
Jednání mezi Českou poštou (dále jen ČP) a představi-
teli rožnovské radnice o koupi areálu poštovního úřadu 
na náměstí Míru pokračují. Podle starosty Radima Holi-
še (ANO) nyní probíhají v Praze bilaterální schůzky, na 
nichž se vyjednává o ceně a dalších podmínkách, za ja-
kých by ČP svůj majetek městu prodala. „Proces běží, 
zatím čekáme na nabídku pošty. Vyslali jsme ale jasný 

signál, že náš zájem je budovu i s přilehlými nemovitostmi 
získat, protože takováto nabídka se už nikdy nebude opa-
kovat. Postupně bychom pak celý objekt zmodernizovali 
a přestěhovali do něj takřka všechny odbory městského 
úřadu. Další výhodou by byla možnost navrhnout nově 
všechny okolní prostory, například ulice a plochu náměstí 
Míru,“ informoval starosta.                                        (r)

  

Do finále v těchto dnech míří příprava na rekonstrukci a přístavbu městské knihovny. Pokud 
nenastanou problémy, stavba by mohla nejdříve začít již v příštím roce.                       Více na str. 2
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DLOUHOLETÁ PRAXE

VODA    TOPENÍ    PLYN
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prodej materiálu
montáž plynu
montáž ústředního topení
montáž vody a kanalizace
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tepelná čerpadla
solární panely     koupelny
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V minulém čísle Spektra Rožnovska avizovaná kompletní oprava silnice I/35 od zemědělské školy až ke křižovatce u Eroplánu bude podle ŘSD, 
jakožto vlastníka komunikace a investora stavby, zahájena v pondělí 20. července. Provoz bude řízen semafory, v době hlavních dopravních špiček i re-
gulovčíky. Pro náklaďáky připravena objízdná trasa mimo Rožnov, a to přes Frenštát, Hodslavice a Valmez. Stavební práce potrvají do půlky prosince 
a po zimní přestávce budou obnoveny na jaře s tím, že hotovo má být do konce půlky roku 2021. Hodnota rekonstrukce přesáhne 50 mil. Kč.          (r)

Rekonstrukce I/35 odstartuje 20. července

V Rožnově se život konečně vrací do normálu

Postupné rozvolňování přísných 
protiepidemických opatření je i na 
Rožnovsku znát na každém kroku. 
Konečně se všem venku lépe dýchá 
bez roušek, konečně se začaly po-

řádat společenské, kulturní a spor-
tovní akce, na nichž se můžeme se-
tkávat a užívat si léta - snímek je z 
oslavy Dne dětí nazvané Kids dan-
cing pořádané skvělými tanečníky 

z Heart2Beat & Static breakers. 
Ovšem je třeba zůstat na pozoru, 

a pokud bude někdo pociťovat pří-
znaky infekce dýchacích cest, urči-
tě by měl v prvé řadě zůstat doma 

a kontaktovat svého lékaře, který 
rozhodne o dalším postupu. Jen 
vlastní disciplinovaností a ohledu-
plností koronavirus porazíme!  

        Redakce, foto Jiří Románek 

Vodovod na Horních Pasekách má zelenou

Přístavba knihovny je blíže k realizaci

Rozšíření vodovodu VaKu do Horních Pasek už nic nebrání. Odstartování stavby v roce 
2021 nezabrání ani zamítnutí dotace, o kterou žádalo město Rožnov.                        Více na str. 2

O poštu na náměstí Míru má radnice stále zájem
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Pokračování ze str. 1 
V této chvíli je už na rozšíření 

knihovny vydáno stavební povo-
lení. „Máme za sebou naprostou 
většinu přípravných prací. Vítězný 
projekt architektonického studia 
ČTYŘSTĚN prošel oponenturou 
na ČVUT, která dopadla dobře. Vy-
jasnit si ale ještě musíme drobnosti 
ke světelnosti vnitřních prostor. Co 
se týká nákladů, tak v současnos-
ti počítá odevzdaný rozpočet s ná-
klady okolo 56 milionů, ale tato 

částka se ještě může měnit. Podali 
jsme žádost o dotaci, která by moh-
la být ve výši 14 milionů korun, a 
týkala by se takzvaného pasivního 
standardu budovy,“ informovala 
místostarosta Kristýna Kosová 
(Zdravý Rožnov) a dodala: „Po-
kud by vše probíhalo podle plánů 
a na stavbu se nám podaří zajistit 
finanční krytí, tak jsme letos chtěli 
stihnout soutěž na dodavatele. To 
by nás stálo 200 tisíc korun. Sta-
vební práce by pak mohly začít nej-

dříve v příštím roce.“
Knihovna získala stávající bu-

dovu po rekonstrukci tzv. Bergero-
vy vily. Richard Berger si ji nechal 
postavit v letech 1912/13 jako ro-
dinnou vilu. Po něm tento objekt 
vlastnil majitel textilní továrny 
Leo Brill, jenž umírá v roce 1933, 
a dědicem se stává jeho žena Žo-
fie a děti Jiří a Vilemína (provda-
ná Pöttingerová). V roce 1940 
odkoupil od Žofie Brillové továr-
nu Němec Josef Kudlich (majitel 

pletárny na nedaleké Dolní Bečvě) 
formou arizování židovského ma-
jetku. V roce 1945 připadla textilní 
továrna jako válečná kořist Sovět-
skému svazu. V letech1945-1949 
sloužila jako část fondu národní ob-
novy. V letech 1949-1989 byla při-
dělena n. p. LOANA jako mateřská 
školka. Po čtyřletém chátrání se vila 
dočkala rekonstrukce na základě 
projektu Lubomíra Hromádky. Od 
prosince 1993 slouží jako knihovna 
města.                                           (r) 

Přístavba městské knihovny je blíže k realizaci

Vizualizace vnitřních prostor knihovny - ČTYŘSTĚN architekti

Důležité avízo:
Středa 8. 7. v 16 hodin

v obřadní síni MěÚ
Veřejné interpelace

Vodovod má zelenou
Pokračování ze str. 1

Podle starosty Radima Holiše 
(ANO) nebylo zamítnutí dotace 
Ministerstvem životního prostře-
dí žádným překvapením. „Čekali 
jsme to. Věděli jsme, že úspěšný 
žadatel musí být většinový vlast-
ník vodovodních řadů. A víme, že 
v řadě obcí i u nás je většinovým 
vlastníkem vodovodu společnost 
VaK Vsetín. Na zamítnutou do-
taci tedy musí většinový vlastník 
vodovodního řadu zareagovat a 
v tomto duchu jsem již informo-
val kolegy z představenstva VaKu 
Vsetín. Výsledkem je úkol pro mě 
a pro ředitele společnosti připravit 
výstavbu vodovodu Horní Paseky, 
v této podobě se přitom jedná o 
první pilotní projekt. Tento model 
pak budou využívat další obce ve 
spolupráci s VaKem. Podstatná je 
možnost čerpání dotací na rozvoj 
důležité infrastruktury,“ prozradil 
starosta Holiš a dále vysvětlil: 
„Model tedy na začátku počítá s 
úplným zafinancováním VaKu při 

realizaci a po dokončení jednotli-
vá města přispějí částí peněz. Výše 
příspěvku bude závislá od skutečně 
vysoutěžených nákladů, ale zatím 
jsme na asi 30 procentech předpo-
kládaného podílu. Pak nám bude 
díky tomu navýšen kapitálový podíl 
ve společnosti. Dále to znamená, 
že VaK tento rok požádá o dotaci 
a připraví se na námi stále avizo-
vaný začátek výstavby v roce 2021. 
Dokončení je naplánováno na rok 
2022. Město tak nebude zbytečně 
prostředníkem, protože by samo na 
podporu nikdy nedosáhlo.“

A kdy tedy Rožnov začne platit 
svůj podíl na rozšíření vodovodu? 
„První splátka bude v roce 2023, 
což je ideální z hlediska financo-
vání, protože v tomto roce končí 
splátky za kanalizaci v projektu 
Čisté řeky Bečvy 2. Ostatní pení-
ze města pak můžeme vložit do 
jiných rovněž důležitých investic. 
Vodovod Horní Paseky je tak zase 
blíže k realizaci,“ dodal na závěr 
Radim Holiš.                            (r)

Rožnov na opravy cest nezapomíná
Město Rožnov pod Radhoštěm do-
končilo opravu komunikace ul. Po-
lanského včetně napojení na vedlejší 
komunikace a sjezdy k jednotlivým 
rodinným domům. Celkové náklady 
byly ve výši téměř 2,3 mil. Kč. „Vý-
sledkem této rekonstrukce je nová 

komunikace včetně podkladních 
vrstev a asfaltového povrchu. V rám-
ci rekonstrukce byla nově upravena 
i napojení k jednotlivým rodinným 
domům a na vedlejší komunikace,“ 
uvedl Drahomír Janíček z městské-
ho úřadu.                               (pg, r)

KC chtěly stavět 3 firmy
Ukončení výběrového řízení na do-
davatele stavby kulturního centra 
proběhlo v pondělí 15. června. Hned 
poté následovalo hodnocení nabí-
dek. O veřejnou zakázku projevily 
zájem tři společnosti. Žádná však 
nesplnila jeden zásadní požadavek, 
a tím byla maximální předpokláda-
ná cena 170 milionů Kč bez DPH.

„Nejnižší cena, kterou nám firmy 
pro realizaci nabídly, byla o 48 % 
vyšší než částka, kterou máme roz-
počtově zajištěnou. Konkrétně to 
byla částka 249 milionů bez DPH, 
což je pro nás neakceptovatelné,“ 

řekl starosta Radim Holiš (ANO).
Momentálně pracovní tým 

analyzuje jednotlivé nabídky. 
„Podle všeho se do nich promítlo 
zvýšení eura, zdražení stavebního 
materiálu, uzavření hranic a tím 
i snížení počtu pracovních sil. Pří-
padně i riziko následující druhé 
vlny pandemie. Vyhlášení nové ve-
řejné zakázky bude pravděpodobně 
na podzim 2020. Potvrzenou dotaci 
máme do roku 2022, tudíž zatím 
máme dostatek času znovu vybrat 
vhodného zhotovitele a stavbu bě-
hem 1,5 roku od vysoutěžení posta-
vit,“ dodal starosta.               (pg, r)

Výměna seniorské karty
Téměř tisícovka seniorů si vyzvedla 
Rožnovskou seniorskou kartu pro 
II. ročník, díky které mohli všichni 
čerpat slevy v různých oblastech 

služeb a zboží. Jelikož má karta 
platnost do 30. 6. 2020, od pondělí 
22. června se začaly vydávat nové 
karty pro III. ročník.                   (r)

INZERCE



ZPRAVODAJSTVÍ  / INZERCESTRANA 3 / 26. ČERVNA 2020

Klobouk, roušku nosíme, s módou to my umíme…
Nečekaná a nevítaná návštěva - ko-
ronavirus dal zabrat nám všem. Sa-
mozřejmě přerušil i činnost ČSŽ – 
Spolku rožnovských žen, i když bylo 
nutno „setkávat se“ on-line a  takto 
také uskutečnit kurzy. 

Po uvolnění vládních opatření  po-
tkat se osobně v krásném rožnovském 
parku, projít se na zdravém vzduchu, 
popovídat si a vyfotit v kloboucích 
a rouškách – i to se nám podařilo a 
znovu se potvrdilo, že jsme spolek tří 
P – pospolitosti, přátelství a pomoci.
Za výbor ČSŽ — Spolku rožnovských 

žen Marie Rethyová

PŘÍSPĚVEK ČTENÁŘE

Pozemkové úpravy řeší 
jak sucho, tak i povodně
Rožnovská radnice chce zrealizovat 
dvě zásadní pozemkové úpravy. Díky 
nim by mělo postupně dojít k opatře-
ním směřujícím k zadržení dešťové 
vody v krajině, což by pomohlo nejen 
v období sucha, ale také při povodních.

