, a to každé dva 
roky pod názvem Zpívání pro radost. 
Bylo by ještě dlouho na co vzpomínat. 
Všechny nás mrzí, že jsme museli svá 
pravidelná setkávání i pečlivě připra-
vovaná vystoupení odložit. O to více 
se těšíme na obnovu činnosti. Vždyť 
zpěvem podporujeme nejen lidskou 
pospolitost, přinášíme radost sobě i 
jiným, ale děláme také něco pro své 
zdraví a duševní pohodu.

Děkujeme všem přátelům za pod-
poru a pomoc, všem posluchačům za 
přízeň a organizátorům za péči, které 
se sboru dostává. 

                Jarmila Nesvadbová

Pěvecký sbor Rosénka letos slaví deset let
PŘÍSPĚVEK ČTENÁŘE

INZERCE



Čtěte aktuální zpravodajství, komentujte a diskutujte. www.spektrumroznovska.cz
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Vlastně se sluší připomenout pře-
kotnost, s jakou se informace o 
skutečnosti, že mohou být otevře-
ny, knihovnám dostalo. Ve čtvrtek 

23. dubna vláda na tiskové konferenci vyhlá-
sila, že knihovny mohou být od pondělka 
otevřeny. Nám se nakonec knihovnu povedlo 
připravit k otevření od úterý. Pro knihy jsme 
připravili 4denní karanténu, tedy odkladnou 
dobu, po kterou se právě vrácené knihy ne-
půjčují jiným čtenářům. Tato odkladní lhůta 
vychází z odborných studií, které sledovaly 
inaktivaci koronavirů na různých typech po-
vrchů, ta podle typu povrchu čítá od několika 
hodin až po 2-3 dny, závisí to samozřejmě 
na okolnostech a typu povrchu. Nicméně po 
4 dnech je riziko nákazy téměř nulové a za 
předpokladu dodržování běžných hygienic-
kých návyků prakticky vymizí.

Museli jsme také zkrátit otevírací dobu 
knihovny (otevřeno máme ve všední dny 
od 12 do 17 hodin), uzavřít toalety pro ve-
řejnost a zároveň omezit pobytové služby 
v knihovně, tedy veřejný internet a studov-
nu. S postupným uvolňováním restriktivních 
opatření se i služby knihovny budou vracet 
k normálu, nicméně stále citelným omezením 
bude nemožnost pořádání kulturních a vzdě-
lávacích programů. V našich prostorových 
podmínkách (podkrovní místnost) totiž není 
možné dodržet při besedách epidemiology 
vyžadované rozestupy tak, aby besedu mohlo 
navštívit více než 10 lidí. Avšak věřím, že se i 

tato problematická oblast stabilizuje a najde-
me způsob, jak besedy pořádat. Nicméně do 
konce června knihovna žádné akce nepořádá. 
Vy, kteří jste se těšili na tradiční Večerníčky 
na kamenech, nezoufejte, jsou přeloženy na 
termín od 31. 8. - 4. 9.

Knihovna však přichází s novým edičním 
počinem v edici Milé tisky. U příležitosti pa-
desátého výročí úmrtí Miloše Kulišťáka vy-
dáváme titul Archiv Miloše Kulišťáka, který 
na základě svého dlouholetého přátelství s 
dcerou Miloše Kulišťáka Irčou Drápalovou 
připravil k vydání Radek Hasalík. Ve svém 
textu se autor ohlíží po tvůrčím životě toho-
to významného rožnovského národopisné-
ho pracovníka a kronikáře, jehož záběr byl 
úctyhodný. Myslím si, že pro řadu čtenářů 
bude text přinášet mnoho nových informací 
a lidé, kteří se zajímají o historii města, po-
případě historii svých rodin (mají-li kořeny 
v Rožnově), mohou z jeho archivu, jež spra-
vuje Valašské muzeum, načerpat mnohé.

Velkou pozornost si určitě zasluhuje kro-
nika rožnovských rodů, která obsahuje ve 
sto třiatřiceti archivních složkách více než 
1 200 listů a téměř 1 400 fotografií. Tyto ma-
teriály zachycují osudy přibližně 130 rodin, 
často i v několika generacích.

Milý tisk vznikl na základě besedy, kterou 
Radek Hasalík připravil v loňském roce pro 
setkání skupiny Město v mé paměti, a pří-
stupný bude v tištěné podobě v knihovně, 
případně online na stránkách knihovny.

Martin Valášek
tka@tka.cz

Pavel Zajíc
zapa@knir.cz 

Pomalé probouzení, tak nějak by se možná dalo nazvat dnešní psaní. Po měsíční přestávce jsem zde opět 
s informacemi o městské knihovně. Když jsme v úterý 28. dubna knihovnu po 6 týdnech otevírali, nevěděli 
jsme, do čeho jdeme. Přijdou čtenáři? Nebudou mít obavu z půjčování si dokumentů? Jak vše technicky pro-
vést? Budou nějaká striktní doporučení, jak s vypůjčenými a vrácenými knihami nakládat?

V parku budou vystaveny sochy Jindřicha Míči
VOJTĚCH MÍČA / SITUACE
VÝSTAVA SOCH
Od úterý 16. června 17.30 hodin
městský park

 
Městský park v Rožnově pod Rad-
hoštěm od června do září ozvlášt-
ní sochařská expozice Vojtěcha 
Míči, ceněného českého sochaře 
a vedoucího Ateliéru figurálního 
sochařství a medaile pražské AVU. 
Jeho betonové Objekty-subjekty, 
Rámy, Bedny, Fantomy tělesnosti 
přinesou zajímavý protiklad k li-
dové architektuře nedalekého Ná-
rodního muzea v přírodě. Moderní 
sochařské objekty citlivě zasazeny 
do zeleně městského parku obrátí 
vaše myšlenky zpět z minulosti k 
úvahám, co bude dál.