Boj s povodněmi
„V minulosti se debatovalo o zídce na 
Tyršově nábřeží, což mělo ochránit 
obyvatele před Bečvou. Podrobnější 
analýza ovšem prokázala, že zídka 
je z větší části neúčinná, neboť při 
povodni sklepy tamních domů za-
topí spodní voda, nemluvě o riziku 
zalití oblasti jinými toky,“ vysvětlila 
místostarostka Rožnova Kristýna 
Kosová (Zdravý Rožnov). Pozor-
nost radnice se tak zaměřila na 
hlavní říční přítoky. „Řeč je hlavně 
o Hážovce, jejíž velká voda ohrožuje 
i centrum města. A tady možnos-
ti, jak dopady tohoto živlu zmírnit, 
jsou v takzvaných přírodě blízkých 
protipovodňových opatřeních. Jedná 
se o opatření směřující k zadržení 
vody v krajině. Možností je hodně, 
kromě vytvoření rozlivových oblastí 
jde například o posílení schopnosti 
krajiny zadržet vodu – obnova tůněk, 
zadržení vody z lesních cest, tvorba 
remízků, alejí či průlehů. Díky těmto 
opatřením by se odtok vody z krajiny 
zpomalil. Pomohla by také změna 
skladby lesa, kdy by smrk nahradil 
buk,“ sdělila Kosová a pokračovala: 
„Abychom se bavili o smysluplném 

rozsahu opatření, je nejlepší zvolit 
cestu pozemkových úprav, v rámci 
tohoto procesu je potřeba domluvit se 
s majiteli pozemků, případně přistou-
pit k jejich vzájemné výměně. To je 
ovšem běh na několikaletou trať, a to 
nemluvím o nákladech, které se bu-
dou pohybovat v desítkách milionů 
korun. Každopádně na tom budeme 
dál pracovat.“

Opatření pomohou i se suchem
Druhé pozemkové úpravy se týkají 
území okolo hranice s Vidčem. „O 
tuto oblast jsme se začali zajímat 
kvůli příjezdové cestě na Hradisku, 
kterou je nutno opravit. Zjistili jsme, 
že středem silnice prochází hranice 
mezi Rožnovem a Vidčem, a aby 
toho nebylo málo, tak samotná ko-
munikace je majetkem dvou státních 
organizací. Je tedy jasné, že se musí 
urychleně vyřešit majetkové poměry 
a posunout hranice obcí. Na změně v 
těchto dnech intenzivně pracuje Stát-
ní pozemkový úřad, nové vytyčení ka-
tastru by mohlo proběhnout na pod-
zim, dále se připravuje rekonstrukce 
silnice,“ přiblížila místostarostka 
s tím, že: „V plánu je ale i schůzka 
s vlastníky pozemků v dané oblasti. 
Naším cílem je totiž nejen oprava 
cesty, ale chceme se tímto územím 
zabývat hlouběji. Kvůli suchu je pri-
oritou zadržet vodu v krajině, proto 
zde navrhujeme obnovit polní cesty, 
remízky a další územní prvky.“     (r)

Pandemie koronaviru zastavila rožnovské hodiny
Kdo by neznal lidovou písničku Rož-
novské hodiny smutně bijů… Málo-
která časomíra je tak známá, jako 
právě ta na věži rožnovského kostela 
Všech svatých.

Jenže ručičky na hodinách se už 
několik týdnů nehýbou. Na tento 
fakt upozornil na květnovém zase-
dání zastupitelstva jeho člen Jaro-

mír Koryčanský (KDU-ČSL). „Rož-
novské hodiny bohužel nyní nebijů 
vůbec, ani smutně… Zastavily se asi 
kvůli tomu koronaviru, až bude vše 
fungovat, jak má, všichni se uzdraví-
me, tak se snad rozběhnou,“ sdělil s 
nadsázkou Koryčanský a pokračo-
val: „Chtěli jsme ve farnosti problém 
s hodinami vyřešit za naše peníze, 
ale zjistili jsme, že hodiny od roku 

1953 patří městu. To by se tedy mělo 
podílet na zprovoznění. Stálo by to asi 
70 tisíc korun a hodiny by šly přesně 
na sekundu. Navíc by díky nové tech-
nologii bylo možné regulovat bití, v 
noci by to lidi nebudilo. Řešení je ale 
třeba najít co nejdříve.“
Starosta Radim Holiš (ANO) se 
spoluúčasti radnice na zprovozně-
ní hodin nebrání, odmítá ale, že 
by patřily městu. „V našem majetku 
evidovány nejsou. Již v roce 2004 teh-
dejší zastupitelstvo řešilo farnosti for-

mou grantu dotaci na opravu těchto 
hodin. Nic tedy nebrání tomu, aby se 
znovu podala žádost, a my ji rádi pod-
poříme. Také si myslím, že je řada 
zastupitelů, kteří by na tuto investici 
rádi přispěli. Klub zastupitelů hnutí 
ANO 2011 je rovněž připraven přispět 
osobními dary na hodiny tak, ať jsou 
opraveny co nejrychleji. Nemusí se 
tedy o tom dlouze diskutovat, prostě 
je třeba sepsat žádost o individuální 
grant na opravu hodin a věci se dají 
do pohybu,“ uvedl starosta.          (r)

INZERCE
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Radní Rožnova se v červnu setkali s podnikateli
(ANO), Martin Drápal (Nezávislí 
Rožnováci) a Petr Kopecký (Zdra-
vý Rožnov) společně diskutovali s 
jednateli a řediteli firem o rozvoji 
města. „Snídaně s podnikateli je 
jednou z aktivit Zdravého města a 
Místní Agendy 21 a každoročně vidí-
me vyšší nárůst zájemců o účast na 
této akci. Otevřeli jsme také téma 
tvorby strategického plánu rozvoje 
města, kde budou rozpracovány seg-
mentové koncepce, které budou řešit 

například oblast dopravy anebo přá-
telskost podnikání,“ sdělil místosta-
rosta Kučera.
Tématem k diskuzi byl i záměr vý-
stavby kulturního centra, ať už je to 
donátorství ze strany podnikatelů 
nebo plánované změny v dopravě. 
Aktuální je oprava hlavní komuni-
kace, která omezí vjezd nákladní 
dopravy do města. Další z plánů na 
příští rok je projekt, který pomůže 
organizovat parkování ve městě. Do 

oblasti cestovního ruchu budou za-
pojení samotní podnikatelé, jelikož 
je Rožnov součástí Destinačního 
managementu turistické oblasti Va-
lašsko. „Vážíme si toho, že zde firmy 
podnikají, zaměstnávají lidi a rozví-
jí své podniky, čímž pomáhají také 
rozvoji Rožnova. Je naším zájmem, 
abychom se s představiteli firem pra-
videlně setkávali a diskutovali také 
o tom, jak jim může pomoci město,“ 
dodal starosta Holiš.           (pg, r)

Na pracovní snídani pozvalo 
vedení rožnovské radnice 
místní významné zaměstna-
vatele. Probrali několik důle-
žitých témat.

Třicet zástupců firem a společností 
se v půli června setkalo s vedením 
Rožnova. Starosta města Radim 
Holiš (ANO), místostarosta Jan 
Kučera (Nezávislí Rožnováci) 
i členové rady Lenka Střálková 

INZERCE Koryčanky povede Pavlína Ondryášová
Během letních prázdnin vy-
střídá na ředitelské židli ZŠ 
Koryčanské Paseky Radmi-
lu Máchovou, která odchází 
na zasloužený odpočinek, 
Pavlína Ondryášová.

Ondryášová vyhrála v květnu výbě-
rové řízení. „Celkem jsme vybírali ze 
dvou uchazeček a troufnu si říct, že 
paní Ondryášová byla jednoznačně 
lepší. Školu zná, protože na ní učí a 
chce navázat na silné stránky školy. 

Takže za městskou radu jí přeji, ať se 
jí v nové funkci daří,“ sdělil místosta-
rosta Jan Kučera (Nezávislí Rožno-
váci) a dodal: „Zasedla již i komise 
pro výběr nové ředitelky Mateřské 
školy 1. máje, kde tamní ředitelka 
také v létě odchází do penze. Komise 
vybírala ze dvou kandidátek a obě dvě 
vyhodnotila jako kvalitní a doporučila 
je. Výběr z komisí doporučených kan-
didátů je vždy na radě města. Až poté 
můžeme výběr považovat za konečný 
a zveřejnit jej. Slibuji ale, že s tím pů-
jdeme ven hned, jakmile to půjde.“ (r)

Teslu protne nový chodník za 800 tisíc
V polovině června začala oprava 
chodníku na ul. 1. máje v areálu 
bývalé Tesly. Práce budou trvat 
přibližně dva měsíce a město zde 
investuje částku téměř 800 000 Kč. 

Rekonstrukce 330 metrů dlouhého 
chodníku bude rozdělena na 2 úse-
ky. Doba realizace se s ohledem na 
výměnu potrubí může protáhnout 
až do srpna.                                (r)

 �Upozornění městské policie

Městská policie Rožnov pod 
Radhoštěm upozorňuje na zvýše-
ný počet krádeží jízdních kol ve 
městě. Od počátku dubna 2020 
bylo Policií ČR registrováno od-
cizení 12 jízdních kol a 3 kolobě-
žek na území města. Oproti pře-
dešlým měsícům je to skokový 
nárůst a orgány činné v trestním 
řízení po pachatelích intenzivně 
pátrají.                                      (r)

 � Také letos bude pastelkovné

Rožnovská radnice také letos 
pokračuje s pomocí rodinám ma-
lých žáků se startem do nového 
životního období – povinné škol-
ní docházky. Od roku 2012 při-
spívá město prvňáčkům na školní 
pomůcky a nejinak tomu je také 
letos. I tentokrát přispěje město 
Rožnov částkou zhruba 800 ko-
run na jednoho žáka, který jde 
do první třídy.                          (r)                     

Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz
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Rožnovsko shání recept na sucho i povodně

Lékařská pohotovost v Rožnově obnovena
Provoz LPS pro dospělé (sídlí vedle zemědělské školy) - so, ne, svátky 
8-18 hod. Tel: 571 655 444. V pracovní dny je pohotovost v meziříčské 
nemocnici vždy 16–7 hod. (víkendy nepřetržitě, tel: 571 758 111).    (r)

 �Mohl byste přiblížit konkrétní 
cíle besedy?
„Jednalo se o osvětovou akci zamě-
řenou na možnosti, jak efektivně a 
hlavně levně co nejvíce zadržet vodu 
v našich beskydských lesích. Pro-
gram jsme rozdělili na celkem dvě 
části, a to přednášku a terénní exkur-
zi. Přednášel a terénní exkurzi vedl 
Štefan Val’o ze slovenských Košic, 
který na své přednášce představil, jak 
efektivně zastavovat dešťovou vodu v 
lesích.“

 � Proč jste si vybrali zrovna témata 
sucho a povodně?
„To jsou totiž dva extrémy počasí, na 
které si v poslední době v ČR poma-
lu zvykáme. Navrhovaná opatření 
pomáhají zpomalit odtok vody z 
lesů v období sucha, stejně jako za 
prudkých lijáků.“

 � Pro koho bylo setkání určeno?
„Pro vlastníky lesních pozemků, or-
gány ochrany přírody a také pro sa-
mosprávu.“

 � Co Vám beseda dala?
„Přednáška se věnovala teoretické části 
problému. Poukázala na to, jaký vliv 
mají lesní cesty a především přibližo-
vací linky pro stahování dřeva na od-
vodňování lesní půdy. Terénní exkurze 
se věnovala popisu a identifikaci  pro-
blémů přímo v lese na severním svahu 
Velkého Javorníku. Letos plánujeme 
realizovat s některými vlastníky lesních 
pozemků na území, ale i mimo území 
CHKO Beskydy, různé typy opatření. 
Budeme sledovat, jak která opatření 

fungují za sucha a jak za povodně. 
Osvědčené prvky budou překresleny do 
technického výkresu a následně bude 
popsán postup pro jejich realizaci.“

 � Jak moc je sucho na Valašsku 
problémové? 
„Suchem jsou nyní postiženy celé Be-
skydy. V porovnání s ČR jsou však 
na tom ještě relativně dobře.“        (r)

V pondělí 1. června předná-
šel v rožnovském kině Štefan 
Vaľo - přední slovenský od-
borník na zadržování vody 
v krajině. Zajímavou akci, z 
níž je foto vpravo, připravila 
Agentura ochrany přírody 
a krajiny ČR -- Správa Chrá-
něné krajinné oblasti Besky-
dy, ve spolupráci s městem 
Rožnovem pod Radhoštěm 
a  ČSOP Radhošť. Spektrum 
Rožnovska položilo několik 
otázek hlavnímu organizáto-
rovi – Miroslavu Kubínovi ze 
Správy Chráněné krajinné 
oblasti Beskydy.

Radnice chce monitorovat ovzduší
Přestože bylo naše město v 19. a na začátku 20. století pro-
slulé takřka po celé Evropě díky klimatickým lázním. Vzduch, 
který dýcháme nyní, už ale příliš léčebný není. Může za to 
především nadměrná prašnost.

Město je podle informací z Čes-
kého hydrometeorologického ústa-
vu (dálen jen ČHMÚ) z roku 2005 
zahrnuto mezi obce se zhoršenou 
kvalitou ovzduší, nejen co se týká 
prachových částic, ale i benzoapy-
renu, přízemního ozónu a oxidů 

dusíku. „Je to bohužel problém nejen 
Rožnova, nýbrž i většiny okolních 
měst či obcí. Dosud se ale u nás vy-
cházelo jen z jakýchsi modelových 
odhadů, my chceme získat konkrét-
ní, přesná data, abychom věděli, co je 
pro zdraví našich obyvatel největším 

problémem. Jedině tak dovedeme 
zavést konkrétní opatření k nápra-
vě,“ sdělila místostarostka Rožnova 
pod Radhoštěm Kristýna Kosová 
(Zdravý Rožnov, na snímku) s tím, 
že: „Pokud bychom hovořili o původu 
znečištění ovzduší, tak pomyslné prv-
ní místo by konkrétně u nás obsadila 
narůstající doprava a hned za ní by 
byla místní topeniště.“

Pro získání místních údajů o 
znečištění ovzduší se proto Rožnov 
rozhodl pořídit měřící stanici. „Ta 
bude umístěna v blízkosti světelné 
křižovatky U Janíků. Výstup z ní 
bude jednak na infopanelu na parko-
višti za Albertem u náměstí a také na 
webových stránkách ČHMÚ. Poříze-
ní monitoringu nás vyjde na 3,16 mi-
lionu, přičemž jsme uspěli se žádostí 
o dotaci, která je ve výši 2,7 milionu,“ 
vysvětlila místostarostka s tím, že 
projekt by se měl realizovat již v 
příštím roce.                                (r)

Nepropásněte rožnovské Cyklotoulky
V květnu se v Rožnově pod 
Radhoštěm natáčel další z dílů 
oblíbených Cyklotoulek. Těšit 
se můžete na záběry z náměstí, 
lázeňské kolonády u Spoláku, skan-
zenu a samozřejmě nechybí ani 
cyklostezka či překrásné přírodní 
scenérie rožnovských kopců. Cyk-
lotoulky s Rožnovem v hlavní 
roli poběží v premiéře již první 

červencovou sobotu (4. 7.) od 9.00 
hodin na programu ČT 2, další tři 
reprízy v následujících dnech uve-
dou programy ČT Sport a sloven-
ská SRTV 2. 

Časy repríz se dozvíte na webu 
města www.roznov.cz i na turi-
stickém webu města Rožnova 
www.visitroznov.cz.           (pg, r)

www.spektrumroznovska.cz
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Koronavirus zasáhl ekonomiku, Rožnov hledá lék na výpadek příjmů

NÁZORY KOMUNÁLNÍCH POLITIKŮ

Markéta Blinková (ODS)
Již v loňském roce jsme upozorňo-
vali na nutnost šetřit, poukazovali 
jsme na rostoucí provozní výdaje 
města, investice do měkkých pro-
jektů, navýšení počtu zaměstnanců 
úřadu - především v samosprávě. Re-
agovali jsme na prognózy ekonomů 
a chystanou velmi drahou investici 
města v podobě kulturního centra, 
jehož cena se z původně zastropova-
ných 100 miliónů korun vyšplhala 
na dvojnásobek. Ekonomické pro-
blémy se skutečně dostavily, způso-
bila je pandemie, zmrazení ekono-
miky - dopady pocítíme všichni. Je 
tedy logické hledání úspor v rozpoč-
tu města, protože stejně bude postu-
povat každý z nás ve své domácnosti 
- zaměříme se na to důležité, co k 
životu nezbytně potřebujeme, ostatní 
odložíme, přehodnotíme. A tak by 
se mělo zachovat i vedení města - 
preferovat investice, které nebudou 
generovat extrémní náklady na svůj 
provoz, dát tedy prioritu vodovodu 
na Horních Pasekách a chodníku 
do Tylovic (i když jsme nezískali do-
taci). První škrty v rozpočtu ve výši 
20 miliónů zatím příliš nebolely, ale 
zřejmě budou následovat další. V 
„ambiciózním“ (dle vyjádření staros-
ty) rozpočtu je ještě řada položek, ke 
kterým se při příštím hledání úspor 
určitě dostaneme.

Kristýna Kosová (Zdravý Rožnov)
Škrty jsou s ohledem na snížené pří-
jmy města nutné a je dobře, že přišly 
hned v okamžiku, kdy výpadky v pří-
jmech vidíme a přímo na ně reagu-
jeme, podle aktuální situace pak bu-
dou bohužel následovat další. Úřad 
reagoval tak, že všechny odbory 
hledaly možné úspory ve svých roz-
počtech podle aktuální situace - ať 
už podle reálných potřeb a spotřeb, 
nebo podle připravenosti projektů. 
Je myslím dobře, že úspory šly ze 
dvou třetin do provozu a pouze z jed-
né třetiny do investic, kde je přitom 
logika taková, že investice nerušíme, 
pouze je posouváme v čase, a tedy 
rozvolňujeme realizaci, což se do-
tklo třeba monitorovací stanice na 
ovzduší, kde se do vypsané veřejné 
zakázky nepřihlásil žádný uchazeč, 
a akci tedy posuneme do příštího 
roku. Stejná logika se pak uplatňuje 
i v dalších připravených škrtech, kte-
ré budou projednány na červnovém 
zastupitelstvu. Zásadní pro nás je 
nedostat se s touto krizí do ztráty, 
pokud se ekonomika rozběhne lépe, 
než v tuto chvíli říkají odhady, pak 
můžeme konkrétní položky do roz-
počtu opět vracet. Ze škrtů samo-
zřejmě nejsme nadšení, ale je to je-
diná zodpovědná reakce na propad 
ekonomiky a také rozhodnutí vlády, 
které na radnice dopadají.

Petr Hejný (Piráti)
 První (a doufáme, že i poslední) ba-
líček škrtů v rozpočtu města byl kva-
litně připraven a s jeho zněním jsme 
souhlasili jak ve finančním výboru, 
tak i při hlasování na zastupitelstvu.
Zatím není jasné, s jakou krizí se 
budeme potýkat. Pokud bude předpo-
klad propadu ekonomiky pouze krát-
kodobý, lze některé finančně náročné 
projekty pozdržet o pár let. Jestliže 
propad ekonomiky bude dlouhodo-
bý, nebo vláda připraví obcím další 
nepříjemné překvapení, tak radnice 
na to bude muset reagovat i někte-
rými velice nepopulárními kroky a 
například zmenšit náklady v provozu 
úřadu nebo omezením dotací. Závě-
rem bych chtěl podotknout, že město 
by mělo žít podle toho, na co má, 
a vyvarovat se zbytečným úvěrům 
a pokušení plátování rozpočtu vyšší 
sazbou daně z nemovitosti.

Radúz Mácha (Nez. a Soukromníci)
Ekonomické a finanční dopady 
vládních rozhodnutí a opatření v 
souvislosti s pandemií COVID-19 se 
do hospodaření měst a obcí promí-
tají prostřednictvím tzv. rozpočtové-
ho určení daní. Hlavní částí našich 
městských rozpočtových příjmů je 
konkrétně definovaný %-ální podíl 
na příjmech ze skutečně vybraných 
sdílených daní. Odhad celostátního 

výpadku tohoto (ne)výběru odhadují 
makroekonomové pro letošní rok v 
tuto chvíli ve výši cca 15-20 % proti 
původním plánovaným předpokla-
dům. Promítnuto z pohledu dopadů 
v podobě snížení letošních původně 
předpokládaných příjmů rozpočtu 
našeho města půjde odhadem o 
částku 40-50 mil. Kč. Pokud jsme 
tedy rozpočtovým opatřením schválili 
na květnovém zastupitelstvu škrty v 
rozsahu 20 mil. Kč, bylo to s vědo-
mím, že jde o první krok a přijdou 
další. Řešení v podobě dalších kroků 
nepochybně vždy existuje a budeme 
je projednávat na zastupitelstvu 30. 
června. Emoce s tím spojené podpo-
řila tak trochu zbytečná mediální 
bitva o tzv. kompenzační bonus. 
V zájmu rychlé a administrativně 
snadné podpory a pomoci podnika-
telům a živnostníkům si stát „půjčil“ 
z příjmu sdílených daní měst a obcí 
a rozdal je této cílové skupině jako 
kompenzace za následek nouzového 
stavu. Dnes, když píši tyto řádky, roz-
hodla vláda o jednorázovém finanč-
ním bonusu 1 200 Kč na obyvatele 
každého města a obce a vrátí tak 
samosprávám to, co si od nich půjči-
la. Nicméně, příjmy měst a obcí, jak 
výše uvedeno, vycházejí ze skutečné-
ho daňového inkasa, jehož výpadky 
příjmů budou, bohužel, masivní. Již 
na jednání květnového zastupitelstva 

Kvůli nemoci covid-19 a s ní spojeným protiepidemickým opatřením, které se podepsaly na nižším výkonu eko-
nomiky, odhaduje Rožnov jen za březen a duben ztrátu na příjmu ve výši 4 miliony Kč. Zastupitelé (foto z jejich 
zasedání níže) proto přijali rozpočtové opatření s 20milionovými škrty. V posledních dnech ale přišly dobré zprávy 
z Ministerstva financí, které přislíbilo dát obcím mimořádnou finanční injekci ve výši 1 200 Kč na obyvatele.

Rožnov již nyní eviduje výpadek 
příjmů na daních od státu a zároveň 
snížení příjmů z vedlejších činnos-
tí, jako jsou například poplatky za 
parkování na městských parkoviš-
tích nebo také vstup na Jurkovičovu 
rozhlednu. Ty byly po dobu nouzo-
vého stavu bezplatné nebo zavřené. 
„Rozpočtové opatření, které na konci 
května schválili zastupitelé je z 1/3 
kryto menšími plánovanými investi-
cemi, které se tedy letos neuskuteční. 
Zbylé 2/3 budou kryty z provozních 
nákladů. Musíme být obezřetní, pří-

jem měst z daní bude dále reagovat 
na ekonomický vývoj v naší republice. 
Tímto rozpočtovým opatřením chceme 
občanům říci, že máme nachystáno 
přibližně 10 % na případný propad 
příjmů,“ dodal starosta města Ra-
dim Holiš (ANO) s tím, že: „Škrty 
nejsou nikdy lehké, ale jsme tady od 
toho, abychom je nastavili tak, aby se 
co nejméně dotkly běžného života ve 
městě. Například jsme stopli nákup 
nových aut pro úřad a zastavili nábory 
na neobsazená tabulková místa. V půl-
ce června jsme navíc obdrželi dobrou 

zprávu z Ministerstva financí, které slí-
bilo obcím částečně vykrýt jejich ztrátu 
z daňových příjmů. Pro Rožnov by to 
znamenalo navíc téměř 20 milionů, 
což je částka, kterou jsme si nyní vy-
tvořili jako rezervu v rámci květnového 
rozpočtového opatření. I přesto bude-
me stále ve střehu a každé následující 
zastupitelstvo se aktuálním vývojem 
příjmů bude zabývat a na případné 
propady rychle reagovat.“

Vedení města zároveň vyzývá 
občany, aby v dnešní nelehké době 
více podporovali místní podnikatele. 

„Příkladem může být nákup od míst-
ního farmáře, či od lidí, kteří zde mají 
obchody, nebo využití nabízených slu-
žeb, jako jsou kadeřnictví či restaurač-
ní zařízení. Letní období bude výzvou 
pro všechny. Očekávaný přísun turistů, 
kteří budou pravděpodobně v letošním 
roce preferovat dovolenou v České re-
publice, může však ekonomiku v Rož-
nově více podpořit.  Každý návštěvník 
může svou útratou pomoci jak podni-
kateli, tak i městu s vyrovnáním ztrát 
v předešlých měsících,“ obrátil se na 
veřejnost starosta Holiš.         (pg, r)

V rámci rubriky Téma měsíce i tentokrát oslovila redakce Spektra Rožnovska všechny subjekty napříč 
komunálním politickým spektrem. Zajímala nás odpověď na otázku: Souhlasíte s postupem radnice, 
a pokud by se mělo ještě znovu škrtat v rozpočtu, kde by se další úspory měly hledat?

Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz
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jsem vyzval, abychom společně a bez 
emocí připravili variantní řešení ne-
zbytných změn v rozpočtu r. 2020 vč. 
změn jeho střednědobého výhledu, 
a zejména abychom aktualizovali a 
příp. přehodnotili naše investiční pri-
ority, neboť na všechno, co bychom 
rádi měli, míti nebudeme. Mít připra-
ven aktuální zásobník rozhodujících 
klíčových investičních záměrů pro 
budoucí rozvoj našeho města je v tuto 
chvíli o to důležitější, že lze v blízké 
budoucnosti předpokládat rozsáhlé 
dotační investiční programy ze strany 
jak státu, tak EU. Řešme tedy společ-
ně a bez emocí rozvojovou strategii 
města, shodněme se na investičních 
prioritách a neztrácejme čas a ener-
gii politikařením.

Jaromír Koryčanský, Zdeněk Něme-
ček, Daniel Drápala (KDU-ČSL)
Několik posledních let vláda ČR žila 
pocitem, že dotace budou věčné a fi-
nance budou neomezeně přitékat, a 
proto mohou rozhazovat po milionech. 
Stejně tak se dělo v krajích, ve městech 
a naše město není výjimkou. I u nás 
přetrvával pocit, že můžeme bez ome-
zení investovat do několika velkých 
investičních akcí najednou. Namátkou 
připomenu kulturní centrum, přístavba 
knihovny, koupě pošty, vodovod Horní 

Paseky. A k tomu je jistě nutno počítat s 
nutnými „malými“ investicemi, oprava-
mi, zajištěním chodu města atd.

Jako zastupitelé KDU jsme nabá-
dali vedení radnice k obezřetnosti. 
Byli jsme za to často kritizováni, že 
děláme paniku. Jistě, někdo by mohl 
říci, že po bitvě každý generál, ale zá-
znamy z jednání zastupitelstva jsou 
důkazem, že jsme na to upozorňovali 
již „před bitvou“. Jenže politici míní a 
covid-19 mění. Ze dne na den je všech-
no jinak. Vláda sice vytvořila řadu 
programů na podporu podnikatelů. 
Jak ale víme, i tohle nakonec zaplatí 
kraje a potažmo města cca až třeti-
nou svých rozpočtů. A to vše v době, 
kdy státní dluh dosáhne 500 mld. A 
takto velké schodky hrozí i v příštích 
letech. Díky tomu nebude za pár let 
nikdo, kdo by riskoval půjčit ČR pe-
níze. Dlouhodobá udržitelnost našich 
státních rozpočtů patří totiž dle ekono-
mů k nejhorším v Evropě. Shrnuto a 
podtrženo: všichni se budou radovat, 
že dostali přidáno, ale peníze neuvi-
dí, protože nebude kde brát. Oslíčku, 
otřes se, je jen v pohádce.