V katalogovém rozhovoru Voj-
těch Míča v souvislosti se svým 
dílem uvádí: „Jakákoli interpretace 
je správná. Snažím se totiž vyjadřo-
vat přesně. Používám běžné, nijak 
výrazné materiály, z našeho každo-
denního pohledu jasně zařazené. 
Dotýkám se jich, formuji je, vřazuji je 
do jiných jasných a běžných vztahů, 
proporcí, příběhů, které šednou, jen 
co je opustím. Netečné komunikáto-

Po čase zase - zpátky do knihovny

ry, předměty, které čekají na dotyk, 
upřenější pohled, který racionální 
strukturou konkrétního místa, vyme-
zeného a poznamenaného plynoucí 
zkušeností pronikne do neznámých 
struktur a  rastrů nepoznamenaných 
poučenou trojrozměrností. Jsme stále 
v našem reálnu, hranice své existen-
ce nikdy nepřekročíme. Neskrývá se 
za tím vším každodenním zmatkem 
našeho života, nudou, za tím, co ještě 
neznáme, za tím, co nám nezapadá 
do poznaného, za tím, co nikdy nepo-
známe, jasný, jednoduchý, čistý řád?“

Touto expozicí navazujeme na 
sochařské aktivity z konce minulé-
ho století, kdy v rámci sochařských 
sympozií vznikly sochy „Loď“ od 
profesora Mariuse Kotrby a socha 
„Noc a den“ od Václava Fialy.

Vernisáž a slavnostní zahájení 
proběhne v úterý v 17.30 hodin u 
hudebního altánu. Úvodním slovem 
a procházkou kolem vystavených 
soch vás provede kurátorka Iva Mla-
dičová a Vojtěch Míča. O hudební 
složku se postará opavská kapela 
Heimat mísící vlivy jazzu, etna a 
rocku ve fúzi, která přirozeně vplou-
vá do uší posluchačů. Málokterá ka-
pela v Česku takto hraje, a i proto 
pánové zahrají celý regulérní kon-
cert. Expozice potrvá do 30. září. Je 
volně přístupná.

KLUB CESTOVATELŮ
Čtvrtek 11. června
19.00 hodin
klub Vrátnice nebo kino Panorama
 
Stejně jako poslední akce před pan-
demickou přestávkou, i první po 
ní bude Klub cestovatelů. S Jiřím 
Kalátem se podíváme na Blízký 
východ. Írán není Irák, to se ale 
špatně vysvětluje, stejně jako fakt, 
že v zemi ajatolláhů není válka, ale 
naopak klid a velice bezpečno. Per-
ská historie sahá hluboko do minu-
losti a země tak nabízí nepřeberné 

množství historických památek 
a příběhů, jež jsou spojeny s Evro-
pou více, než bychom si dokázali 
představit. Místní lidé nezapomněli 
nic ze své tradiční pohostinnosti a 
to až do té míry, že občas cestova-
tel zůstane v hostelu jen proto, aby 
měl chvíli pro sebe. Írán je země 
obrovská a bohatá. Jiří se pokusí 
odkrýt kousek tajemství o zemi, 
kterou mnozí hanlivě označují za 
Zemi zla.

Na otázku, jak se tam cítil, odpo-
vídá: „Vítaný. To slovo přesně vystihu-
je moje pocity. Kamkoliv jsem přišel, 
byli místní trochu překvapeni tím, že 
vidí někoho ze západu, ale když pr-
votní šok pominul, hned se mě ujali. 
Je pravda, že znalost angličtiny je po-
měrně vzácná, ale vstřícnost je zase 
bezbřehá. Nikdy jsem tak neměl pro-
blém cokoliv zařídit nebo se na co-
koliv doptat. Přestože většina Íránců 
nemluví příliš anglicky, vždy se snaží 
pomoct. Chtějí s cizincem komuniko-
vat, což pak domluvu „rukama“ hod-
ně usnadňuje. Hodně často se stává, 
že člověka někdo jen tak zastaví na 
ulici a začne si s ním povídat, což 
často skončí pozváním na jídlo, čaj 
nebo nabídkou místa na spaní. Po-
hostinnost je tu samozřejmostí, to 
je pro batůžkáře naprosto ideální 
prostředí.“
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Bartošová: Vlci napadají především ovce bez 
dozoru, pro medvědy jsou neodolatelné úly

Jaro je v plném proudu a s ním je spojeno vyhnání dobytka (na Valašsku hlavně ovcí) na pastvu. Hospodářská zvířata 
se však především na odlehlejších pastvinách mohou stát oběťmi útoku velkých šelem. Odpovědi na otázky - Kolik je na 
Valašsku medvědů, vlků a rysů a jak se před nimi chránit - jsme proto hledali u osoby v této problematice nejpovolanější 
- zooložky rožnovské Správy Chráněné krajinné oblasti Beskydy Dany Bartošové (na snímku).

 � V zimě proběhlo sčítání velkých 
šelem. Kolik jich tedy v Beskydech 
máme?
„Letošní, v pořadí 36. mapování 
výskytu velkých šelem v CHKO Be-
skydy, které se uskutečnilo v polovi-
ně února, potvrdilo přítomnost rysů 
i  vlků. Podle aktuálních zjištění žije 
v CHKO Beskydy a jejím širším okolí 
kolem 12 dospělých rysů. Pokud jde 
o  vlka, trvaleji se v Beskydech zdržu-
jí 3 a několik dalších občas přechází 
do CHKO ze Slovenska a z  Polska. 
Oblast Valašska, tedy jižní část 
CHKO, je součástí teritoria asi 
5 rysů a 5 vlků. Tito jedinci však zá-
roveň využívají Beskydy i rozsáhlou 
slovenskou část Javorníků. Medvě-
da jsme při sčítání neprokázali, ale 

v  následujících měsících o sobě dali vě-
dět 3 medvědi - jeden ve Veřovických vr-
ších, další v  Javorníkách a ve východní 
části Moravskoslezských Beskyd.“