Je důležité si vytvořit priority, co je 
zbytné a nezbytné, tak jako v rodinném 
rozpočtu. V této souvislosti velmi oceňu-
jeme ekonoma města ing. Hrnčárka, 
který velmi zodpovědně zpracoval v 

reakci na aktuální situaci rozpočtové 
opatření v hodnotě minus 20 mil. Kč. 
Nicméně vzhledem k posledním kro-
kům vlády ČR jsme přesvědčeni, že 
ani toto opatření nebude dostatečné. 
Bohužel musíme razantně sáhnout do 
zásobníku investičních akcí a „hrát na 
jistotu“. Na některé akce je sice přislíbe-
na dotace, bohužel několik posledních 
vyjádření ministerstva financí se nese 
v duchu pohádkového: ‚Odvolávám, 
co jsem slíbil, slibuji, co jsem odvolal.‘ 
A tak ani tyto dotace nakonec nemusí 
být jisté. Navrhujeme proto  u velkých a 
finančně náročných akcí vytvořit mini-
mální udržitelné varianty jejich dalšího 
pokračování. Přidávat se dá vždy. Ne-
radi bychom za nějaký měsíc opětovně 
konstatovali, že jsme to opětovně říkali. 
Věřte, že nás tato konstatování netěší. 
Přirozeně přejeme našim spoluobča-
nům co nejlepší rozvoj našeho krásného 
města, ale musí se tak dít s péčí zodpo-
vědného hospodáře. Přejeme Vám všem, 
aby se Vás co nejméně dotkla jak krize 
zdravotní, tak i ekonomická. Věříme, že 
z tohoto období vyjdeme posíleni. Hezké 
letní prázdniny a optimismus v srdci. 

Jan Kučera (Nezávislí Rožnováci)
Dříve jsme byli kritizováni, že v době 
růstů a dobrého výběru daní utrácíme. 
Říkali jsme, teď je čas, kdy více opraví-

me chodníky či cesty. Teď je čas, kdy 
častěji uklidíme město, kdy můžeme 
udělat více akcí pro rodiny či seniory. 
Až přijde případná krize, umíme šet-
řit. Potvrzuje se to - město v novodobé 
historii ještě nikdy takto v předstihu 
nereagovalo na blížící se daňové pro-
pady. Vyškrtali jsme 20 milionů, když 
propady daní byly kolem čtyř milionů. 
Nechceme být zaskočeni. A v tomto 
odpovědném přístupu musíme pokra-
čovat i nadále. Nesmíme dovolit, aby 
běžný provoz města financoval úvěr, 
jak se tomu stalo v minulosti. Nesmíme 
dovolit, abychom naší nepřipraveností 
zatížili město úvěrem, který by muselo 
splácet v budoucnu na úkor svého roz-
voje. Zároveň mě moc potěšil profesio-
nální přístup kolegů z úřadu při hledá-
ní řešení této nelehké situace. Úspory 
vždy bolí, ale zvládáme to výborně.

Jiří Pavlica (ANO)
Svůj souhlas jsem projevil již hlasová-
ním na zastupitelstvu. Situace s příjmy 
města se stále vyvíjí. V prvním kroku 
jsme reagovali „bezbolestnými“ škrty 
na první informace ohledně výpadků 
příjmů. Nyní přišla pozitivní zpráva, že 
by se příjmy měst měly zase částečně do-
rovnat. Což je dobrá zpráva. Příjmy dále 
sledujeme a každý měsíc dostáváme 
zprávy od ekonoma úřadu.

Mezi novými Rožnovany v převaze holčičky

Třicet pět miminek narozených na 
přelomu roku přivítal v červnu Rož-
nov mezi své občany. Tentokrát bylo 
více holčiček (22). Mezi novými ob-
čánky byla také troje dvojčátka.

„Loni měli pokaždé převahu chla-
pečci a v letošním roce jsou to konečně 
holčičky. I mezi dvojčátky měly dívky 

převahu,“ informovala matrikářka 
Marie Štůsková. Rodiče s dětmi 
pozdravil v obřadní síni radnice ve 
čtvrtek 4. června místostarosta Jan 
Kučera (Nezávislí Rožnováci) a v 
páteční odpoledne starosta Radim 
Holiš (ANO), kteří miminkům 
popřáli především hodně zdraví a 

rodičům hodně síly a trpělivosti do 
nových úkolů, kterých bude nemálo.

Rodiče převzali při této příležitosti 
růži a pamětní list, miminkům byly 
určeny dětské stavebnice. Rodiče 
byli informováni také o projektu 
Bookstart pro ty nejmenší děti, o 
nabídce knih Městské knihovny Rož-

nov a také obdrželi poukaz na roční 
vstup do knihovny, který mohou při 
první návštěvě vyměnit za čtenářský 
průkaz pro dítě nebo dospělého. Do-
provodný program byl v tyto termíny 
komornější. Občánky přivítal hrou 
na housle, mladý talent, Šimon Vrza-
la.  (pg, r), fota Petra Graclíková
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Vedení města se sešlo s rodiči žáků ZŠ Záhumení
Jak jsme vás informovali v minulém vydání, ředitelka ZŠ Záhumení Jana Flesarová odchází v létě do předčasného důchodu. 
Spolu s ní ale hodlá školu opustit i několik dalších pedagogů, což mezi veřejností vyvolalo obavy o dalším fungování školy. Mezi 
rodiče tamních žáků tak na konci května zavítal starosta Radim Holiš (ANO) a místostarosta Jan Kučera (Nezávislí Rožnováci).

Za výpověďmi pedagogů stojí vnitř-
ní problémy uvnitř samotného uči-
telského sboru. „Paní ředitelka ZŠ se 
na nás obrátila s potížemi, které jí kom-
plikovaly řízení základní školy. Nabídli 
jsme prostředky na právní poradenství 
a pomoc dvou psychologů pro supervizi 
kolektivu a podporu odboru školství,“ 
uvedl místostarosta Kučera s tím, že 
situace se neuklidnila a vygradovala 
v již zmíněné výpovědi. Radnice se 
proto děním na škole začala ještě 
více zabývat. „Pravomoci obcí jsou v 
ČR bohužel omezené. Personální zá-
ležitosti si podle zákona řeší výhradně 
ředitel, takže bude na nástupci paní 
Flesarové, aby sbor stabilizoval, my 
však budeme maximálně nápomocni,“ 
dodal Kučera. 

Právě na schůzce koncem květ-
na, z níž je foto níže, vedení města 
informovalo rodiče o probíhajícím 

konkursu na nového ředitele ZŠ. 
„Nynější ředitelka již aktivně pracuje 
na doplnění pedagogického sboru tak, 
aby škola mohla fungovat od září v pl-
ném rozsahu. Uděláme maximum pro 
udržení školy v provozu i z důvodu, že 
se pravděpodobně blíží konec sporu s 
IPR a budova školy by již mohla být 
trvale ve vlastnictví města,“ řekl staros-
ta Holiš. 

Podle místostarosty Jana Ku-
čery je zachování ZŠ Záhumení 
v provozu pro město prioritou. 
„Chceme rodičům nabídnout mož-
nost vzdělávání dětí v prvostupňové 
škole s rodinnou atmosférou. V 
okolí školy se momentálně roz-
růstá zástavba bytů a rodinných 
domů. I z tohoto důvodu musíme 
mít školu pro mladší žáky v blíz-
kosti bydliště. Výuku na Záhumení 
udržíme,“ doplnil místostarosta. 

Přihlášky mohli uchazeči na 
nového šéfa/šéfku školy podávat 
do 14. června. „Přihlásili se tři kan-
didáti, takže další kroky budou ta-
kové - 8. července proběhne konkurz 
a o dva dny později rada rozhodne 
o jmenování,“ konstatoval na závěr 
Jan Kučera.                                      (r)

Setkání rodičů s vedením města 
se účastnila také zastupitelka 
Markéta Blinková (ODS). Její 
stanovisko přinášíme níže:

„Před květnovým jednáním zastupi-
telstva města jsem byla požádána zá-
stupci rodičů, abych se vedení města 
dotázala na řešení situace v ZŠ Zá-
humení. Závěrem poměrně krátké 
debaty bylo, že vina je 50:50 a v tuto 
chvíli je nutné komunikovat přede-
vším s rodiči, ujistit je, že se škola 

rušit nebude a jsou na stole varianty 
řešení. Město již několikrát muselo 
řešit, co by nabídlo rodičům z této 
lokality v případě, že by o budovu, 
dlouhodobě zatíženou soudním spo-
rem, přišlo. Skvělá úroveň výuky, 
skvělí pedagogové, spousta mimo-
školních aktivit, úžasná spolupráce s 
rodiči, chuť dětí chodit do školy. A o 
to se nyní hraje. Nehrozí soudní spor, 
ale nevyřešené, nevyřešitelné mezi-
lidské vztahy v pedagogickém sboru 
a řada různorodých informací. Proto 
jsem se chtěla dozvědět více na spo-
lečné schůzce s rodiči, kde jsem byla 
jen pozorovatelem. Nepřísluší mi ani 
dnes hodnotit míru viny - neviny ko-
hokoliv ze sboru. Každý problém má 
řešení, i když se zpočátku zdá složité. 
Ale co vím určitě - tato škola je nena-
hraditelná, měla by zůstat pro Vaše 
děti i pro spoustu dalších.”  

 � Poděkování ZŠ Sedmikrásce
Od začátku března je velkým tématem 
pro ČR a tedy i pro město Rožnov p. 
R. pandemie koronaviru. Na základě 
opatření Vlády ČR vznikla i potřeba 
vyučovat žáky na dálku. Vedení Zá-
kladní školy Sedmikráska a její peda-
gogové v čele s ředitelem Mgr. Pavlem 
Sumcem se k řešení nově vzniklé ne-
čekané situace ve škole postavili velice 
aktivně, přestože to vyžadovalo z  jejich 
strany mnoho úsilí, hodin práce navíc 
a nutnosti rychle se učit novým doved-
nostem. Snahou celého týmu ZŠ Sed-
mikráska bylo umožnit dětem i nadále 
kvalitní vzdělávání a  osobní rozvoj, 
kontakt s vrstevníky i  učiteli. Škola 
také komunikovala s rodiči s cílem 
informovat je o změnách a plánech a 
zjišťovat jejich spokojenost s dosavad-
ním postupem. Za tento aktivní přístup 
bychom rádi všem v ZŠ Sedmikráska 
poděkovali. Jistě se objevily a ještě ob-
jeví situace a témata, která mohla být 
řešena lépe a vhodněji. Věříme, že se 
podaří tato místa odhalit a využít pro 
další rozvoj školy. V tuto chvíli je ale 
na místě ocenit to pozitivní. Děkujeme 
tedy ještě jednou celému týmu ZŠ Sed-
mikráska za jejich nasazení! 
       Správní rada ZŠ Sedmikráska

PÍŠETE S NÁMI NOVINY

Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz



KAM
ZA KULTUROU

ČERVENEC 2020
Vážení čtenáři,

také první prázdninové 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 jiné 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

 �ÚTERÝ 16. 6. — STŘEDA 30. 9.
VOJTĚCH MÍČA / SITUACE
Výstava soch. Městský park v Rožnově až do  
září ozvláštní sochařská expozice Vojtěcha 
Míči. Jeho betonové Objekty-subjekty, Rámy, 
Bedny, Fantomy tělesnosti přináší zajímavý 
protiklad k lidové architektuře nedalekého 
skanzenu. Info na www.tka.cz
 

 �NEDĚLE 12. 7.
SWINGALIA
Koncert swingových evergreenů - spojení bra-
trů Galiových a přátel v energický hudební 
počin. Zábavný program pro děti během kon-
certu připraví Montessori Klubko.
18.00 hodin — hudební altán
 

 � ČTVRTEK 16. 7.
NAČEVA A ZDIVOČELÍ KONĚ
Nový hudební projekt Moniky Načevy, který 
nese název Zdivočelí koně, podle jedné básně 
Pavla Zajíčka, kterou právě Načeva zhudebni-
la. Ke zhudebnění vybrala básně umělců, kteří 
byli pronásledovaní minulým režimem - Iva-
na Martina Jirouse, Pavla Zajíčka, Vladimíry 
Čerepkové, Václava Hraběte, Věry Jirousové 
nebo Šárky Smazalové.
19.30 hodin — hudební altán
 

 �NEDĚLE 26. 7.
KUDLA S KAPELOU V KRABICI
Koncert brněnského písničkáře. Zábavný pro-
gram pro děti během koncertu připraví Monte-
ssori Klubko.
18.00 hodin — hudební altán
 

 � ČTVRTEK 30. 7.
XAVIER BAUMAXA
Koncert nekonvenčního písničkáře
19.30 hodin — Brillovka, nádvoří

 � PONDĚLÍ 6. 7. 
SKLÁŘSKÝ DEN
Představení sklářského řemesla, práce mistrů 
sklářů na venkovní peci.
9.00-18.00 hodin — Mlýnská dolina
 

 �NEDĚLE 19. 7.
VALAŠSKÝ VOJVODA
Odpoledne s jubilujícím souborem lidových 
písní a tanců Valašský vojvoda z Kozlovic.
15.00 hodin — Dřevěné městečko

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

 � STŘEDA 1. 7.
18.00 hodin — KALIFORNSKÝ SEN
 

 �OD ČTVRTKA 2. DO NEDĚLE 5. 7.
18.00 hodin — 3BOBULE
 

 � PONDĚLÍ 6. 7.
18.00 hodin — VÍKEND NA CHATĚ
 

 �ÚTERÝ 7. A STŘEDA 8. 7.
18.00 hodin — V SÍTI
 

 � ČTVRTEK 9. 7.
18.00 hodin — NEŽ SKONČÍ LÉTO
 

 �OD PÁTKU 10. DO NEDĚLE 12. 7.
18.00 hodin -— MEKY
 

 �OD PONDĚLÍ 13. DO NEDĚLE 19. 7.
18.00 hodin — 3BOBULE
 

 �OD PONDĚLÍ 20. DO STŘEDY 22. 7.
18.00 hodin — V SÍTI: ZA ŠKOLOU
 

 �OD ČTVRTKA 23. DO NEDĚLE 26. 7.
18:00 hodin — VZHŮRU ZA SNY  
 

 �OD PONDĚLÍ 27. DO STŘEDY 29. 7.
18.00 hodin — MULAN
 

 � ČTVRTEK 30. A PÁTEK 31. 7.
18.00 hodin — HAVEL

 � ČTVRTEK 2. 7.
VLASTNÍCI
21.30 hodin — náměstí
 

 � ČTVRTEK 9. 7.
SVĚTÁCI
21.30 hodin — náměstí
 

 � ČTVRTEK 16. 7.
MODELÁŘ
21. 30 hodin — hudební altán
 

 � ČTVRTEK 23. 7.
READY  PLAYER ONE: HRA ZAČÍNÁ
21.00 hodin — Jurkovičova rozhledna
 

 � ČTVRTEK 30. 7.
JOKER
21.00 hodin — Brillovka

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

Letňák v Rožnově
www.valasskyletnak.cz

* deky s sebou *

 � SOBOTA 25. 7.
ROMSKÁ PÍSEŇ
Již 26. ročník mezinárodního festivalu.
13.00-16.00 hodin — Dřevěné městečko

 �DO SOBOTY 4. 7.
MARTIN VELÍŠEK — V KLIDU (výstava)

 � SOBOTA 11. 7. — SOBOTA 22. 8.
BARBORA DOHNALOVÁ — NA POKRAČO-
VÁNÍ (výstava)

Stage garden GALLERY CREARS
 �DO SOBOTY 4. 7.