 � Jaké škody šelmy napáchaly?
„Loni Správa CHKO Beskydy 
v  CHKO provedla šetření 16 škod na 
ovcích, kde ve 13 případech byl určen 
jako původce vlk a ve 3 případech 
rys. Dále bylo provedeno šetření 24 
medvědích škod na včelstvech a vče-
lařském zařízení. Z celkového počtu 
bylo na Valašsku 11 škod vlčích, 
3 rysí a 7 medvědích. Je vidět, že vl-
čích útoků zde bylo více než v jiných 
částech CHKO. Pravděpodobným 
důvodem může být nižší lesnatost va-
lašské krajiny, a tedy větší podíl luk 
a pastvin s chovem ovcí a dalších hos-
podářských zvířat. V letošním roce 
zatím v CHKO evidujeme 2 škody 
na ovcích způsobené vlky a 2 přípa-
dy úlů rozbitých medvědy. Všichni 
poškození měli nárok na náhradu 
škody podle zákona č. 115/2000 Sb.“

 � Jakou doporučujete ochranu 
hospodářských zvířat před velkými 
šelmami?
„Rysi, medvědi a vlci žijí v oblasti Bes-
kyd už několik desítek let. Přirozeně 
se sem vracejí ze Slovenska a Polska. 
Jedná se o vzácné a chráněné druhy, 

které se nesmí lovit, a škody jimi způ-
sobené na hospodářských zvířatech 
a včelstvech hradí stát podle zákona. 
Vlci napadají především ovce pone-
chané v noci bez dozoru na odlehlých 
pastvinách. Je třeba lépe zabezpečit 
ohrady proti vniknutí šelem - např. 
využít elektrické ohradníky s výkon-
nějším zdrojem (napětí min. 5 000 V 
a vybíjecí energie alespoň 5 J) a  zvý-
šit ohradník pomocí 2 horních vodi-
vých lanek nad sítěmi do výšky 110 
až 130 cm. Další možnost (zejména 
po útoku vlků) je zavírat ovce na noc 
do pevného přístřešku (chléva, košá-
ru) nebo do menší, vyšší nebo dvojité 
ohrady v blízkosti domu. Při chovu 
početnějšího stáda zvážit pořízení vel-
kého pasteveckého psa. Pro medvědy 
jsou neodolatelné úly umístěné volně 
na lesních okrajích nebo uprostřed 
lesů. I zde může zabránit škodě oplo-
cení úlů elektrickým ohradníkem 
a  u  větších včelínů také zabezpečení 
vletových otvorů ostnatým drátem.“ 

 � Kam mají lidé škody hlásit?
„Došlo-li ke škodě na území CHKO 
Beskydy, měl by poškozený vzniklou 
škodu hlásit do 48 hodin od jejího 
zjištění Správě CHKO Beskydy na 
pohotovostní číslo 731 568 413. Pově-
řený pracovník přijede bezodkladně 
provést šetření škody. Obracet se na 

toto číslo je možné kterýkoliv den 
včetně víkendu. Škodu mimo území 
CHKO Beskydy je třeba hlásit na 
místně příslušný městský úřad - od-
bor životního prostředí, ale i tady 
a  zejména o víkendu lze využít výše 
uvedené pohotovostní číslo. Ihned po 
zjištění škody by měl poškozený vyfo-
tografovat usmrcená zvířata, rozbité 
úly, otisky stop šelem, nemanipulovat 
s mrtvými zvířaty, ale přikrýt je např. 
celtou, aby se k nim nedostali menší 
masožraví predátoři. Přikrýt i případné 
otisky stop, aby byly zajištěny důkazy.“ 

 �Na přelomu let 2018/19 působil 
velké škody na Valašsku mladý med-
věd. Ví se už, co se s ním stalo?
„Ukázalo se, že jde o mladou med-
vědici, která k nám na podzim 2018 
přešla ze Slovenska. Ochráncům pří-
rody se ji 8. 4. 2019 podařilo odchytit 
a dát jí telemetrický obojek. Dostala 
jméno Ema a její další pohyb byl 
poté sledován. Medvědice v létě 2019 
přešla zpět na Slovensko, kde se zdr-
žovala v odlehlých lesích. V září 2019 
si strhla nebo ztratila obojek a od té 
doby o ní nejsou žádné zprávy.“

Za rozhovor poděkoval 
Pavel Románek

Medvědice Ema po uspání. 
Foto Dana Bartošová

Šarplaninský pastevecký pes (šarplaninec) je 
mohutné psí plemeno sloužící k ochraně ovcí. 

Foto Dana Bartošová

Zabezpečený včelín v Zašové. 
Foto Dana Bartošová

Rys ostrovid. 
Foto Dana Bartošová

www.spektrumroznovska.cz

Vlk obecný 
Foto Karel Brož
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Sluníčková škola přichází o oblíbenou šéfku

Rožnovské školství brzy 
opustí další z jeho osobnos-
tí – ředitelka ZŠ Koryčanské 
Paseky Radmila Máchová. 
Spektrum Rožnovsko ji po-
ložilo několik otázek.

Radmila Máchová odchází

 � V létě odcházíte do penze, kolik let 
se věnujete pedagogické činnosti?
„Pedagogickou fakultu v Ostravě 
jsem absolvovala v roce 1977 v obo-
ru, jež se tehdy nazýval ,Učitelství 
pro školy I. cyklu´ se specializací na 
hudební výchovu. Dětské kolektivy 
jsem však vedla již v průběhu mých 
gymnazijních studií, takže pokud teh-
dejší zábavné hry a výlety s malými 
školáky budu považovat za začátky 
své pedagogické činnosti, zní to neu-
věřitelně, ale je to již celé půlstoletí.“

 � Jaké vlastně byly Vaše profesní 
začátky?
„V době, kdy jsem ukončila studium 
na vysoké škole, existoval ještě insti-
tut tzv. umístěnek. Mou první štací 
byla ZŠ na Jubilejní v Novém Jičíně, 
kde jsem nastoupila v září 1977. Byd-
lela jsem tehdy ve Frenštátě a denně 
jsem před půl sedmou ráno cestovala 
přecpaným autobusem do Nového Ji-
čína a v podvečer zpět. Jako třídní mi 

byla přidělena třída třeťáků a vzhle-
dem k mé specializaci na hudební vý-
chovu jsem k tomu dostala její výuku 
se šesťáky a deváťáky. Na výuku a 
zpívání s deváťáky vzpomínám do-
dnes, a to moc ráda. Ani nevím jak, 
ale sedli jsme si.“