IGOR KITZBERGER — V POHYBU (výstava)

 � SOBOTA 11. 7. — SOBOTA 22. 8.
ROTAL SALON — NA POKRAČOVÁNÍ
Skupinová výstava autorů Alena Foustková 
Holubová, Milan Hajdík, Vojtěch Kovařík, 
Ondřej Filípek 

 � STŘEDA 8. A 15. 7.
LETNÍ ČÍTÁRNA
Nyní pro vás knihovna připravila program v 
podobě letní čítárny. Přijďte si odpočinout na 
kameny za knihovnu. Budou vám k dispozici 
časopisy a denní tisk. Pro děti zde najdete kro-
mě leporel a knih také deskové a venkovní re-
tro hry. V podvečer děti čeká i čtená pohádka. 
Přijďte k nám odpočívat a lenošit. Je pro vás 
připraveno příjemné posezení, deky, polštářky 
i houpací síť. Venkovní letní čítárna funguje 
pouze v případě příznivého počasí.
Provoz čítárny: 12.00-17.00 hodin čítárna, 
17.00 -17.30 hodin čtená pohádka pro děti,
17.30-18.30 hodin deskohraní pro děti i dospělé

Valašské muzeum v přírodě
Tel.: 571 757 111
www.nmvp.cz

Městská knihovna
Tel.: 571 654 747
www.knir.cz

            www.hotel-energetic.cz



 � 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

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

 �NEDĚLE 5.7.
KURZ OLEJOMALBY METODOU BOB ROSS 
NEBO TECHNIKOU DRY BRUSH A AKVAREL
Martina Becková
9.00-17.00 hodin — ZŠ Záhumení

 �NEDĚLE 5. 7.
ÚPLŇKOVÝ ÓM CHANTING
Mgr. David Svoboda
20.00 hodin — Slunečnice
 

 � SOBOTA 18. 7.
MEDITACE S KŘIŠŤÁLOVÝMI MÍSAMI
Zvuková relaxace — Jiřina Solvana Vašinová
18.00-21.00 hodin — Slunečnice
 

 � PÁTEK 31. 7.
DIVOŽENKY V ROŽNOVĚ - ŽENSKÝ KRUH
Eva Ludvík Kudrnová, Zuzana Wolková
16.30 hodin — Slunečnice
 

 � SOBOTA 1. 8.
SYSTEMICKÉ KONSTELACE - KRAJINA DUŠE – 
PROSPĚŠNOST, PROSPERITA
Prožitkový seminář — Libor Zvolánek
9.00-17.00 hodin -— Slunečnice

Zdravotní cvičení — Inka Stavárková
8.30-10.00 hodin — Slunečnice

 �ÚTERÝ 
JÓGA PRO VŠECHNY
Petra Černotová
17.00-18.30 hodin — Slunečnice

 �DLE DOHODY
- REGRESNÍ TERAPIE A SPIRITUÁLNÍ REGRESE
Individuální terapie — Libor Hajda
9.00-17.00 hodin — Slunečnice
-  KOUČINK UVOLNĚNÍ EMOČNÍCH VZORCŮ
Individuální terapie — Pavel Dvořák
9.00-17.00 hodin — Slunečnice
-  ZDRAVÁ ZÁDA S INKOU
Zdrav. cvičení (individuální) — Inka Stavárková
9.00-17.00 hodin — Slunečnice
- INDIVIDUÁLNÍ KONSTELACE
Individuální terapie — Hana Kubelová
9.00-17.00 hodin — Slunečnice
 

 � SOBOTA 27. 6.
LÉČEBNÉ PŮSOBENÍ KAMENŮ — PŮSOBENÍ 
V PROSTORU, TVAROVÉ ZÁŘIČE, PYRAMIDY, 
DORDŽE
Přednáška, ukázka, typologie — Jiří Novotný
18.00-20.00 hodin — Slunečnice
 

 �NEDĚLE 28. 6.
KURZ OLEJOMALBY METODOU BOB ROSS
Pavel Michalica
9.00-17.00 hodin — ZŠ Záhumení

 � PÁTEK 3. 7.
OZDRAVNÉ DECHOVÉ TECHNIKY PRO ZAČÁ-
TEČNÍKY A OTUŽOVÁNÍ
Praktická přednáška — Jiří Uhlíř
18.00-20.30 hodin — Slunečnice

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

Hledáte kvalitní zábavu pro potomky na prázdninové dny? Využijte příměstské 
kempy v Resortu Valachy ve Velkých Karlovicích, kde si děti užijí pestrý a zábav-
ný program v krásném prostředí pod vedením zkušených instruktorů. Jednoden-
ní kempy jsou určeny dětem od 7 do 15 let, budou probíhat od 8 do 16.30 hodin. 
V nabídce jsou i dva pětidenní kempy (27. až 31. 7. a 17. až 21. 8.). 

Témata jednodenních příměstských kempů:
 � Základy orientace v terénu: 1. 7., 9. 7., 23. 7., 6. 8., 18. 8. 
 � Příroda na Valašsku: 7. 7., 21. 7., 4. 8., 20. 8.
 � Vaření v přírodě: 30. 6., 16. 7., 30. 7., 13. 8., 27. 8. 
 �Den portášských dovedností: 29. 6., 14. 7., 28. 7., 11. 8., 25. 8.

Pětidenní kemp stojí 2 000 Kč, jednodenní 700 Kč (zahrnuje dvě 
svačiny, oběd a pitný režim). Centrem dění je hřiště u Bistra Razula, 
při špatném počasí hotel Galik.

Využijte příležitosti a spojte při cestě do Velkých Karlovic příjem-
né s užitečným. Vezměte děti na kemp a sobě dopřejte chvíli zaslou-
ženého odpočinku při Wellness dnu pro zdraví. Tento jednodenní 
balíček bez ubytování zahrnuje celodenní pobyt v relaxačním centru 
Wellness Horal s termálními bazény, saunovým světem a fitkem, k 
tomu relaxační masáž a fitness oběd v restauraci hotelu Horal. Děti 
si pohrají, vy naberete nové síly a večer můžete společně zakončit u 
večeře na terase hotelu Horal nebo třeba u grilovaných specialit v 
Bistru Razula. Více na www.valachy.cz

Letní tip: Jednodenní příměstské kempy pro děti 
a Wellness den pro rodiče ve Velkých Karlovicích

INZERCE

 ••• www.spektrumroznovska.cz ••• aktuální zpravodajství, fotogalerie, diskuze, blog ••• www.tvbeskyd.cz •••

Další tipy na červenec a srpen
 � Kurzy pečení valašských frgálů 
(vždy úterý a sobota)
 � Kurzy pečení pizzy (nejen) pro děti
(každé pondělí)
 �Hudební podvečery na terase hotelu Horal 
(každou středu)
 � Táboráky s kytarou u Bistra Razula 
(každou středu a sobotu)
 �Grilování na terase hotelu Horal 
(každý víkend)
 � 24. až 25. 7. triatlon Valachy man   

  (www.valachytour.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

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 červenec
GRILOVÁNÍ JEDNODUŠE MILUJEME
Tradičně grilujeme na letní zahrádce od 18.00 hodin 
v pátek a v sobotu. V tomto měsíci taky budeme serví-
rovat sladké pokrmy připravené z čerstvých borůvek.
www.hotel-agh.cz * recepce@hotel-agh.cz

Nebýt půvabné krajiny v Rožnově 
a v jeho okolí, a zdravého povětří, 
které i navzdory technickému po-
kroku ve zdejších horách stále pře-
trvává, možná by se na zlaté období 
rožnovských klimatických lázní z let 
1796-1950, trvající neuvěřitelných 

154 let, už docela zapomnělo.
Kdo ví, jestli v roce 1796 c. k. rada 
a krajský fyzik Dr. František Kro-
čák očekával takový úspěch, když 
do Rožnova poslal čtyři neduživce 
s prsní chorobou, aby se léčili vzdu-
chem a žinčicí. Přesto ještě v čase 
zániku rožnovského lázeňství v roce 
1950 (před 70 lety) lékaři srovná-
vali klima Rožnova s tatranským, 
jenže v té době už tradici lázeňství 
někdejšího dřevěného městečka ne-
kompromisně vystřídal průmysl.
Důležitou roli v rozvoji lázeňství 
sehrál hraběcí ředitel Rožnovského 
panství Josef Drobník, muž bezo-
hledný a přísný, a proto neoblíbený, 
také však jasnozřivý, který pochopil 

význam lázeňství pro město a pojal 
myšlenku udělat z Rožnova léčebné 
místo. Za tím účelem založil roku 
1820, tedy před 200 lety, „léčební” 
ústav, zřídil z městské Hájnice park, 
přikázal udělat v něm cestičky, 
umístit lavičky k odpočinku, postavit 
pavilonek a pec na ohřívání žinčice. 
Díky nerudnému správci panství byl 
také postaven a 4. července 1875, 
tedy před 145 lety, a pro veřejnost 
otevřen Léčební dům, dnes všeobec-
ně známý jako Společenský dům.
V Lečebním domě byla čítárna s 
knihovnou, ordinační síň a byt pro 
domovníka. Také velkými fotogra-
fiemi a květinami okrášlený sál s 
jevištěm. Veranda na severní straně 

sloužila za nepříznivého počasí lá-
zeňským hostům k promenádě.
Během slavnostního otevření Lé-
čebního domu zazněla národní 
hymna v podání lečebního sboru 
hudebního, pak slavnostní řeč pana 
starosty a následovalo deset hudeb-
ních produkcí.
Podnes historii někdejších světozná-
mých klimatických lázní připomíná 
pamětní deska, odhalena dne 4. 
června 2005 na chátrající budově 
Společenského domu, kde ještě ne-
dávno tepal kulturní život Rožnova 
plesy, divadelními představeními, 
koncerty, výstavami obrazů a po-
dobně. I to už je zřejmě nevratná 
minulost.                  Richard Sobotka

Výročí Společenského domu v Rožnově

hudební 
festival
lidského hlasu

FUJARÉ
uvádí

bára hrzánová & bachtale apsa
katarína koščová & kapela

odysea mariana friedla
korjen| endru 

workshopy

valašské muzeum v přírodě • 17.00 h
PŘEDPRODEJ: www.festivalhlasy.cz

29. srpna 2020
Rožnov P. R.

www.roznovsko.cz

facebook.com/valasskyletnak

na Rožnovsku

Zubří
Vidče

Vigantice
Dolní Bečva
Horní Bečva

Rožnov p. Radh.
Hutisko-Solanec

Prostřední Bečva
Valašská Bystřice

Kompletní program:

www.valasskyletnak.cz

červenec
srpen

Garden Food Festival nově pětidenní
Úplně nový koncept, bez ohraničení plotem, 

s rekordní délkou pěti dnů, s převratnými novinka-
mi a výrazně levnější pro všechny. Takový je letoš-
ní Garden Food Festival, který se uskuteční v Rož-
nově od 29. července do 2. srpna. Stěžejní lokací 
zůstává pro víkendové dny městský park u hudeb-
ního altánu, ale nově se přehlídka skvělého jídla 
a pití přesouvá také dále do města. Na  festivalu 
se předvedou někteří účastníci i porotci soutěže 
MasterChef Česko 2020. 

Garden Food Festival je již šestým rokem nej-
chutnějším festivalem dobrého jídla a pití v Česku. 
Projekt si klade za cíl dlouhodobě ukazovat široké 
veřejnosti ve městech, krajích i v celé republice, 
že v daném regionu je řada kvalitních restaurací a 
kuchařů, kteří dělají svoji práci s radostí a dobře. 
Organizátoři podporují místní výrobce a farmáře, 
regionální potraviny a značky, cestovní ruch, po-
pularizují gastroturistiku.