 � A pak už přišly rožnovské školy?
„Na novojičínské ZŠ Jubilejní to byly 
krásné dva roky. Pak se mi narodila 
dcera, můj manžel nastoupil do Tesly 
v Rožnově, a tak jsem samozřejmě 
hledala místo na některé z rožnov-
ských škol. Přijal mě tehdejší ředitel 
Gajdoš na ZŠ Pod Skalkou. Bydleli 
jsme s manželem a dcerou v garson-
ce v Rožnově a já denně brzy ráno 
vozila naši půlroční dceru do jeslí 
do Frenštátu, tam ji křičící předala 
a obratem pak rychle zpět do Rožno-
va, ať stihnu začátek školní výuky na 
osmou. A odpoledne zase rychle pro 
ni. Když to dnes někomu vykládám, 
nevěří. Ale skutečně takový byl první 
rok v Rožnově, než jsem dceři sehna-
la pána na hlídání.

Když pak byla v našem městě 
v roce 1981 postavena jako součást 
vznikajícího a rostoucího sídliště 
nová ZŠ 5. května, přešla jsem jako 
třídní učitelka na tuto školu a učila 
jsem na ní pod vedením paní ředitel-
ky Vladimíry Crhové celých 18 let.

Třetí kapitolou mého putování po 
rožnovských školách pak byla ZŠ 
Koryčanské Paseky. Škola byla zalo-
žena k 1. 9. 1992, dnes má 6 tříd, 3 
oddělení školní družiny a 19 zaměst-
nanců.

 Ve výběrovém řízení na pozici ře-

ditele jsem byla vybrána a od roku 
2000 jsem zde strávila 20 školních 
let. Školu jsme si s kolektivem nefor-
málně pojmenovali ,Sluníčková ško-
la pro radostné učení´. Chtěli jsme ji 
nabídnout absolutně všem dětem for-
mou ,škola hrou´. Cílem bylo zbavit 
děti strachu, naučit je, že si při vyučo-
vání mohou nejen hrát, ale i pracovat 
volným tempem. Dále, že se musí 
umět ovládat a také pozorně naslou-
chat slovům učitele a zodpovědně 
plnit své úkoly. Cílem učitelů byla 
snaha o vyvážený soulad vědomostí 
s prožitky, které vedou k lásce ke vše-
mu živému, zvyšují úroveň mezilid-
ských vztahů, a vytvořit prostředí, ve 
kterém by mohly i méně nadané děti 
být úspěšné a spokojené.“

 � Kdybyste měla srovnávat děti dří-
ve a děti současné, jsou rozdíly?
„Děti a vlastně každého z nás formu-
je prostředí a mikrosvět, ve kterém 
žijeme. A svět se přece mění, žijeme 
v jiných podmínkách a s jinak na-
staveným mantinely, než když jsem 
začínala. Mění se i metody výuky, vý-
chovy a vzdělávání. V minulosti jsme 
se museli spolehnout na encyklope-
dické znalosti, učebnice, metodiky, 
tabuli a křídu. Dnes máme moderní 
technologie, v pár sekundách si dítě 
umí přes internet najít cokoliv. Vzrůs-
tá význam umění se zorientovat a ze-
jména, správně si vybrat v té přemíře 
a doslova záplavě informací, někdy 
polopravd či dokonce záměrných 
dezinformací, které nás obklopují. Já 
nesrovnávám, měla jsem ráda všech-
ny etapy mého působení a děti mi-

luji dodnes. Prožívání každodenních 
drobných překvapení z někdy i neče-
kaných úspěchů žáků, které běžná 
výuka řadí mezi méně schopné, mi 
přináší radost, dává pocit naplnění 
a uvědomění si krásy učitelského 
povolání.“

 � Co přejete své Sluníčkové škole do 
budoucna?
„Malé dítě je hravé, zvídavé, živé 
a plné snů. Vypěstujme v něm ne-
ustálou touhu objevovat a pozná-
vat nové, pozitivně myslet, umění 
radovat se ze života, překonávat 
překážky a věřit si, že dokážu velké 
věci. Pomozme mu, společně škola 
s rodiči, naučit se zodpovědnosti, 
sebevědomí, slušnosti, vzájemné 
komunikaci, kreativitě, podnikavos-
ti, schopnosti uspořádat si priority 
a mít svůj cíl a uvědomit si, že pro 
jeho dosažení musím hodně udělat 
a nespadne mi do klína automatic-
ky. Přeji Sluníčkové škole, aby byla 
moderní, otevřenou a přitažlivou 
školou. Aby v ní bylo dobře a bez-
pečně žákům i učitelům, ať pokra-
čuje v tradiční spolupráci s rodiči 
dětí, abychom ji mohli nadále ozna-
čovat jako školu rodinného typu.
Každý rok sázíme na naší školní 
zahradě se všemi žáky a zaměst-
nanci školy strom s poselstvím bu-
doucnosti. Každý se může vyjádřit, 
jak se na naší škole cítí a co by 
chtěl budoucím generacím odká-
zat. Všichni věří, že jednou naše 
vzkazy někdo objeví.“ 

Za rozhovor poděkoval
Pavel Románek

S Danou Zátopkovou na Rožnovské olympiádě.

Foto s olympijským vítězem Romanem Šebrlem.

ZŠ Koryčanské Paseky
školní rok 2018/2019
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Valašská zahrada v Rožnově přece jen rozkvetla!

V předvečer největší vlny uvolňo-
vání, kdy si již například budeme 
moci legálně posedět na venkov-
ních zahrádkách restaurací a kavá-
ren nebo navštívit velká obchodní 
centra,  se od pátku 8. do neděle 
10. května uskutečnily zahradnic-
ké trhy s názvem Valašská zahra-
da. Hlavní pořadatelé, manželé 
Petr a Taťána Míčkovi již ani ne-
počítali s tím, že by se tato akce 
mohla uskutečnit. „Zásadní změna 
nastala s rozhodnutím vlády, že mo-
hou být konány Farmářské trhy a 
tržiště, další venkovní trhy a tržiště. 
Od této doby nám neustále volali 
zejména zahradníci s prosbou, ať 
tedy jarní Valašskou zahradu uspo-
řádáme a pomůžeme jim alespoň 
částečně zmírnit jejich ekonomic-
kou situaci,“ uvádí Petr Míček a 
dodává: „Samozřejmě jsme si byli 
vědomi složité situaci v ČR, a proto 
jsme připravili soubor opatření ke 
konání VZ, a oslovili jsme minis-
terstva zdravotnictví a průmyslu a 

obchodu ČR k  posouzení. Od obou 
ministerstev nám přišla pozitivní 
odpověď s odkazem na přísná hy-
gienická a organizační pravidla, 
která musíme dodržet!“

Zredukovali jsme počet pro-
dejních míst na 50 %, tím vznikly 
odstupy mezi stánky ve vzdálenosti 
více než 5 m. Povinné nošení rou-
šek, a každý stánek vybavený dez-
infekcí bylo samozřejmostí a ne-
ustále v průběhu akce pořadateli 
kontrolováno. Bezpečná 2metrová 
vzdálenost byla vyznačena pro pří-
chozí na chodníku a na plot jsme 
umístili orientační letáky, které 
připomínaly hygienická opatření a 
taky oznámení, že počet návštěvní-
ků je limitovaný plochou areálu a 
pokud dojde k naplnění kapacity, 
budou návštěvníci vpuštění pouze 
systémem „kus za kus“.  K tomuto 
omezení došlo jen dvakrát a to v 
pátek. Celkem akci navštívilo nece-
lých 2 500 lidí, což je zlomek běžné 
návštěvnosti.  

Velice často nám návštěvníci 
děkovali za uspořádání této akce, 
např. starší manželé z Rožnova 
nám dokonce sdělili, že si chtěli 
nakoupit v sobotu kvítka v Uni-
-Hoby marketu ve Valašském Me-
ziříčí, ale jelikož tam nemohli ani 
zaparkovat, natož se prodrat da-
vem nakupujících, tak si raději při-
jeli v klidu a bezpečí nakoupit na 
Valašskou zahradu. Opodál stojící 
rodina z Frýdlantu n. O. taky kon-
statovala, že stejně kritická situace 
je i v hoby marketech ve Frýdku-
-Místku, a tak, i když to měli do 
Rožnova dále, tak si v klidu a hlav-
ně v bezpečí přijeli nakoupit.  

„Chtěla bych velmi poděkovat 
Policii ČR a Městské policii, které 
několikrát denně na místě veli-
ce přísně kontrolovala nařízená 
opatření,“ uvádí Taťána Míčková 
a dodává: „Jelikož jsme byli dosta-
tečně předzásobeni dezinfekčními 
prostředky, tak v neděli po akci 
skoro již ve večerních hodinách 

jsem byla vydezinfikovat obě auto-
busové zastávky u Eroplánu, což se 
však nelíbilo dvěma podivným pá-
nům, kteří asi s oblibou používají 
tyto zastávky jako svůj domov, tak 
jsem je raději oba taky dezinfekcí 
postříkala!“

 V průběhu akce nás rožnov-
ští návštěvníci informovali, že 
na webových stránkách města 
Rožnova se objevují určité oba-
vy vedení města z naší akce, což 
samozřejmě je pochopitelné, 
protože se jednalo o první větší 
akci v našem regionu, ale může-
me širokou rožnovskou veřejnost 
ujistit, že bez patřičných vyjádře-
ní ministerstev a bez více než de-
setileté zkušenosti s pořádáním 
této akce bychom si nedovolili 
akci uspořádat.  

Přejeme všem čtenářům RS hlav-
ně pevné zdraví a dostatek dobré 
nálady, kterou v současné podivné 
době opravdu potřebujeme. 

Pořadatelé Valašské zahrady
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Line dance, aneb když Rožnovanky žijí tancem
Před 11 lety vznikla v Rožnově díky spolupráci klubu seniorů a střediska volného času seniorská taneční sku-
pina. Vede ji Věra Stachová, dnes již emeritní pracovnice rožnovského střediska volného času.

„Začínali jsme se nejdříve věnovat 
klasickým párovým country tancům. 
Bylo nás 24 a absolvovali jsme mno-
há vystoupení pro veřejnost i další 
seniory na akademiích SVČ. Vystu-
povali jsme také na akcích mimo 
Rožnov,“ sdělila Věra Stachová 
a pokračovala: „Muži-senioři po-
stupně odcházeli, až jsme zůstaly 
jen ženy, a protože jsme nechtěly 
tancovat párové tance samé ženy, 
nabídla se má sestra, že nám vytvoří 
tak zvaný Line dance. To jsou tance 
v řadách, kdy tančí každý sám, ale 
stejnou taneční sestavu. Také jsme 
přemýšlely nad názvem, až některá 
z nás prohlásila – vystoupení se nám 
daří, ale občas se vyskytne chybička 
– tak jsme si řekly, že název To dáme, 
nebo taky ne! to vystihuje přesně.“

Společně s pěveckým sborem 
Rosénka Rožnovanky vystupovaly 
v Praze, několikrát ve slovenských 
lázních Nimnica, samostatně pak 

v Krmelíně, na Dolní Bečvě, ve 
Stříteži, na Hutisku-Solanci a sa-
mozřejmě v Rožnově. „V tomto 
školním roce jsme absolvovali vy-
stoupení v září pro seniory jubilan-
ty, v prosinci pro spolek rožnovských 