Více k této atraktivní, zajímavé akci se dozvíte 
na webu gardenfoodfestival.cz, případně i na aktu-
álním turistickém webu města Rožnova pod Rad-
hoštěm www.visitroznov.cz.                                      (mha)



Čtěte aktuální zpravodajství, komentujte a diskutujte. www.spektrumroznovska.cz
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Při pohledu do sta-
tistických ukazatelů a 
jejich porovnání s loň-
ským obdobím čteme 

následující. V roce 2019 navštívilo 
knihovnu od 1. 1. do 31. 5. 21 986 

fyzických návštěvníků. V letošním 
roce to bylo zhruba o 10 202 ná-
vštěvníků méně, tj. 11 784. V ob-
dobí od znovuotevření knihovny tj. 
od 28. 4. do 31. 5. evidujeme 2 807 
fyzických návštěvníků. Ve stejném 
období v roce 2019 jsme evidova-
li 3 671 návštěvníků, což je o 864 
méně, v přepočtu se jedná o propad 
v návštěvnosti o 23,5 %. Knihovna 
tak kopíruje všeobecný trend, kdy 

zhruba 1/4 původních návštěvníků 
a uživatelů služeb stále váhá, zda 
bude do budoucna využívat služeb 
institucí podobných knihovně. Vě-
řím, že nakonec potřeba uspokojení 
čtenářských a informačních poža-

davků převáží nad nedůvěrou, které 
pomohla koronavirová informační 
masáž médií v lidech zahnízdit. 
Nicméně, je také potřeba pro tyto 
potenciální uživatele služeb knihov-
ny zdůraznit, že knihovny jsou místy 
s relativně nízkým nebezpečím pro 
přenos nákazy. Zároveň je také nut-
né si připustit možnost, že se k nám 
již tito lidé nevrátí.

Co nabízí knihovna v průběhu 

prázdnin? Letos se bohužel nedo-
čkáte tradičních vycházek pamětí 
města. Seniorský tým projektu Měs-
to v mé paměti se takto rozhodl 
na svém červnovém setkání a je to 
trochu i pochopitelné, vzhledem k 

jejich vysokému věku a přetrvávající 
nedůvěře. O to více bychom chtěli 
upozornit na questy, které mohou 
zájemci o historii města kdykoliv ab-
solvovat. Podrobné informace jsou 
dostupné na stránkách knihovny 
na odkaze https://knir.cz/mesto-v-
-me-pameti/publikace/. Jedná se o 
questy: Pamětihodná místa Rožno-
va, Oběti války a Rožnovská struha. 
Jediné, co k jejich absolvování potře-

bujete, je vytištěná mapa (tu Vám v 
knihovně rádi vytiskneme), popří-
padě mobilní telefon s připojením k 
internetu.

V červenci jsou připravena dvě 
středeční odpoledne v podobě letní 
čítárny. Věříme, že léto bude slunné 
a teplé, proto v případě, že to tak do-
padne i ve dnech 8. a 15. července, 
můžete si noviny a časopisy číst na 
kamenech za knihovnou. Vždy od 12 
do 17 hodin. Poté bude pro zájemce 
připravena čtená pohádka a od 17.30 
do 18.30 hodin deskohraní s vybra-
nými deskovými hrami z nabídky 
knihovny. Čítárna je určena dětem i 
dospělým, kterým to nevyjde zrovna 
ten den k vodě či na jiný výlet. Letní 
čítárna je pro nás premiéra, tak snad 
někoho zaujme.

A ještě dovolte jedno pozvání. Na 
chodbách knihovny bude v průběhu 
celých prázdnin ke zhlédnutí Valaš-
ský komiks Martina Kubíka, který 
na motivy knihy Heleny Mičkalové 
O čem si vyprávjajů Karlovjané zpra-
coval do komiksové podoby pohádky 
a pověsti z Velkokarlovicka. Knižně 
komiks vydala Masarykova veřejná 
knihovna ve Vsetíně, a patříte-li k 
fanouškům tohoto žánru, přijďte si 
prohlédnout originály kreseb.

A nezapomeňte na e-knihy!

Martin Valášek
tka@tka.cz

Pavel Zajíc
zapa@knir.cz 

Květen za námi, vprostřed června se chystáme na post-koronavirové prázdniny, a kdo může, začíná sčítat 
ztráty, které mu nucené uzavření přineslo. Je pondělí patnáctého, den uzávěrky červencového čísla Spektra 
Rožnovska, kdy sobota s nedělí nadělila části Česka bleskové povodně a chtělo by povzdechnout si: Co ko-
rona nevzala, uplavalo s vodou. Do mysli se vkrádá smutek.

Letňáky v Rožnově doplní Načeva a Baumaxa
NAČEVA A ZDIVOČELÍ KONĚ
ČTVRTEK 16. 7. 
19.30 hodin — hudební altán

 
V letošním roce jsme se rozhod-

li, vzhledem k vynucené koncertní 
abstinenci, nahradit letní pauzu 

několika prázdninovými koncerty a 
dohodli jsme s Mikroregionem Rož-
novsko na spojení koncertů s filmo-
vými projekcemi.

Letošní léto, zdá se, bude nad jinými čnít

Monika Načeva začínala jako 
herečka, divadlu se věnovala od 
šestnácti let. Její štace byly Česká 
televize, A-studio Rubín, HaDivadlo 
pod vedením Arnošta Goldflama 
a následně Divadlo Sklep, kam se 
dostala na pozvání Davida Vávry. 
Hudební tvorba Načevy je výjimeč-
ná mimo jiné také tím, že často 
spolupracuje s předními českými 

hudebníky či literáty. S žádostí o 
texty písní oslovila Jáchyma Topola, 
vystupovala s Michalem Pavlíčkem 
a dalšími.

XAVIER BAUMAXA
ČTVRTEK 30. 7. 
19.30 hodin - nádvoří Brillovky
 

Když se před čtrnácti lety ob-
jevilo debutové, skoro na koleni 
nahrané i distribuované album pís-
ničkáře Xaviera Baumaxy nazvané 

Fenkám, zapůsobilo jako zjevení. 
Zejména kvůli ironickému, spro-
stému a bezprostřednímu jazyku 
a smyslu pro pointu i vtip jdoucí až 
za hranu. Baumaxa jím ostřeloval 
konformní názory, postoje a křečo-
vité pózy nejen hudebního střední-
ho proudu.

Na rozdíl od jiných se nenechal 
úspěchem uhladit, ani zařadit. 
A podobně ostrými náboji, po je-
jichž zásahu vykrvácí kdečí ješit-
nost, střílí Baumaxa také ve své 
současné tvorbě.

Baumaxa je solitérem, který 
než napíše štiplavou nebo vtipnou 
píseň, stihne utopit veškerou svou 
hořkost ze světa v alkoholu a roz-
pustit ji v kdovíjaké chemii. Dobře 
to vystihuje kontrast uvolněné ra-
dosti a poněkud depresivní temno-
ty, obě tyto polohy u něj zaznívají. 
A to je to, co je na písničkářství 
Xaviera Baumaxy tím nejdůležitěj-
ším, proč sám zůstává nenapodo-
bitelným a přes občas se opakující 
témata stále posluchačsky podnět-
ným umělcem. V dnešní všeobecné 
době her na jistotu je totiž jeho au-
tenticita přímo esenciální.

Po skončení koncertu se bude 
promítat film Joker s Joaquinem 
Phoenixem.

Její nový hudební projekt nese 
název Zdivočelí koně, podle básně 
Pavla Zajíčka, kterou Načeva se 
svou stávající kapelou zhudebnila. 
Dále si vybrala básně umělců, kteří 
byli pronásledovaní minulým reži-
mem, z šedesátých až osmdesátých 
let - Ivana Martina Jirouse, Pavla Za-
jíčka, Vladimíry Čerepkové, Václava 
Hraběte, ale i méně známých autorů 
Věry Jirousové nebo Šárky Smaza-
lové. K těmto básníkům váže Nače-
vu také osobní vztah, výsledkem je 
citlivá a přitom silná interpretace 
básnických textů. Záměrem je oslo-
vit publikum, které vnímá umění 
jako důležitou součást svého života. 
Umění, které je potřeba pěstovat v 
našem rychlém konzumním světě. 
V kapele účinkují: Monika Načeva 
(zpěv), Markéta Pták (bicí), David 
Kabzan (klávesy). Po koncertě pro-
běhne Letňák v Rožnově, promítat 
se bude český film Modelář od Petra 
Zelenky.
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Když před více než dvěma sty pade-
sáti lety budovali obyvatelé rožnovské 
farnosti kostel Všech svatých, marně 
bychom hledali na jeho věži hodiny. 
Ty byly instalovány až druhotně v 
roce 1805 při první generální opravě 
objektu. Můžeme se proto oprávněně 
prát, proč nebyly hodiny od počátku 
součástí kostelní stavby? Stavitelé 
na ně zapomněli? Nezbyly na ně již 
peníze? Pan farář či Rožnované ne-
potřebovali vědět, jaká hodina právě 
nastala? Odpověď musíme ale hledat 
někde jinde. Jak víme i z jiných měst, 
věžní hodiny obvykle bývaly součástí 
radnic. Pouze v případě, že radniční 
objekt nedisponoval adekvátní věží či 
místem pro viditelné umístění hodi-
nového stroje, docházelo na náklady 
obce k jeho instalaci na věž kostela. 
Využívala se její vyvýšená pozice a 
údaje na ciferníku byly snadno vidi-
telné v zástavbě i na jejích okrajích. 

Investorem bývaly v těchto přípa-
dech obce v rámci plnění „veřejné 
služby“, protože církev hodinový 
stroj k životu farního společenství 
nepotřebovala (poledne, klekání, 
ale i konání mší svatých byly dá-
vány na vědomí zvukem kostelních 
zvonů). A tak i v Rožnově po mnoho 
desetiletí město náležitě o stroj pe-
čovalo – bezesporu i z toho důvodu, 
že každému bez ohledu na jeho 
majetek či okamžitou moc spraved-
livě odměřoval čas jeho pozemské-
ho bytí. Ke svému závazku se měst-
ská reprezentace hlásila dokonce 
i v době komunistické nesvobody. 
Když v padesátých letech minulého 
století probíhala generální rekon-
strukce kostela Všech svatých, veš-
keré investice a práce řídila farnost, 
jen zabudování nového hodinového 
stroje proběhlo na náklady města. 
Ani stranický aparát KSČ totiž ne-

mohl zpochybnit stanovisko tehdej-
šího městského národního výboru, 
že „věž je v Rožnově větší měrou 
objektem, který slouží potřebám a 
zájmům veřejnosti…“

V době koronavirové pandemie se z 
větší části zastavil nejen ruch v Rožnově 
pod Radhoštěm, ale i věžní hodiny. V 
posledních dnech nabývá náš život opět 
standardní tempo a všichni směřujeme 
s novou zkušeností k dalším úkolům a 
plánům v osobním i veřejném životě. 
Je ovšem na místě vdechnout nový ži-
vot též rožnovským hodinám. Nastalá 
ekonomická situace i propad daňových 
příjmů přirozeně staví před rozpočet 
města řadu investičních priorit, jejichž 
realizace je nezbytná pro zkvalitnění 
života všech občanů. Navzdory tomu 
se ale nemůžeme vzdát ani závazků – 
skutečných i těch morálních –  vůči po-
činu někdejších reprezentantů města, v 
jejichž šlépějích na počátku třetího mi-

lénia kráčíme. I proto vznikla iniciativa 
tří zastupitelů (D. Drápala, J. Koryčan-
ský, Z. Němeček), aby odpovědnost 
za pořízení nového hodinového stroje 
převzali volení zástupci obyvatel. Bylo 
by totiž nanejvýš symbolické, kdyby se 
zastupitelé bez ohledu na politickou 
příslušnost či ideové zakotvení pomy-
slně spojili v jeden celek, který dokáže 
vdechnout život věžnímu stroji. Ten 
bude nad našimi hlavami dnem i nocí 
spravedlivě odměřovat čas – a v nepo-
slední řadě napomůže i nadále spolu 
s populární lidovou písní šířit dobré 
jméno Rožnova pod Radhoštěm, jehož 
hodiny budou opět – někdy smutně, 
někdy možná i vesele bít. Stačí k tomu 
málo: zříci se ve prospěch nových hodin 
odměny za výkon funkce zastupitele 
města za jeden a půl měsíce. A tak nás 
snad již nedělí příliš dlouhá doba od 
okamžiku, kdy znovu uslyšíme odbíjet 
rožnovské hodiny.    Daniel Drápala

Město Rožnov patří mezi města, 
kde má svůj domov mnoho ptačích 
druhů. Najdeme zde dostatek měst-
ské zeleně. Park podél řeky Bečvy 
poskytuje ptákům hnízdní možnosti 
i vhodné přírodní úkryty před jejich 
predátory. Nesmíme samozřejmě 
také opomenout další iniciativu 
různých organizací a jejich budov, 
kde sídlí, či snahu obyvatelů naše-
ho města vyvěšovat budky pro růz-
né druhy ptactva. Blízkost lidských 
obydlí je jejich domovem a vzájemné 
soužití s lidmi jim nevadí a přináší 
jim i užitek.