žen (viz foto - pozn. red.) a v březnu 
pro seniory v Krmelíně. V současné 
situaci pro nás zkoušky skončily a 
já doufám, že opět začnou v polovině 
září 2020. Scházíme se vždy v pátek 
v 16.30 hodin v rožnovském středis-

ku volného času. Proto využívám 
této příležitosti a ráda bych pozvala 
do našich řad nové členky. Nebojte 
se, přijďte se podívat a vyzkoušet si 
to!“ vzkázala novým zájemkyním 
vedoucí skupiny.                       (r)

Trocha historie: První rožnovské sídliště Záhumení

Na toto období svého času vzpo-
mínala rožnovská rodačka a uči-
telka Věra Klasová. „Když se ještě 
neříkalo Záhumení, ale Záhumní, 
prožívala jsem v této části města celé 
své dětství. Na jaře, když na Záhum-
ní povyrostlo osení, jsme s několika 
mincemi v hrstičce nedočkavě čekali, 
kdy poprvé uslyšíme zakukat kukač-
ku, že se nás podrží peníze po celý 
rok. Vzácností nebyl ani skřivánek.  
A když začalo kvést obilí, celé Záhu-
mní bylo zlaté!“

V souladu s tehdejší politikou 
o šíření kultury mezi pracující 
byly v počátcích výstavby sídliš-
tě Záhumení jednotlivé budovy 
vyzdobeny sgrafity. Výzdoba byla 
zadána ak. malíři Janu Kobzáňovi 
(1901-1959) a jeho sgrafita tak na 
tomto sídlišti podnes tvoří roz-

sáhlou a ojedinělou expozici jeho 
výtvarného díla.

Je s podivem, že v tehdejší poli-
ticky a ideologicky tak exponované 
době si Jan Kobzáň dokázal ucho-
vat vlastní náhled na výzdobu síd-
liště. V jeho sgrafitech se objevuje 
symbolika starých časů, plných 
záhad a pověstí. Nevzdal se ani své 
příchylnosti k přírodní tematice. 
Takto motivicky a v souladu s okol-
ní přírodou, historií města i krajiny, 
vytvořil před více jak padesáti lety 
originální výzdobu domů rožnov-
ského sídliště Záhumení.

 V ulici Partyzánská lze spatřit 
u balkonů dvou obytných bloků, 
které rámují vstup do ulice Julia 
Fučíka, rozměrná sgrafita. Impo-
zantní výjev vychází ze starých 
bájí a pověstí. V horní části ob-

razu krmí dravý pták mláďata na 
hnízdě, kdežto ve spodní části 
další opeřenci klovají mýtického 
draka. Vše doplňují rostlinné mo-
tivy.

Dvěma rozsáhlými sgrafity vy-
zdobil kolem roku 1955 také dva 
obytné bloky v dnešní ulici Pionýr-
ská. Tato sgrafita se neuskrovnila 
do malého prostoru nad vstupy 
domů, ale tvoří u každého z obyt-
ných bloků dlouhý pás ve střední 
části domu. I když se jedná o dvě 
zcela samostatná díla, ideově jsou 
propojená. Každému z obrazů 
dominuje žena: na jednom nalé-
vá mléko, na druhém drží dítě v 
náručí. Postavy po obou stranách 
doplňují kolorit valašských hor 
prací, lidovou hudbou, tancem. 
Ani jedna z dvaatřiceti postav 

Bouřlivý rozvoj průmyslu v Rožnově po roce 1949 znamenal zvýšení počtu obyvatel města z 
počtu po staletí kolem 3 000 až na více než 18 000. To vyvolalo potřebu výstavby sídlišť. Prvým 
bylo sídliště Záhumení. Dvoupatrové domy stavěné klasickou technikou z cihel byly stavěny v le-
tech 1950-1960 severozápadně od náměstí, kde až do té doby byly obhospodařované polnosti.

se neopakuje. Oba obrazy vypo-
dobňují pospolitost horalů, hor a 
přírody a vyobrazují takto „Valaš-
skou legendu“.

Originální výzdoba domů rož-
novského sídliště Záhumení je 
už sedmdesát let přírodní galerií 
předčasně zesnulého malíře a spi-
sovatele Jana Kobzáně.         (sb)

INZERCE
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Divadelníci mají v plánu vzpomínkovou show
Pandemie COVIDu-19 zkom-
plikovala život všem divadel-
ním souborům a zuberská 
SPONA nebyla výjimkou.

Na jaře měli Spoňáci odehrát po-
slední 2 představení hry Nic nás 
nezastaví. „Pandemie ovšem naše 
plány změnila, takže snad na pod-
zim. Bude to tuším 14. a 15. reprí-
za. Kromě naší domovské scény v 
Klubu Zubří, kde jsme hráli asi 6x, 
jsme se představili v Zašové, Valme-
zu, Vidči, Novém Hrozenkově, Fren-
štátu, Ostravě a Brně,“ prozradila 
režisérka Kateřina Gazdová.

V současnosti má Spona kromě 
své šéfky Kateřiny Gazdové a její 
kolegyně Jarky Pernicové, která 
je nápovědou i švadlenou soubo-
ru, 20 aktivních členů. Z toho 5 
jich je v divadle od jeho založení. 
„Ale už na podzim se moc těším na 
bývalé tváře, protože budeme při-
pravovat vzpomínkovou show k 10. 
výročí našeho amatérského diva-
dla. A skoro všichni bývalí členové 
přislíbili účast! Tak za rok touhle 
dobou se představíme v množství 
asi 35 lidí v různých převlecích a 
postavách. Bude to náročné dát 
dohromady, protože žijí v různých 

MA se veřejnosti otevřel loni v létě. Náklady 
na jeho stavbu dosáhly takřka 117 mil. Kč. 
„Provoz vnitřních prostor je už zajetý, bohužel 
ho na jaře přerušila koronavirová pandemie. 
Saunu, jakožto i celé fitness a wellness využí-
vali nejen místní, ale také lidé z okolních měst 
a obcí.  Vyhledávaná byla i kavárna, kterou si 
díky dětskému koutku velmi rychle oblíbily ma-
minky se svými ratolestmi. Vše přitom provozu-
jeme vlastními silami prostřednictvím k tomuto 
účelu zřízené městské organizace,“ konstatoval 
starosta Zubří Lubomír Vaculín (ČSSD) s 
tím, že: „Co se týká venkovního vyhřívaného 
koupaliště, tak jeho sezona loni nebyla nikterak 
dlouhá, skončila už po několika týdnech. Na-
plno budeme fungovat teprve letos, kdy sezona 
začne, jakmile to umožní nařízení vlády a poča-
sí. Trvat by mohla do září. K dispozici konečně 
bude i zatravněná louka, na níž se lze opalovat. 