Česká společnost ornitologická 
(dále jen ČSO) již před několika 
lety zahájila program na ochranu 
ptačích druhů u lidských sídel. Za-

znamenává rizikové faktory, které 
mohou ptáky ohrožovat. Jedná se 
například o nezabezpečené sloupy 
elektrického vedení, dopravní rizika 
či přímou likvidaci hnízdních lo-
kalit. Český svaz ochránců přírody 
Radhošť také monitoruje situaci v 
našem městě a snaží se vyhledávat 
překážky, které mohou způsobit 
ptákům zranění, ohrožení na životě 
i smrt. S tím nepřímo souvisí i to, 
že v posledních dnech přibývá nale-
zených zraněných živočichů a mezi 
nimi i ptáků. Jedním z problémů, na 
které bych chtěl zejména upozornit, 
jsou již tradičně prosklené plochy 
autobusových zastávek, skleněné 
průhledy kaváren a další podobná 
místa. Ptáky nevaruje před sklem 

tvar nálepek např. dravců, ale vizu-
ální podnět, tzn. více překrývajících 
se vzorů. Mohou to být kromě siluet 
i různé designové prvky upozorňující 
na neprostupnost skel. Řešením jsou 
také nálepky s UV efektem. Ptáci 
vidí tyto tvary jako svítící objekty. 
Do databáze jsem zařadil v minu-
lém roce i místa v našem městě. Ná-
lez mrtvých ptáků v poslední době 
mě přiměl se k této tematice opět 
vrátit a na tuto situaci upozornit. 
Protože jsou tato místa již zapsána v 
databázi ČSO, nebude podle mého 
názoru složité najít řešení. S vede-
ním města bychom pomohli ptačím 
druhům tyto překážky odstranit.

Chtěl bych proto oslovit obyvatele 
našeho města, jestli by organizaci 

ČSOP Radhošť v této problematice 
pomohli. Mohou upozornit na kritic-
ká místa a zachránit tak další ptačí 
životy. Své nálezy posílejte na e-mail: 
synlovcemedvedu2@centrum.cz. Při-
pojte fotografii a GPS souřadnice 
místa, kde chybí již zmiňované prv-
ky. Více informací najdete na  www.
birdlife.cz. Předem děkujeme za po-
moc.                     Michal Šulgan

předseda ZO ČSOP Radhošť

Ochrana ptáků ve městě Rožnově

SOkA Vsetín

Až budou rožnovské hodiny opět bít 
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Den dětí letos oslavili v Rožnově pohybem
Spolu na startu, takový je název jedinečné akce Českého atletického svazu, kterou na Den dětí, 
tedy v pondělí 1. června odstartovala česká atletická rodina letošní venkovní závodní sezonu.

V tento den proběhl atletický mí-
tink s předními českými reprezen-
tanty a zároveň na více než 100 
stadionech a dalších místech po 
celé republice se uskutečnily atle-
tické závody dětí a mládeže. A ani 

Rožnov pod Radhoštěm nebyl vý-
jimkou. Tamní středisko volného 
času spolu s atletickým oddílem 
AC Sportguides Rožnov je uspo-
řádalo na Atletickém hřišti Dany 
Zátopkové v areálu Základní školy 

Pod Skalkou. Účast přitom byla 
vzhledem k dozvukům koronavi-
rové pandemie poměrně veliká – 
změřit síly si přišlo několik desítek 
dětí od přípravek přes žactvo až 
po dorost. Dle věkových kategorií 

na ně čekal: Skok do dálky, 50 m 
sprint, běh 400 m, hod míčkem 
(ml. + st. přípravka) - skok do dál-
ky, sprint 60 m a 60 m překážky, 
vrh koulí a běh 1 000 m (ml. + st. 
žactvo a dorost).                       (r)

Výsledky:
Ml. přípravka – chlapci: 1. Maty-
áš Vašut, 2. Rostislav Pešek, 3.   
Daniel Schmidt, dívky: 1. Anto-
ny Michelle, 2. Thea Treterová, 
3. Nela Macíčková. St. příprav-
ka – chlapci: 1. Štěpán Vardžák, 
2. Jaroslav Pešek, 3. Matouš 
Liška, dívky: 1. Tereza Kozlo-
vá, 2. Eliška Horáková, 3. Ema 
Vardžáková. Ml. žáci – chlapci: 

1. Dalibor Juříček, 2. Jan Liš-
ka, 3. Filip Hrnčíř, dívky (roč. 
2007/08): 1. Veronika Salámo-
nová, 2. Tatiana Hrůzková. St. 
žáci – dívky (chlapci v této kate-
gorii nebyli): 1. Markéta Skalko-
vá, 2. Tereza Grošková, 3. Lucie 
Tarackezy. Dorost – chlapci: 1. 
Jamie Šindel, 2. David Žváček, 
dívky: 1. Barbora Marešová, 2. 
Adéla Mariničová.

Zahájení závodu ml. a st. přípravek.

Nástup na závod ml. + st. žactvo a dorost.

Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz
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Tanečníci z Malého Beskydu už zase pilně zkouší

Nahoře CM Malý Beskyd (zleva): Lucie Obšivačová, Christian Hep, Štěpán Válek, Lenka Tydláčková a Jana Obšivačová. Tanečníci 
(2. řada zleva): Adéla Skypalová, Ellen Randusová, Jakub Lušovjan, Aneta Vltavská, Lukáš Pavlica, Tereza Piskořová, Matěj Vodárek, 
Anna Lajgotová, Jakub Staňo, Jana Krčmová, Helena Adámková ml. a Jiří Krčma. Tanečníci (1. řada zleva): Tereza Jaroňová, Rozálie 
Machová, Kateřina Šuplerová, Anežka Spuchláková, Anna Jaroňová a Lucie Hanskutová.

Po nedobrovolné odmlce způsobené 
koronavirovou pandemií se pomalu 
obnovuje činnost folklorních soubo-
rů na Valašsku. V Zubří jsme v červ-
nu zastihli při zkoušce členy Malého 
Beskydu, jenž je součástí skvělého 
Valašského souboru písní a tanců 
(dále jen VSPT) Beskyd.

„Zkoušky jsme zahájili již 15. květ-
na,“ sdělila Helena Adámková z 
Beskydu. V současnosti má VSPT 
Beskyd čtyři taneční složky, do kte-
rých dochází kolem 80 členů. První 
skupinu tvoří Beskyďáčci, kde tančí 
nejmladší děti od 6 do 10 let. Další 
složkou je Malý Beskyd, ve kterém 
tančí děti od 10 do 15 let. Poté děti 
přechází do Beskydu, což je od jejich 
15 let. Poslední složku tvoří tak zva-
ná Stará garda skládající se z členů, 
kteří začínali tančit už v letech 1975 
až 1990. Členové souboru Beskyd 
nepochází pouze ze Zubří, ale také z 
okolních měst a vesnic, jako je Zašo-
vá, Rožnov pod Radhoštěm, Vidče, 
či Hutisko-Solanec.                        (r)

I Rožnované se přidali k protestu Milionu chvilek

Na 140 lidí z Rožnova a okolí se 
v červnu zapojilo do celorepub-
likového protestu namířeného 

proti české vládě. Podle spolku 
Milionu chvilek pro demokracii, 
který byl iniciátorem protestu, 

totiž kroky vlády ČR v poslední 
době údajně poškozují naši zemi 
a je třeba se proti nim ozvat. Akci 

v úterý 9. června na rožnovském 
náměstí uspořádalo Fujaré, z. s. 
Foto Fb Fujaré - Michal Kudlák

J. A. Komenský, patron vzdělávání 
a vzdělanosti, by se určitě podivil, 
jakých didaktických metod lze po-
mocí PC využít v extrémních časech 
pandemie, aby vzdělání mládeže ne-
doznalo újmy. O tom, jakého pokro-
ku vzdělávání po staletích doznalo, 
dokazuje záznam z kroniky sola-

neckého písmáka Františka Maléře 
(1891-1974, na snímku).

„Za starých časů si Valaši pro po-
čítání vyřezávali všelijaké značky, ale 
takovému písmu rozuměl jenom ten, 
kdo ho napsal a byl do něho zasvěce-
ný. Až do roku 1732 děti z Hutiska 
a Solanec nevěděly, co je škola. Do 

Pohlednice z Valašska – jak se dříve učilo ve školách
té doby osadníci takřka neuměli číst 
ani psát – mimo fojtů a písmáků, 
vesměs evangelíků, kteří si ve Sboru 
platili učitele. Tito pak sami naučili 
své děti čtení a psaní. Knihy byly v té 
době psané nebo tištěné švabachem s 
různými značkami, což bylo dost těž-
ké pro pochopení. Roku 1732 se škol-
ství v dědinách těžko ujímalo. Nebylo 
peněz na školu a na učitele, všecko 
se muselo platit. Navíc učitel zpra-
vidla hovořil spisovně česky, takže 
děti se zakořeněným starovalašským 
nářečím mu nerozuměly a učitel ne-
rozuměl zase jim. Teprve když učitel 
pochopil, kde je chyba, chtě nechtě 
se musel naučit po valašsky, jinak s 
dětmi nic nesvedl. Časem byli u nás 
učitelé, kteří na našich kotárech tak 
srostli s místními osadníky, že zane-
dlouho z nich byli zrovna takoví Va-
laši a učili děcka víc po valašsky než 
česky. A někteří učitelé tak u nás zva-
laštili, že sami nakonec česky neumě-
li. I s docházkou dětí do školy to bylo 
z počátku zlé. V zimě to prošlo, zato v 
létě býval učitel často ve škole takřka 

sám. Domlouval proto tatíkům, ale 
ti jen odsekli: Já potřebuju děcka v 
létě na práci, a ne aby se povalovaly 
ve škole. Či já budu na hospodářství 
všecko dělat sám? Já jsem do škol 
nechodil a též jsem urostl. A věřte 
nebo ne, žádný mne ještě neocigánil, 
ani co budu živ na mu dušu v ničem 
neocigání. Počkajte se školou až na 
zimu, až nebude na poli co dělat.“

Jenže, kdy by se někdejší Valaši 
učili v současnosti, když už ani těch 
zim není?          Richard Sobotka
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V Zubří sází na výchovu malých házenkářů
HC Robe Zubří rozhodně netvoří jen extraligový házenkářský tým. Tamní klub se zaměřuje také na práci s dětmi a mládeží. 
Nedávno jsme na polyfunkčním centru sportovních a volnočasových aktivit zastihli při tréninku minižáky a mladší žáky. Jejich 
trenéry jsme požádali o krátkou představenku týmů.

 HC Robe Zubří, mladší žáci. Horní řada zleva: trenér Pavel Přikryl, Samuel Kalous, René Bayer, Denis Karafiát, David Gašpar, Daniel Klich, Filip Mach, Matthias Tovaryš, 
Josef Randus, Martin Vlk, Jakub Houžva, Tomáš Pšenica a vzadu asistent trenéra Ivo Tovaryš. Prostřední řada Karel Němec, Jakub Juříček, Matyáš Adámek, Dominik 
Němec, Jiří Bayer, Jan Diviš, Matyáš Křenek, Jonáš Hrachovec, Filip Mikulenka, Radek Masařík, Jakub Poruba a Matěj Koleček. Spodní řada Jakub Koleček, Josef Šimurda, 
Jakub Vičan, Matěj Skýpala, Jonáš Rada, Mikuláš Stejskal, Štěpán Ondruch, Tomáš Bílek, Jan Holčák a Vojtěch Ondruch.

Minižáky nám představil jejich tre-
nér Matěj Šustáček (dlouholetá opo-
ra zuberského extraligového týmu - 
střední spojka, na jaře ohlásil přestup 
do francouzského Hazebroucku 71): 
„Miniházenou v Zubří máme rozděle-
nou podle školních ročníků. Takže sa-
mostatně trénují prvňáci, druháci, tře-
ťáci i čtvrťáci. Páťáci poté přecházejí do 
mladších žáků. Prvňáci a druháci mají 
trénink 2x týdně, třeťáci a čtvrťáci pak 
trénují 3x týdně. Díky sportovnímu za-
měření Základní školy Zubří mají čtvr-
ťáci a páťáci v rámci školního rozvrhu 
ještě navíc dvě hodiny sportovních her. 
Všechny tréninky probíhají pod mým 
vedením a vedením Jiřího Krpelíka. Při 
trénování kluků v utkáních nám navíc 
pomáhají výborní rodiče. Jinak minižá-
ci jakožto nejmladší kategorie nehrají 
na skóre. Chceme, aby děti získávaly 
kladný vztah ke sportu a pohybu cel-
kově, uměly se chovat v kolektivu a v 
neposlední řadě, aby si ze hry odnášely 
silný prožitek. Družstva HC Zubří hrají 
zlínskou soutěž miniházené, zuberské 
školní ligy miniházené a poté jezdíme 
i na mezinárodní turnaje.“

A jak je to u mladších žáků? Tak 
na to jsme se zeptali Pavla Přikryla, 
který je také známým hráčem extra-
ligového Zubří: „Momentálně trénu-
jeme 3x týdně, tedy tak jak jsme byli 
zvyklí, i když dříve kluci měli tréninky 
ještě i v rámci školy, ty teď nemají, pro-
tože do školy kvůli pandemii nechodí. 
Nyní se většinou připravujeme venku 

na polyfunkčním hřišti za školou. 
Za nepříznivého počasí chodíme do 
haly. Motivací pro kluky jsou jejich 
úspěchy, díky tomu je baví sportovat 
a hrát házenou. Hrajeme zlínskou 
ligu mladších žáků, jsou tam dvě sku-
piny — jedna silnější, tam hrálo naše 
áčko a na podzim skončili kluci druzí. 
Druhá skupina je trošku slabší, ale je 

tam více týmů, tak hrálo naše béčko 
a céčko. Také jsme odehráli spoustu 
turnajů na podzim a v zimě. Samo-
zřejmě nechyběl na přelomu listopadu 
a prosince 2019 tradiční mikulášský 
turnaj, který každoročně pořádáme. 
Až na pár výjimek jsou všichni kluci 
ze Zubří. V uplynulém ročníku jsme 
měli bezmála 40 mladších žáků.“  (r)

INZERCE

HC Robe Zubří, minižáci - starší (4. ročník ZŠ). Horní řada zleva Štěpán Chovanec, David Šupler, Vít Onderka, Matyáš 
Poruba, Lukáš Děcký, Dominik Zeman, Jakub Randus, Jakub Dobeš, Dominik Holiš a trenér Matěj Šustáček. Dolní 
řada zleva Šimon Čmelík, Tomáš Pavlíček, Jakub Mach, Tomáš Frňka, Michal Štěpán, Martin Němec a Matyáš Hub.

  V Klubu Zubří to už zase pěkně žije
Také v Zubří už je znát postupné rozvolňování protiepidemických opat-
ření. V tamním klubu už opět trénují místní spolky. Začátkem června 
jsme při zkouškách zastihli členy tamní dechovky.                             (r)
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Rožnovanky bojovaly s Příborem a Valmezem
Tělocvična zemědělské školy patřila 
v sobotu 6. června basketu.

Protože veškeré sportovní sou-
těže předčasně ukončila pandemie 
a trénování bylo povoleno až v 
průběhu května, dohodli se trené-
ři Rožnova, Příbora a Valašského 
Meziříčí na odehrání přátelských 
zápasů. „Náš dívčí tým byl nejmlad-
ší, ročníky 2007 -2005, Valmez byl 
asi o rok starší a Příbor měl v týmu 
holky vesměs ročník 2003,“ sdělil 
Stanislav Zlámal z rožnovského 
basketbalového oddílu.

První zápas domácí Rožnovan-
ky prohrály s Valmezem 58:62, 
druhý vyhrál Příbor nad Valme-
zem 71:43 a v posledním střetu 
místní celek podlehl Příboru roz-
dílem 9 bodů - 77:86.  „Holky je 
třeba pochválit, jejich výkony byly 
velmi dobré a obětavé. Soupeřky 
ale měly tentokrát více štěstí,“ ne-
šetřil chválou rožnovských bas-
ketbalistek Zlámal.

V Rožnově má basket poměrně 
dlouhou tradici. „Máme u nás 2 dívčí 
družstva, starší žačky U15 a mladší 
minižačky U12, ty trénuje kolegyně 
trenérka Milena Michlíčková. Zájem-

kyně se mohou přijít podívat na kte-
rýkoliv trénink, kde si samy vyzkouší, 
co všechno obnáší basket, a následně 
se rozhodnou, zda se mu budou chtít 
věnovat,“ informoval Stanislav Zlá-

mal. Rozpisy rožnovských tréninků 
v hale SZŠ (zemědělka) - U15: po 
17.30-19.00 hod., st. 16.00-17.30 
hod. a čt 17.30-19.00 hod.. U12: út 
a st 17.30-19.00 hod.                     (r)

Rožnovské basketbalistky – nahoře zleva: trenér Jaroslav Pešek, Martina Bilová, Tereza Kovářová, Žaneta Zlámalová, Eliš-
ka Baratková, Vendula Zlámalová, Adéla Paprskářová, Kristýna Holčáková, Helena Pešková, Karolína Frydrychová a trenér 
Stanislav Zlámal. Dole zleva: Monika Drexlerová, Monika Bilová, Soňa Bilová a Tereza Sommerová.

Přihlaste se na Běh rodným krajem Emila Zátopka
V květnu byla spuštěna registrace 
závodníků na Běh rodným krajem 
Emila Zátopka, který se usku-
teční v sobotu 19. září. Zájemci 
se mohou hlásit na webu (beh-

-roznov.koprivnice.org) na hlavní 
22,3 km dlouhý závod, anebo jej 
mohou absolvovat ve dvojici (že-
na-žena, muž-muž) v rámci štafet. 
Štafetový závod je doprovodný 

závod, v rámci kterého byla roz-
dělena trasa hlavního závodu na 
dva úseky, Kopřivnice – Veřovi-
ce (10 km) a Veřovice – Rožnov 
(12,3 km). Zůstává i oblíbená 

soutěž tříčlenných týmů, kde se 
mohou běžci hlavního závodu na-
víc přihlásit jako tým. Podmínkou 
založení týmu je účast alespoň 
jedné ženy.                               (r)

Čokoládová trepka pomalu finišuje
Čokoládová trepka tentokrát pro-
bíhá poněkud netradičně. Letos je 
každý sám sobě sportovcem, pořa-
datelem i rozhodčím. „Kvůli pande-
mii jsme aktuální ročník pojali jako 
individuální výzvu malého atleta či 
atletky za pomoci svých rodičů, pří-
padně kamarádů. To záleží hlavně 
na věku dítěte, kdy horní hranice je 
12 let. Pak stačí přijít za správcem do 

areálu polyfunkčního centra v Zub-
ří (nachází se za ZŠ - poz. red.), 
od kterého získáte startovní číslo, a 
absolvovat tři disciplíny - běh, hod 
zuberskou metlou a skok daleký z 
místa. Možné jsou i další dobrovol-
né disciplíny,” sdělili organizátoři 
s tím, že celá akce probíhá už jen 
do 19. července. Info na webu 
(sport.mesto-zubri.cz).             (r)

Jednou z dobrovolných disciplín je zdolání 
vrcholu pyramidy v co nejkratším čase.

Poloze v Zubří vystřídal Tonar
Novým trenérem házenkářů HC 
Robe Zubří a nástupcem Dušana 
Poloze (55) je od začátku června 
Michal Tonar (50). Zkušený kouč 
přichází z Plzně, kde se nedohodl 
na dalším pokračování úspěšné-
ho angažmá. S Plzní Tonar před 
dvěma lety získal Český pohár a 
extraligové stříbro, loni po drama-

tické finálové sérii proti Karviné 
slavil s hráči házenkářský titul. 
Plná příprava extraligového týmu 
Zubří s novým trenérem - účastní-
kem olympijských her v Barceloně 
(1992) - začne v Zubří v polovině 
července. Pokud vše půjde podle 
plánů, rozjede se nová extraligová 
sezona v září.                       (mha)

V pátek 5. června podepsal trenér Michal Tonar (vpravo) smlouvu s HC Robe 
Zubří, vlevo předseda klubu Jaroslav Dořičák.                          Foto HC Robe Zubří

V íčku půjčí koloběžky i elektrokola
Půjčovna kol funguje až do konce 
října v Turistickém informačním 
centru v Rožnově na Masarykově 
náměstí. Pro sportovní nadšence 
mají v íčku k dispozici kola, kolo-
běžky a nově také elektrokola. 

Kola či koloběžky se dají půjčit 
na 8 hodin nebo na celý den (24 
hodin). Půjčovné na 8 hodin stojí 

280 KČ, celý den (do 24 hodin) 
vyjde na 380 Kč. Při vícedenní 
výpůjčce pak každý další den stojí 
280 Kč. Půjčovné u elektrokola vy-
chází na 580 Kč na 8 hodin a 780 
Kč na 24 hodin, každý další den 
poté vyjde na 580 Kč. Vratná zálo-
ha činí 1 000 Kč. Možná rezervace 
na tel. 571 652 444.                    (r)

Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz
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Rožnovští florbalisté nečekaně pustili první ligu
Florbalisté 1. FBK Rožnov p. R. (na snímku) budou v  sezoně 2020/21 hrát třetí nejvyšší soutěž v zemi – Národní ligu. 
Sršni se na tom dohodli s klubem FBC Letka Štěpánkovice, který naopak namísto Rožnova bude působit v první lize.

„Stále ještě u nás probíhá generační 
obměna v kádru, zároveň nás ve ve-
dení dvě předposlední sezony hráči 
zaskočili tím, že i přes obměnu opět 
dvakrát vybojovali postup do prv-
ní  ligy. Loni jsme tak opětovně vy-
zkoušeli působení v této soutěži, ale 

konkurenceschopní jsme byli pouze 
v situaci, kdy hrál celý kádr. To je 
zásadní problém,“ řekl na klubovém 
webu sekretář klubu Zbyněk Macu-
ra. Podle něj byly problémy v první 
lize dlouhodobějšího rázu a takto 
vysoká soutěž se zkrátka musí hrát 

s plným obsazením. „Zejména ve 
venkovních zápasech ovlivňovala zra-
nění a také časová dostupnost hráčů 
i s ohledem na nerozumně Českým 
florbalem povolené začátky někte-
rých, zejména nedělních, utkání. 
Jelikož jsme již v minulosti zvažovali 

postoupit soutěž jinému týmu, který 
by nám za ni nabídl adekvátní pro-
tihodnotu, byli jsme i letos ochotni o 
celé záležitosti jednat. Z dvou kon-
krétních nabídek jsme zvolili a přijali 
výměnu s FBC Letka,“ vysvětlil na 
závěr Macura.                      (mha)

Rožnovské mládeži se za zelenými stoly daří
Série okresních bodovacích turnajů 
měla celkem 6 turnajů. Vzhledem k 
uzavření tělocvičen kvůli pandemii se 
sice poslední turnaj neodehrál, nicmé-
ně na výsledky a regulérnost soutěže 
to nemělo vliv, protože nejhorší výsle-
dek se každému tak jako tak škrtá. Po-
hled na konečnou tabulku okresních 
bodovacích turnajů je pro oddíl stolní-
ho tenisu TJ Rožnov velmi příjemný. 
Všechny turnaje v kategorii ml. žáků 
vyhrál rožnovský talent Daniel Círek, 
do nejlepší 10 se ještě probojovali Petr 
Maléř (6.), Filip Ondryáš (7.) a Mi-
chal Kamlár (9.).

Podobně radostný pohled je i na 
kategorii starších žáků, s níž se tím 
nejlepším možným způsobem roz-
loučil Matouš Pivovarčík, který v pří-
ští sezoně již bude startovat za doros-
tence. Teď ještě naposledy jako starší 

žák vyhrál všechny turnaje a s vel-
kým náskokem zvítězil. Druhé místo 
obsadil Daniel Círek, na 7. místě pak 
ještě skončil Pavel Maléř, těsně před 
svým mladším bratrem Petrem (8.) a 
Filipem Ondryášem (10.). Talento-
vaný starší žák Matouš Pivovarčík se 
stal vítězem i kategorie dorostenců, a 
mezi úspěšný tandem rožnovských 
hráčů se vklínil jen Martin Holzer ze 
Sokola Horní Bečva, na 3. místě tedy 
skončil Daniel Círek. „Celkově na tur-
najích startovalo jedenačtyřicet hráčů z 
pěti oddílů stolního tenisu našeho okre-
su. S našimi výsledky jsme spokojeni a 
těšíme se na další sezonu. Pevně věřím, 
že se mladým stolním tenistům co nej-
dříve otevřou tělocvičny, aby mohli tré-
novat a opět vzorně reprezentovat náš 
oddíl,“ dodal hlavní trenér rožnovské 
mládeže Petr Míček.                (mha)

Skvělou sezonu za sebou mají mládežničtí stolní tenisté Rož-
nova. Mladší i starší žáci byli na bodovaných turnajích hodně 
vidět a sbírali cenná vítězství.

Úspěšná rožnovská mládež: vpředu zleva stojí Filip Ondryáš, Adam Kedroň, Petr Maléř, 
Matěj Nový (Sokol Vidče), Michal Kamlár, Daniel Círek, vzadu stojí zleva Pavel Maléř, 
trenér Petr Míček a Matouš Pivovarčík.                                          Foto archiv oddílu

T-Mobile olympijský běh přesunut na září
Letošní T-Mobile Olympijský běh se uskuteční ve středu 16. září. Červnový termín kvů-
li pandemii padl. Olympijská myšlenka prostřednictvím běhu ožívá již přes třicet let a 
může u toho být každý. Stačí chuť vyrazit na připravené trasy. Po celé zemi se uskuteční 
více než 80 běžeckých akcí. Mezi nimi nebude chybět ani Rožnov, který nabídne trasu na 
5 km. Připraveny budou ale i závody pro děti o délce 200 až 1 100 metrů. Všechny běhy 
rozmístěné na devadesát míst po celém Česku budou mít jeden společný cíl – jako jeden 
tým odstartovat najednou v 18 hodin, a to přímo z éteru Českého rozhlasu Radiožurnál. 
V rámci T-Mobile Olympijského běhu účastníci neběží pouze pro sebe, část ze startov-
ného jde na podporu charitativní činnosti České olympijské nadace, jež umožňuje spor-
tovat dětem ze sociálně znevýhodněných rodin. Registrace do všech závodů probíhají 
na www.olympijskybeh.cz. Startovné dospělých činí od 1. června 250 Kč. Děti do 15 let 
běží v rámci dětských závodů zdarma.   „Těšíme se, že se v září potkáme v hojném počtu na 
startu, společně se pořádně olympijsky proběhneme a posílíme tak i naši přirozenou imunitu, 
která zatočí s každým virem. Přesto zůstáváme i nadále opatrní a v září budeme připraveni 
reagovat na aktuální situaci,“ sdělila Ivana Mikulenková z rožnovské radnice.              (r)