Koupaliště vyhlíží novou sezonu

Loni bylo vstupné na bazén 40 korun, což byly 
zaváděcí ceny během zkušebního období, letos 
jsou nastaveny o něco výše.“

Spektrum Rožnovska samozřejmě zajímalo, 
kolik bude vstup na koupaliště stát. Základ-
ní celodenní koupání přijde dospělého na 70 
Kč, děti, studenti, důchodci a ZTP zaplatí 40 
Kč.  Odpolední (od 16 hodin) pak přijde do-
spělého na 40 Kč a 20 Kč důchodce a děti. 
Koupit si budete moci i rodinnou celodenní 
permanentku za zvýhodněnou cenu. Podrob-
nosti na www.mazubri.cz.                           (r)

Rodinné vstupné za zvýhodněné ceny

Multifunkční areál (MA) v Zubří, v je-
hož prostorech najdeme kromě 
fitcentra, kuželny, wellness centra 
a kavárny také venkovní vyhřívané 
koupaliště s vodními atrakcemi, se 
již naplno připravuje na letní sezonu.

Zuberská radnice připravuje nový městský web
Současný web www.mesto-zubri.
cz sice funguje jen několik let, 
ale jeho koncept je podle mís-
tostarosty Aleše Měrky (Společ-
ně pro Zubří) nepřehledný. „Za 
deset let mělo město 4 různé weby, 
přičemž jejich funkčnost nebyla 

nikdy ideální. Lidé se při hledání 
informací ztráceli, a proto nyní 
pracujeme na nových stránkách, 
které budou moderní a hlavně pře-
hledné. Díky tomu docílíme lepší 
informovanosti občanů,“ přiblížil 
důvody vývoje nového webu Měr-

ka a pokračoval: „Stránky pro nás 
programují místní odborníci a ná-
klady i s daní jsou ve výši 81 tisíc 
korun. Zmíněná částka přitom 
není v dnešních cenách nikterak 
vysoká, velké firmy, které se touto 
problematikou zabývají, si větši-

nou účtují daleko vyšší sumy. Je 
třeba také dodat, že na vizi nového 
webu se pracuje již půl roku, vše se 
pečlivě připravuje, testuje. Jakmile 
bude hotovo, spustíme zkušební 
provoz, což bude asi v druhé půli 
roku.“                                      (r)

Na plné obrátky probíhají práce na nových webových stránkách města. Zubří je chce spustit ve druhé půlce roku.

koutech republiky, ale divadlo je 
magnet i adrenalin a všichni dohro-
mady tvořili správnou partu, tak to 
snad vyjde, aby se i po letech divá-
kům zase předvedli. A možná mezi-
tím budeme vymýšlet i novou hru, 
kdo ví... Jinak své fanoušky na fb 
bavíme seriálem Z coronavirového 
života Spony - jsme na fb Zuberská 
Divadelní SPONA,“ konstatovala 
na závěr Kateřina Gazdová.

(r), fota fb SPONA

Společné foto herců ze hry Nic nás nezastaví.

Divadelníci nechyběli ani na masopustu.

Skvěle vydařená byla 
také módní show, v níž 
Spona excelovala spolu 
s členkami Klubu žen.
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Trampolínisté se bez tréninku neobejdou
Protiepidemická opatření negativně zasáhla také sportovce 
z rožnovského oddílu trampolín. Spektrum Rožnovska proto 
vyzpovídalo jejich trenérku Petru Juříčkovou.

 � Jak byste zhodnotila uplynulou 
sezonu?
„Sezonu 2019 považuji za jednu 
z nejúspěšnějších v posledních letech, 
především z pohledu žákovských a 
juniorských kategorií. Podařilo se 
nám také rozšířit členskou základnu 
o šikovné děti v přípravce a doplnit 
trenérské řady. Bohužel svou závod-
ní kariéru ukončily naše úspěšné 
závodnice Naďa Palacká a Kateřina 
Solanská, ale mají svou nástupkyni 
v Šárce Vachníkové. Jinak sezona 
2020 měla začít 13. března meziná-
rodním závodem Dutch Open v Nizo-
zemí, ale závod byl zrušen.“

 � Kdo z vašeho oddílu dosáhl nejlep-
ších výsledků? 
„Michaela Juříčková měla ze všech 
rožnovských skokanů nejúspěšnější 
sezonu. Přestože se v červnu zranila 
a přišla o možnost startu na Letní 
olympiádě dětí a mládeže, získala 
prvenství v celkovém pořadí Českého 
poháru, zvítězila na Mistrovství ČR 
starších žákyň a obsadila 2. místo 
na MČR juniorek. Jako jednotliv-
kyně se také prosadila na meziná-

rodní scéně a zajistila si tak místo 
v juniorské reprezentaci ČR. Velkým 
úspěchem byla i premiéra na Letní 
olympiádě dětí a mládeže, kdy jsme 
reprezentovali Zlínský kraj a syn-
chronní pár chlapců Filip Křenek a 
Jan Einšpigl zvítězil. Velmi potěšila 
medailová nadílka z MČR žactva, 
kdy jsme v každé kategorii získali 
alespoň jednu medaili. Celkově jich 
bylo 7 a všech 10 dětí, které Rožnov 
reprezentovaly, se probojovaly do fi-
nále.“

 � Jak probíhají tréninky v dnešní 
době koronavirové? 
„Od počátku karantény probíhá 
tréninková příprava individuálně. 
Je především zaměřena kondičně. 
Posíláme závodníkům tipy na po-
silování, sdílíme zajímavé tréninky 
pro inspiraci přes sociální sítě, ale 
je na každém jednotlivci, zda cvičí 
a jak intenzivně. Od poloviny dub-
na a v závislosti na počasí jsme 
postavili trampolínu na zahradu, 
aby si mohli především pohároví 
závodníci opět připomenout někte-
ré složitější prvky. Občas se tedy 

potkáváme v menších skupinkách, 
abychom zjistili, v jakém stavu zá-
vodníci jsou, a trochu je motivovali 
do individuální činnosti. Akrobatic-
ké dovednosti se rychle zapomínají 
a hrozí nebezpečí, že se cvičenec 
dostane z některých prvků strach. 
V přípravce máme asi 30 dětí, kte-
ré jsou momentálně bez možnosti 
společných tréninků. Pokud se brzy 
nedostaneme do tělocvičny, máme 
i pro ně přichystanou venkovní al-
ternativu. Tam jsme ovšem opět 
limitovaní počasím.“

 � Kdy vám začne nová sezona 
a  jaké v ní máte plány?
„Zatím se předpokládá, že by závodní 
sezona mohla začít koncem září. Prav-
děpodobně budou pouze závody v ČR. 
V Rožnově budeme organizovat 14. 11. 
Mistrovství ČR žactva  a chtěli bychom 
15. 11. pokračovat závodem Zlatý Ra-
degast pro děti nižších kategorií, který 
jsme teď museli zrušit. Věříme, že se 
nám děti vrátí do tělocvičny a podaří 
se nám opět rozjet chod oddílu, na což 
se už všichni těšíme.“   Za rozhovor 

poděkoval Pavel Románek

Macurův memorial 
tentokrát netradičně

Druhý květnový státní svátek, 
tedy v pátek 8. května, si také na 
Horní Bečvě připomněli výročí 
osvobození od německé nadvlá-
dy. Zmíněná sportovní akce patří 
k těm větším, které se na Bečvách 
pravidelně konají. Podle zápisu v 
kronice se první závod konal již 
v roce 1950. Letošní ročník byl 
však jiný, určený byl jen pro or-
ganizátory a několik oslovených 
běžců. „Vzhledem k opatřením v 
souvislosti s COVIDem-19 nebylo 
možné uspořádat tradiční běh pro 

širokou veřejnost, proto jsme se 
rozhodli uctít památku Jarosla-
va Macury symbolickým během, 
z něhož snad poprvé v historii 
nevzešel vítěz,“ informoval za 
organizační tým Daniel Bártek. 
Macurův memoriál se pravidelně 
koná pod záštitou obce Horní 
Bečva ve spolupráci se Základní 
školou TGM a místními spolky. 
V posledních letech je hlavním 
patronem a organizátorem něko-
likanásobný vítěz a rekordman 
běhu Stanislav Ondruch.         (r)

Zleva Lucie, Andrea, Michaela Juříčkovy.

Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz

Představujeme mladé sportovce
Basketbalový tým přípravek - Bílí tygři TJ 
Rožnov - zleva Rostislav Pešek, Richard 
Pešek, Martin Suchánek, Vojtěch Úlehla, 
Jakub Mička, trenér Jaroslav Pešek, leží-
cí zleva Adam Nimmo, a Pavel Polách. Na 
fotce chybí Adam Pobořil.                         (r)

Čokoládová trepka letos jinak
Čokoládová trepka se v červnu v Zubří neuskuteční. Tedy alespoň v té 
podobě, jak jsme byli roky zvyklí. „Letos každý sám sobě bude sportovcem, 
pořadatelem i rozhodčím. Bude se jednat o individuální výzvu malého atleta 
či atletky za pomoci svých rodičů, případně kamarádů. To záleží hlavně na 
věku dítěte, kdy horní hranice je 12 let. Pak stačí přijít za správcem do areálu 
Polyfunkčního centra v Zubří, od kterého získáte startovní číslo, a absolvovat 
tři disciplíny - běh, hod zuberskou metlou a skok daleký z místa,” sdělili 
organizátoři s tím, že celá akce bude probíhat do 19. července. Kompletní 
pravidla a informace na webu sport.mesto-zubri.cz.                             (r)
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Zubří vyměnilo trenéra
Po dvou sezonách v květnu předčasně skončil u extraligových 
házenkářů HC Robe Zubří jejich kouč Dušan Poloz. Než za něj 
Zubřané najdou náhradu, bude Zubřany trénovat Josef Mazáč.

O ukončení spolupráce informo-
valy webové stránky zuberského 
klubu. „Tak jako mnoho klubů 
napříč všemi sporty i my vnímá-
me tuto nelehkou dobu, a proto 
jsme přistoupili k následujícímu 
řešení. Na základě vzniklé situ-
ace se dohodlo vedení HC Robe 
Zubří a trenér A týmu mužů Du-
šan Poloz na vzájemném ukon-

čení spolupráce,“ uvedl klub na 
svém oficiálním webu. 

Další házenkářské kroky Dušana 
Poloze míří do mládežnické repre-
zentace žen. Kdo bude nástupcem 
Dušana Poloze v tuto chvíli není 
jasné, zatím bude u trenérského 
kormidla Josef Mazáč. 

Text Marek Havran
Foto Pavel Románek

Házenkáři HC ROBE Zubří - stojící zleva Josef Mazač (trenér), Štěpán Krůpa, Šimon Mizera, Tomáš Říha, Tomáš Řezníček, Tomáš Vlk, Jiří Dokoupil, Lukáš Hybner, Miroslav Jurka, Martin 
Hrstka, Radomír Válek a Matěj Šustáček. Spodní řada zleva Lukáš Mořkovský, Štěpán Souček, Dušan Palát, Matěj Havran, Bohdan Mizera, Filip Dořičák, Pavel Přikryl a Tomáš Mičkal.

Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz


