
Radnice vyzývá majitele autovraků, aby odstavená vozidla co nejdříve odstranili z městských ploch. Pokud si s tím nebudou 
sami vědět rady, mohou se obrátit na městský úřad - kontaktní e-mail: miroslav.kovar@roznov.cz.                              Více uvnitř listu 
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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

Po několikatýdenním klidu se v Rožnově opět povtrdila nákaza nemocí covid-19. Pozitivní test měla v půli července jedna z učitelek v Mateřské škole 
1. máje 864. Školka byla na necelé dva týdny uzavřena a dezinfikována. I když se v tuto chvíli jedná o ojedinělý případ ve městě, epidemiologickou si-
tuaci nelze podceňovat, a v případě, že se u kohokoliv projeví příznaky infekce dýchacích cest, pak je vhodné se obrátit (nejlépe telefonicky!) na svého 
obvodního lékaře, který rozhodne o dalším postupu. Jen vlastní ohleduplností zabráníme šíření viru mezi zranitelnou část naší populace.                   (r)

Korovanirus dal o sobě v červenci vědět

Rožnovské hodiny po čtvrt roce opět bijú
Novému hodinovému stroji požehnal  farář a místoděkan P. Pavel Hofírek (upro-
střed) za asistence jáhna Miroslava Frňky (vpravo) a kostelníka Jaromíra Valcháře. Více uvnitř listu

Městu došla trpělivost s odstavenými autovraky

Radní jmenovali tři nové ředitelky škol
Začátkem léta je už konečně jasno, kdo po-
vede tři školy, jejichž ředitelky odchází na 
zasloužený odpočinek. ZŠ Koryčanské Pa-
seky bude nově řídit Pavlína Ondryášová, 
MŠ na 1. máji Jana Vašková a ZŠ Záhumení 
Jitka Lušovská.
Nejdříve měli rožnovští radní jasno s tím, kdo pove-
de Koryčanky. „Tady zasedla komise už před prázdni-
nami. Rada města poté rozhodla o jmenování Pavlíny 
Ondryášové, mimochodem nejde o žádné cizí jméno pro 
rodiče tamních školáků, protože na dané škole dosud 
učila,“ informoval místostarosta Rožnova Jan Kučera 
(Nezávislí Rožnováci) a pokračoval: „O něco později 
proběhl i konkurz na ředitelku mateřinky na 1. máji. 
Zde se přihlásily dvě kandidátky a obě byly velmi kva-
litní. Komise nám doporučila obě, v radě jsme vybrali 
Janu Vaškovou, přičemž i ona v dané škole před svým                         

jmenováním pracovala, a to jako zástupkyně ředitelky.“
Třetí konkurz, v němž se hledala nová šéfka rožnov-
ské školy, proběhl druhý červencový týden. V tomto 
případě se jednalo o křeslo ředitelky ZŠ Záhumení. 
„Tady komise vybírala ze tří uchazeček. Radní se po 
pečlivém prostudování průběhu konkurzního řízení a 
jeho výsledcích rozhodli pro jmenování Jitky Lušovské. 
Ta dosud učila v nedaleké obci (rozhovor s novou ře-
ditelkou přinášíme uvnitř listu – pozn. red.),“ sdělil 
Kučera s tím, že na škole se po jarních neshodách v 
kolektivu situace vrátila do klidných vod. „Za učitele, 
kteří v červnu dali výpovědi, jsou zajištěny kvalitní a per-
spektivní náhrady. Škola navíc už nebude zatížena soud-
ním sporem s IPR, takže v žádném případě nehrozí, že 
bychom ji rušili či slučovali. Naopak, začne novou etapu. 
Všem novým ředitelkám přeji hodně pracovních úspěchů 
a těším se na spolupráci při dalším zlepšování školství v 
Rožnově,“ dodal na závěr místostarosta.                  (r)    
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Základku na Záhumení povede Jitka Lušovská
Ve výběrovém řízení na no-
vou šéfku Základní školy Zá-
humení uspěla Rožnovanka 
Jitka Lušovská. Spektrum 
Rožnovska ji u této příleži-
tosti vyzpovídalo.

 �Mohla byste se představit?
„Jsem rodačka ze Zlína, kde jsem 
v roce 1986 maturovala na všeobec-
ném gymnáziu. V roce 1999 jsem se 
s rodinou přestěhovala do Rožnova 
pod Radhoštěm, kde žiji doposud. 

Práci s dětmi jsem se věnovala při 
studiu již od 16 let jako cvičitelka 
plavání ve zlínském plaveckém stře-
disku. V létě jsem pravidelně jezdila 
na pionýrské tábory a vypomáhala 
ve funkci skupinové vedoucí. Po ma-
turitě jsem hned začala pracovat v 
Okresním domě pionýrů a mládeže 
v Ústí n. Labem, dále v Plaveckém 
středisku Zlín a v Domě dětí a mlá-
deže Astra Zlín. Pedagogickou fakul-
tu Masarykovy univerzity Brno jsem 
studovala dálkově a dokončila v roce 
1995.“

 � Jaká byla Vaše předešlá pracovní 
působiště?
„Od roku 1997 jsem působila jako 
učitelka 1. stupně: v ZŠ ve Zlíně - 
Malenovicích, v ZŠ ve Viganticích, v 
ZŠ Pod Skalkou. Posledních pět let 
jsem učila v ZŠ Prostřední Bečva. 
Postupně jsem si doplnila vzdělání v 
oborech: Rozšiřující studium učitel-
ství 1. stupně, Studium pro výchovné 
poradce a Studium pro ředitele škol 
a školských zařízení.“

 � S jakou vizí přicházíte na ZŠ Zá-
humení – co budete chtít změnit, co 
naopak zachovat?
„Do funkce ředitelky ZŠ Záhumení 
vstupuji s elánem vytvořit perspektiv-
ní kvalifikovaný, spolehlivý, vstřícný, 
kolektiv, který se bude snažit zajistit 
příjemné a bezpečné prostředí pro 
žáky, pedagogy i ostatní návštěvníky 
školy. Určitě je důležitá týmová spo-
lupráce, kolegiální podpora a určitá 
dávka kreativity, která pomůže zvy-
šovat image školy. Dobrou zprávou 
je, že pedagogický sbor je doplněn do 
plného stavu, chybí nám jen důležitá 
osoba na postu účetní. V rámci kon-
cepce rozvoje školy bych chtěla navá-
zat na Školní vzdělávací program pro 
základní vzdělávání ,Tvořivá škola‘, 
který vychází ze zásad činnostního 
učení, zaměřeného na všestranný 
harmonický rozvoj osobnosti s re-
spektováním individuálních potřeb, 
možností a zájmů každého žáka. Dů-
raz je kladen na propojování teorie 
s praxí a uplatnitelnost v osobním a 
profesním životě. Koronavirová krize 

nám ukázala, jak důležité je umět 
ovládat digitální technologie. Rozvoj 
kompetencí v této oblasti je nutný, 
neboť současná doba vyžaduje při-
pravenost každého z nás na nepřed-
vídatelné situace. Mojí vizí z hlediska 
volnočasových aktivit je navýšení 
počtu zájmových kroužků, jejichž ve-
doucími by mohli být i samotní rodi-
če žáků nebo jejich přátelé. Doufám, 
že soudní spor o vlastnictví budovy 
školy bude zdárně vyřešen a zahájí 
se nezbytné opravy a modernizace 
interiéru, případně exteriéru školy. 
Škola má dostatečné prostory pro vý-
uku, je zasazená do krásné vzrostlé 
zahrady. Věřím, že noví žáci si k nám 
brzy najdou cestu.“

 � Co je Vaším osobním přáním v 
nové funkci?
„Přála bych si, aby se zde děti chtě-
ly učit, mohly učit a získaly schop-
nost umět se učit. Aby dokázaly re-
spektovat jeden druhého, nebály se 
samostatně rozhodovat a mít zod-
povědnost.“                                   (r)

Školy na Záhumení a Koryčankách budou konečně města
Bezmála 20 let trvající spory 
se společností Immobilien 
Pirker reality, s. r. o., (dále jen 
IPR, jedná se o nástupnic-
kou firmu spol. SVAS, která 
měla v 90. letech na starost 
část privatizace bývalé Tesly 
- pozn. red.) týkající se majet-
ku města. Nyní se, jak se zdá, 
vše konečně chýlí do konce.

V téměř všech případech bylo 
město úspěšné, zůstal pouze 
dlouholetý spor o vlastnictví bu-
dovy MŠ Koryčanské Paseky a 
ZŠ Záhumení. Kdo je vlastníkem, 
posuzovalo několik soudů proti-
chůdným způsobem. Na aktuál-
ního vlastníka budov, společnost 
IPR, byla vydána exekuce a hro-
zil nekontrolovaný prodej těch-
to nemovitostí. Město však bylo 
iniciátorem jednání, která vedou 

k trojstranné dohodě a zastupi-
telstvo odhlasovalo přistoupení k 
finančnímu narovnání se společ-
ností IPR, tak aby se město stalo 
výlučným vlastníkem budov.

„Město se dlouhodobě snaží pro-
kázat, že budovy MŠ Koryčanské Pa-
seky a ZŠ Záhumení přešly do jeho 
vlastnictví ještě před privatizací na 
základě hospodářské smlouvy. S tím 
však IPR, která je nyní v katastru ne-
movitostí vedena jako jejich vlastník, 
nesouhlasí. Přes nespočet soudních 
jednání, která do dnešního dne ne-
prokázala jednoznačného vlastníka, 
zkomplikovalo situaci vydání exeku-
ce na společnost IPR.  V tomto pří-
padě hrozil nekontrolovatelný prodej 
nemovitostí v dražbě,“ sdělila mluvčí 
rožnovské radnice Petra Graclíko-
vá s tím, že pokud by budovy byly 
dány do dražby, není zaručeno, že 
by je město získalo. „Naším cílem 
je získat školy do vlastnictví města a 
neriskovat dražbu. Proto jsme vstou-

pili do jednání se všemi stranami a 
výsledkem je trojstranná dohoda. Po-
dařilo se nám vyjednat cenu 6 830 
374 korun, za kterou se Rožnov stane 
výlučným vlastníkem obou budov, a 
spor bude tedy ukončen. Je to o asi 
600 000 korun nižší částka, než byla 
původně plánovaná vyvolávací cena 
v hrozící dražbě,“ uvedl starosta 
Radim Holiš (ANO). Zastupitel-
stvo města odhlasovalo v úterý 30. 
června 2020 finanční narovnání se 
společností IPR a podpořilo tak 
blížící se ukončení dlouholetých 
soudních tahanic. „Čeká nás však 
ještě několik úkonů, než se dostane-
me ke zdárnému konci. Částka, kte-
rou jsme vyjednali se společností IPR, 
bude uložena v úschově a společnosti 
IPR bude vyplacena až v okamžiku, 
kdy budou obě budovy ve vlastnictví 
města.  V této ceně je započtena také 
částka exekučního příkazu, který byl 
na budovy vydán. Těsně před pode-
psáním smlouvy a jejím podáním na 

katastr nemovitostí bude prověřen 
stav centrální evidence exekucí, stav 
obchodního rejstříku a stav katastru 
nemovitostí,“ uvedl advokát Thomas 
Mumulos, který město ve sporu za-
stupuje.

Původně chtěl Rožnov vyčkat na 
pravomocná rozhodnutí všech sou-
dů, které se touto kauzou zabývaly. 
„Rozhodně to není prohra města, je 
to jen změna taktiky s ohledem na 
hrozící dražbu. Jsem rád, že se poda-
řilo vyjednat dohodu, kterou zastu-
pitelstvo schválilo. Tímto se opravdu 
blíží ukončení sporu, který město 
dlouhodobě zatěžoval. Obě budovy 
vyžadují nutnou rekonstrukci, tak 
aby bylo zajištěno kvalitní vzdělává-
ní v Rožnově. K podpisu dokumentu, 
díky němuž budeme výlučně vlast-
níkem ZŠ Záhumení a MŠ Kory-
čanské Paseky, by mělo dojít již 10. 
srpna, kdy se můžou potkat všechny 
zúčastněné strany,“ dodal na závěr 
starosta Holiš.                        (pg, r)

Na Základní škole Záhumení se realizuje výuka v rámci I. stupně. Škola je 
oblíbená mezi dětmi i rodiči, pravidelně se zde konají různé akce - tento 
snímek jsme pořídili před loňskými Vánocemi na Mikulášské besídce.



Na prvním letošním letním 
zasedání rožnovského za-
stupitelstva čekalo jeho čle-
ny projednání hned několika 
důležitých bodů.

Nejvyšší městský orgán se priorit-
ně zabýval v pořadí již druhým roz-
počtovým opatřením, které musel 
přijmout kvůli výpadkům příjmů 
zapříčiněných koronavirovou pan-
demií. „Nyní máme v případě nut-
nosti připraveno 44 milionů korun, 
kdy takřka 20 milionů je přislíbeno 
od státu jako kompenzace výpadků 
příjmů, a dále jsme si rozpočtovými 
opatřeními vytvořili rezervu 24 mi-
lionů. Vývoj situace pečlivě sleduje-
me, aktuálně máme výpadky příjmů 
ve výši 21 milionů ke konci června. 
V případě potřeby jsme připraveni 
přijmout další rozpočtová opatření,“ 

vysvětlil starosta Rožnova Radim 
Holiš (ANO, na fotu) a pokračo-
val: „Kolik peněz a kolik ještě zapo-
jíme do letošního roku, rozhodneme 
v září. V příznivé variantě půjdou 
na investiční akce, které byly dosud 
pod čarou, tedy realizace další části 
chodníku v Tylovicích či parkoviště 
na Vítězné, přesně dle zásobníku 
projektů. Zatím jsou otevřeny všech-
ny varianty.“ Zastupitele Radúze 
Máchu (Nez. a Soukromníci) ov-
šem kroky radnice nenechaly klid-
ným. „Chci v této věci poukázat na 
určité varovné signály. V roce 2019 
byly provozní výdaje vyšší než daňo-
vé příjmy. K tomu městské obchodní 
společnosti, které by měly generovat 
zisk, generují ztrátu,“ upozornil 
Mácha. „Zvedli jsme o 100 procent 
investice, ovšem výši provozních ná-
kladů si uvědomujeme a bude se to 
řešit v rozpočtu na rok 2021. Co se 
týká městských firem, tak připra-
vujeme restrukturalizaci Krytého 
bazénu (více Téma měsíce na str. 
6 – pozn. red.),“ informoval Holiš.

Zastupitelé se také zabývali při-
pravovanou realizací kulturního 
centra v místech, kde nyní stojí 

kino Panorama. „Mělo se začít sta-
vět v létě, ovšem nastaly nám kompli-
kace při výběrovém řízení na stavbu 
budovy. Jak známo, investice je za-
stropována 203 miliony na stavební 
část a 12 miliony na vybavení, vše s 
DPH. Nejnižší nabídka na stavební 
část byla ovšem o takřka 50 procent 
větší, než zmíněný strop, což je nepři-
jatelné, a proto jsme výběrové řízení 
zrušili a na podzim vyhlásíme nové. 
Mezitím se na projekt znovu podívá-
me s projektantem a budeme hledat 
úspory,“ sdělil starosta a dodal: 
„Můj názor je ten, že za  tímto navý-
šením stojí jednak zdražení stavební-
ho materiálu, k tomu změna kurzu 
eura a navíc koronavirová pandemie, 
kdy firmám chybí zahraniční dělní-
ci. Všechna tato rizika přenesly na 
nás, což se projevilo takto vysokou 
nabídkou, s níž my samozřejmě ne-
souhlasíme. Na akci je stále platná 
dotace 50 milionů, aktuálně nás pří-
prava stavby včetně projektu, soutěže, 
posudků, přeložek inženýrských sítí, 
přípojek a dalších záležitostí stála 
17,64 milionu (částka rozepsána 
níže - pozn. red.).“                     (r)
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Srdíčka jako poděkování
Klub rožnovských seniorů - krou-
žek paličkování – se připojil k 
výzvě litvínovských paličkářek Sr-
díčko pro zdravotníky. Tato výzva 
byla vyhlášena celorepublikově. 
Rozhodly jsme se rozšířit poděko-
vání i o další složky, které v době 
těžkého období koronakrize po-
máhaly a pečovaly o starší občany 
v našem městě. Děvčata vyrobila 
více než 100 paličkovaných srdí-
ček. V Rožnově jsme vyzvali také 
kroužek patchworkářek - Spolku 

rožnovských žen, které se připojily 
a vyrobily na 400 srdíček.

Naše poděkování – srdíčka – 
jsme pak osobně předaly zdravot-
níkům – Zdravotní záchranné služ-
bě, obvodním lékařům a sestrám, 
hasičům, policii městské i státní, 
pracovníkům Charity  a Domova 
pro seniory v Rožnově, krizovému 
štábu města  a dobrovolníkům. Za-
měřily jsme se především na náš 
region.

Děkujeme všem ženám, které 
tyto milé pozornosti vyrobily.

Anneliese Přikrylová

PŘÍSPĚVEK ČTENÁŘE

Srdíčka předávaly předsedkyně rožnovského klubu seniorů Anneliese 
Přikrylová (vlevo) a Lenka Miklová ze Spolku rožnovských žen. Na fotu 
s nimi jsou záchranáři z rožnovské ZZS: zleva Vojtěch Danihel, Pavel 
Macíček, lékař Pavel Janík a Milan Poruba.

Zastupitelé řešili výpadek příjmů i kulturák

Náklady na kulturní centrum v číslech

 � Celková částka na přípravu realizace kulturního centra je 17,64 mil. 
Kč. V tom je započítána: architektonická soutěž 1,2 mil. Kč, projektová 
dokumentace od studie po realizační projekt 13,224 mil. Kč, odborné po-
sudky nad rámec dokumentace 262 tis. Kč, rezervované částky na přelož-
ky inž. sítí 2,628 mil. Kč, podklady pro dotaci 145 tis. Kč, administrace 
veřejné zakázky na dodavatele stavby 184 tis. Kč. 

 � Cena KC dle dokumentace pro výběr zhotovitele je včetně vybavení a 
venkovních úprav 215 mil. Kč, cena včetně DPH. Dle zákona  město 
nejdříve soutěžilo samotnou budovu bez vybavení se zastropováním na 
203 mil. Kč (cena včetně DPH). Zbylých 12 mil. Kč je vybavení elevace a 
všechno, co není pevně spojeno uvnitř v budově - nábytek.  

Pozvání zástupců 
malých podniků 
Vedení města Rožnova vytvořilo 
tradici setkávání se se zástupci 
velkých podniků na neformálním 
setkání „snídaně s podnikateli“. 
Řada drobných podnikatelů pro-

jevila zájem se zúčastnit podobné 
akce. I proto nyní vedení města zve 
zástupce malých podniků (0 - 50 
osob) provozující podnikatelskou 
činnost na území města na obdob-
né neformální setkání. 

Pokud máte zájem o setkání, 
přihlaste se do 31. srpna na e-mail: 
iveta.dorotikova@roznov.cz (mobil  
pro dotazy 731 630 315).       (měú)
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Rožnovskou kulturu čeká po letech restart

Radnice v těchto dnech inten-
zivně pracuje na nové kulturní 
strategii. Jaký k tomu byl důvod 
a jaké cíle od nového doku-
mentu čekat, tak to jsou otázky, 
na které nám odpovídala mís-
tostarostka Kristýna Kosová 
(Zdravý Rožnov, na fotu).

 � Proč město potřebuje kulturní 
strategii?
„Protože nemá stanoveny cíle, kte-
rých chce podporou kultury dosáh-
nout, přestože je na ni určena část-
ka v rozpočtu, která zahrnuje 900 
tisíc na kulturní granty a dále pro-
voz dvou příspěvkových organizací 
- knihovny a T klubu. Pro kulturu 
se také připravují dvě velké investi-
ce - přístavba knihovny a nové kul-
turní centrum. Zmíněné chybějící 
cíle by měly být stanoveny v širší 
diskuzi, proto strategii připravuje-
me participativně - zapojujeme do 
její přípravy všechny důležité hráče 
kulturní scény bez ohledu na to, 
zda jde o organizace naše, krajské 
nebo státní, a nezapomínáme ani 
na silnou nezávislou scénu. Kultur-
ní strategie by měla určit směr pro 

naše příspěvkové organizace a také 
pro budoucí granty do kultury.“

 � V jaké fázi jsou přípravy?
„Nyní se dokončuje analytická část 
- sběr dat a hloubkové rozhovory s 
klíčovými hráči v kultuře jsou již té-
měř hotovy, podrobněji jsme prošli 
existující podklady a doplňujeme 
snad poslední střípky skládačky. 
Výstupy analytické části pak budou 
předloženy řídícímu výboru slože-
nému ze zastupitelů města a také 
konzultační skupině z řad těch klí-
čových hráčů kultury, což proběhne 
ještě v létě. Na podzim se budeme 
věnovat návrhové části a do konce 
roku bude hotovo.“

 � Kdo se na vytvoření tohoto doku-
mentu podílí?

„Kulturní strategii pro nás připra-
vuje společnost ONplan, nejvíce 
pak Olga Škochová, která má s ta-
kými dokumenty velké zkušenosti, 
a máme velkou radost, že ji naše 
poptávka zaujala. Díky této společ-
nosti se tak můžeme zabývat i pře-
sahy kultury do územního plánová-
ní, což se nám časově pěkně sbíhá. 
Do přípravy je ale také zapojen 
úřad napříč odbory, který připravu-
je podklady a měl by se tak naučit 
analýzu do budoucna vypracovat 
samostatně.“

 �Do kdy má být hotovo?
„Do konce roku, kulturní strategie 
se překlopí do připravovaného stra-
tegického plánu města.“ 

Za rozhovor poděkoval Pavel Románek

Dlouhodobým problémem 
Rožnova pod Radhoštěm 
jsou odstavené autovra-
ky nejen na městských, 
ale také i soukromých plo-
chách, které často brání 
v  průjezdu jiným účastní-
kům silničního provozu.

Odstavená vozidla, která jsou dlou-
hodobě nepojízdná, často překážejí 
v ulicích města a brání v průjezdu, 
nebo také při zimní údržbě. „Pravidel-
ně se k nám dostávají přes Mobilní roz-
hlas ohlášení od občanů na autovraky, 
které jsou několik měsíců nepojízdné a 
viditelně chátrají. Nabízíme občanům 
poradenství a pomoc při likvidaci au-

tovraku ať už z městského nebo sou-
kromého pozemku. Ve většině případů 
dostanou majitelé vozidla hotovost za 
odstranění autovraku od firmy, která 
likvidaci zajišťuje. Vlastníci autovra-
ků, které jsou odstaveny na městských 
plochách, obdrží výzvu k jejich odstra-
nění. Pokud tak neučiní do 2 měsíců, 
začneme vozy dle zákona likvidovat a 

veškeré náklady na majitelích autovra-
ků vymáhat,“ uvedl Miroslav Kovář z 
odboru správy majetku MěÚ.

Občané, kteří chtějí využít bezplat-
né poradenství či nabízenou pomoc 
při likvidaci, se mohou obrátit na 
e-mail: miroslav.kovar@roznov.cz, 
kde jim budou sděleny další po-
drobnosti.                              (pg, r)

Městu došla trpělivost s odstavenými autovraky

Rožnovsko o svou záchrannou službu nepřijde

 � Zdravotnická koncepce pro Zlín-
ský kraj nedávno ukázala na katas-
trofální nedostatek lékařů, který by 
mohl nastat v následujících letech. 
Máme se tedy v Rožnově bát zrušení 
výjezdového stanoviště ZZS?
„Nedostatek lékařů trápí nejen zá-
chrannou službu dlouhodobě a naše 
oblast  není výjimkou. V médiích se 
objevují úvahy o možném zastavení 
provozu některých stanic ZZS či je-
jich rušení. Toto rozhodně není na 
pořadu dne. Pokud nedojde k razant-
ní redukci lékařů ZZS v našem regi-
onu, zůstávají výjezdové základny ve 
Valašském Meziříčí a Rožnově beze 
změn.“
 

 � Jaká omezení by tedy byla ve hře 
pro případ úbytku lékařů?
„Rozhodně ne rušení základny jako 

takové. Jsou zákonem dané maxi-
mální možné dojezdové časy ZZS 
na místo zásahu, což je v současné 
době 20 minut. Jistě za ideálních 
podmínek. Což při vzdálenostech a 

terénu v naší oblasti  nelze realizovat 
bez základny v Rožnově pod Radhoš-
těm.  Mohlo by dojít k reorganizaci 
posádek, kdy by například lékařská 
posádka byla pro celou oblast Valaš-
skomeziříčska a Rožnovska  k dispo-
zici ve Valašském Meziříčí a Rožnov 
by byl posílen o posádku RZP. Ale 
to je  opravdu jen jedna z možných 
variant, ale jak jsem již uvedl, zatím 

zůstává vše beze změn.“
 �  A nedošlo by ke zhoršení péče, 

pokud by vyjížděly  ve větší míře po-
sádky bez lékaře, tedy RZP?
„Rozhodně ne. Všechny naše posádky 

jsou profesionálové, kteří svou práci 
umí. V současné  době má většina 
záchranářů vysokoškolské vzdělá-
ní. Svůj  obor studují na lékařských 
fakultách jako  nelékařské obory se 
specializací záchranář. Jejich znalos-
ti jsou značné a v mnoha situacích, 
kdy je lékař u jiného pacienta,  musí 
kolegové záchranáři nás lékaře za-
stoupit. A dělají to profesionálně. Na-

víc je k dispozici konzultující lékař na 
telefonu, z našich lze např. EKG po-
slat i na dálku ke zhodnocení - prostě 
to funguje a naši pacienti se nemusejí 
obávat, že by se jim nedostalo profe-
sionální odborné péče. Na měnící se 
situaci   pamatují  i zákony, které 
zdravotnickému záchranáři umožňu-
jí provádět neodkladné zákroky, kte-
ré v minulosti mohl dělat jen lékař.“
 

 � Tento systém by fungoval po celý 
týden nebo o víkendech a svátcích 
by lékař z rožnovské základny ZZS i 
nadále vyjížděl?
„Zde by jistě záleželo na dané perso-
nální situaci, a tak bych nerad spe-
kuloval.“
 

 � Jak je to ve světě – tam jezdí léka-
ři v sanitce k případům vždy?
„Rozhodně ne. Spíše naopak. U nás v 
ČR máme podobný systém jako v Pol-
sku a na Slovensku. Z okolních států 
Rakousko a Německo mají z velké 
části systém posádek s paramediky  
(u nás to jsou záchranáři) a lékaři 
zde obsluhují převážně leteckou zá-
chrannou službu, která je ve srovnání 
s námi daleko početnější a zasahuje 
primárně.  Naopak státy, jako např. 
USA, Anglie, Kanada, mají systém 
založený jen na paramedicích a 
lékař zde k pacientům prakticky 
nevyjíždí.“                                   (r)

Nedávno prolétly celo-
státními médii informace 
o možném rušení či ome-
zení činnosti některých sta-
nic zdravotnické záchranné 
služby na území Zlínského 
kraje. V této souvislosti se 
hovořilo také o Rožnově. Jak 
tomu doopravdy je, jsme se 
zeptali lékaře ZZS Zlínského 
kraje a zastupitele města 
Zdeňka Němečka (na fotu).



Historie horního mlýna v Rožnově 
pod Radhoštěm je spojena v 16. 
století s uměle vytvořeným vodním 
náhonem při stavbě mlýnů. Už 
roku 1507 jsou zmiňovány mlýny 
dva. Dolní na Hážovce byl později 
přestavěn na papírnu. Horní – do-
dnes zvaný Paláčkův mlýn  – byl 
poháněn vodní energií z uměle 
vytvořeného mlýnského náhonu – 
Struhy. 

Mlýn čís. 154 na levém a pila čís. 
155 na pravém břehu mlýnského 
náhonu byly původně majetkem 

společnosti Hraběte Rudolfa z Kin-
ských, Michala Barabáše, Martina 
Billa a Leonharda Dresslera. Voda 
byla od panského jezu vedena od 
řeky Bečvy náhonem k bělárně č. 
491, pak ku koupelně č. 480 a od-
tud k mlýnu a pile č. 154 a 155. 

Mlýn 31. 5. 1919 koupili Vincenc 
Paláček, mlynář v Bernaticích, a 
Eustach Paláček, poručík v No-
vém Jičíně, od Kamily Řihákové za 
70.000 K. 

Ještě v polovině 20. století byl 
mlýn v provozu a při poválečném 
rozvoji města majitelé uvažovali 
také o uvedení pekárny do provozu, 

která je součástí mlýna, především 
o atraktivním využití budovy mlýna 
v rozvíjejícím se turistickém ruchu 
někdejších oblíbených klimatic-
kých lázních. 

Po zprůmyslnění Rožnova se 
však historie města začala odvíjet 
jiným směrem. Prioritu mělo Va-
lašské muzeum v přírodě a rozvoj 
průmyslové výroby začal směřovat 
k automatizaci výrobních procesů. 
Na romantiku ruční výroby chleba 
a atraktivního hotelu s klapajícím 
mlýnským soustrojím nastal čas o 
několik desetiletí později, až po na-
stolení 21. století a 3. tisíciletí.

To už byla z chátrajícího a ně-
kolika požáry poničeného a de-
vastovaného mlýna příležitostná 
noclehárna, a kde to jen šlo také 
hygienicky nijak neošetřenými ve-
řejnými toaletami, byť se nacházejí 
jen několik metrů od využívaného 
dětského hřiště a zdravotně expo-
novaného objektu.  

Podnes litujeme zániku rožnov-
ské Struhy, která s malou nadsáz-
kou vytvářela v Rožnově dojem 
„valašských Benátek“. Zároveň ne-
trpělivě čekáme na proměnu toho-
to frekventovaného místa v centru 
města.               Richard Sobotka

ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 5 / 30. ČERVENCE 2020

Místostarosta Kučera přivezl 1,5 milionu
Město Rožnov se může chlubit 
titulem obce nejvíce přátelské ro-
dině. Místostarosta Rožnova Jan 
Kučera (Nezávislí Rožnováci, na 
fotu uprostřed)) převzal na začát-
ku léta z rukou ministryně práce 
a sociálních věcí Jany Maláčo-
vé ocenění za vítězství v soutěži 
Obec přátelská rodině. Součástí 
ocenění byl také šek na 1,5 milio-
nu korun. Peníze radnice investu-
je do rodinných aktivit a rozvoje 

služeb v oblasti rodinné politiky. 
Jedna z důležitých priorit je shro-
mažďování informací pro rodiny s 
dětmi, k čemuž bude sloužit nová 
webová záložka anebo také bro-
žurka, v níž lze nalézt například 
restaurace, které disponují dět-
ským koutkem. Byly vytipovány 
toalety, na které budou přidány 
přebalovací pulty, tak aby byly do-
stupné pro všechny rodiče v pří-
padě potřeby.                     (r, pg)

Rekonstrukce I/35 začala v červenci u knihovny
Tak je to tady. Dlouho avi-
zovaná oprava silnice na 
nábřeží Dukelských hrdinů 
odstartovala v pondělí 20. 
července.

Bohužel ale oproti dříve zveřejně-
ným informacím došlo na straně 
investora stavby, tedy Ředitelství 
silnic a dálnic ČR k několika změ-
nám. Tou hlavní je především po-

volení průjezdu nákladní dopravě 
skrze Rožnov do 31. srpna, tudíž i 
opravovanou částí. Původně přitom 
měly mít náklaďáky jízdu přes měs-
to zakázánu a měly volit trasu přes 
Hodslavice. Tam ale silničáři ne-
stihli dokončit jinou opravu. „ŘSD 
nám předložilo 2 možnosti. Zahájit 
stavbu se změnou části opravované-
ho úseku a průjezdem kamionů do 
31. srpna, anebo celou opravu posu-

nout až na září, kdy tranzit kamio-
nů může využít objízdné trasy mimo 
Rožnov. Zvolili jsme co nejrychlejší 
zahájení stavby s ohledem na fakt, 
že by hrozilo posunutí stavby až do 
příštího léta. I tak ŘSD slíbilo dodr-
žet zákaz průjezdu kamionům od 1. 
září,“ uvedl starosta města Radim 
Holiš (ANO).

Opravovaný úsek bude řízen v 
jednom pruhu světelnými sema-

fory a v dopravních špičkách také 
vyškolenými regulovčíky. „Po celou 
dobu rekonstrukce nebudou v Rož-
nově značeny objízdné trasy, tudíž 
se obyvatelé přilehlých částí nemusí 
obávat zvýšeného provozu. V měst-
ské oblasti Rybníčky bude přidáno 
dopravní značení průjezd zakázán. 
Prosíme řidiče o trpělivost a zvýšenou 
opatrnost,“ dodala mluvčí radnice 
Petra Graclíková.                      (r, pg)

Problémový výjezd z Tesly zřejmě vyřeší semafory
Křižovatka u výjezdu z prů-
myslového areálu bývalé 
Tesly je již delší dobu pro-
blémovým úsekem.

„Na zmíněném výjezdu z areálu 
bývalé Tesly se v posledních letech 
stalo mnoho nehod. Správa železnic 
potřebuje upravit železniční přejezd 
dle aktuálních norem. Jejich návrh 
však neřešil dopravní problémy, kte-
ré pociťují občané projíždějící denně 

křižovatkou a stejně tak je to i pro-
blém firem sídlících v areálu. Proto 
jsme chtěli aktivně hledat společné 
řešení,“ řekl starosta Rožnova Ra-
dim Holiš (ANO).

Inkriminované místo na západ-
ním okraji města směrem na Va-
lašské Meziříčí přináší problémy 
ve dvou hlavních liniích. „Problé-
my mají auta vyjíždějící z areálu 
Tesly na silnici I/35 doprava, tak 
především doleva do Rožnova, což je 

kolikrát skoro nemožné. Z pohledu 
Správy železnic jsou zase rizikové 
kamiony, které se stáčejí z cesty 
I/35 do areálu Tesly a občas zůsta-
nou stát na kolejích kvůli plné kři-
žovatce. Tím se zvyšuje riziko stře-
tu s vlakem. I proto jsme se museli 
potkat a situaci řešit společně,“ vy-
světlil místostarosta Rožnova Jan 
Kučera (Nezávislí Rožnováci).

Zástupci města i Správy že-
leznic si vyjasnili své priority a 

došlo ke vzájemné shodě. „Do-
hodli jsme se, že jeden projektant 
nakreslí celou světelnou křižovat-
ku a realizace stavebních prací 
Správy železnic a města musí být 
koordinovaná. Panovala shoda, že 
právě světla jsou nejlepším řešením 
na tomto místě,“ dodal Kučera.

Dle předběžného plánu by 
měla Správa železnic začít s plá-
novanou rekonstrukcí již v roce 
2021.                                    (mha, r)

Mlýn v centru města není svědkem bojů o Rožnov
PŘÍSPĚVEK ČTENÁŘE

Oprava cesty od Penny je na spadnutí
Po měsících příprav se zrealizova-
la dohoda mezi krajskou organi-
zací Ředitelství silnic Zlínského 
kraje (ŘSZK) a městem, jejímž 
výstupem je dohodnutá komplet-
ní rekonstrukce problematické 
komunikace v lokalitě Hradišťko 
od supermarketu Penny až ke 

křižovatce u restaurace Písečná 
(délka 303 metrů). Opravu bude 
realizovat a financovat společně 
ŘSZK a město Rožnov a po jejím 
dokončení dojde k bezúplatnému 
převodu komunikace do majetku 
města. Práce mají začít v srpnu a 
skončit v říjnu.                            (r)

UPOZORNĚNÍ - VODOVOD HORNÍ PASEKY
Příprava vodovodu na Horních 
Pasekách jde do finále. Město na 
červnovém projednání s občany 
nabídlo zajištění společné pro-
jektové přípravy individuálních 
vodovodních přípojek a vysvětlilo 

financování budování vodovod-
ního řadu. Pokud jsou ještě další 
občané, kteří se chtějí připojit k 
již nahlášeným zájemcům, musí 
se závazně přihlásit nejpozději do 
konce srpna 2020.                     (r)

 
www.spektrumroznovska.cz
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Ztrátová sportoviště nutí Rožnov ke změně

NÁZORY KOMUNÁLNÍCH POLITIKŮ

Petr Kopecký (Zdravý Rožnov)
Tento záměr jsme už před rokem 
diskutovali na radě města. Obecně 
jsme se shodli, že převedení rekre-
ačních a sportovních zařízení (krytý 
bazén, koupaliště a zimní stadion) 
do jedné příspěvkové organizace je 
logický a žádoucí krok. Hlavním 
účelem tady není tvořit zisk, což se 
od obchodních společností očekává, 
ale nabídnout občanům města kva-
litní službu. To samozřejmě zname-
ná každoroční dotaci, o kterou by se 
jako zřizovatel mělo postarat město 
skrz svou příspěvkovou organizaci. 
Podobně město přispívá na kulturní 
aktivity (TKA a městská knihovna). 
Pro zodpovědné rozhodnutí o zřízení 
nové příspěvkové organizace jsme 
samozřejmě nechali zpracovat práv-
ní a ekonomický rozbor, který nám 
řekne, co všechno taková změna 
bude znamenat.
    
Alois Vychodil (ODS)
Vytvoření příspěvkové organizace 
města spravující objekty veřejné 
služby se jeví na první pohled lo-
gické. Zimní stadion, skatepark, 
krytý bazén a venkovní koupaliště 
jsou historicky součástí majetku 
městských společností Komerční 
domy Rožnov, s. r. o., a Krytý bazén 
Rožnov, s. r. o. Tento majetek svým 
charakterem využití s sebou nese 
nutné každoroční doplňkové finan-
cování z rozpočtu města. Ztráta z 
provozu zimního stadionu KDR, s. 
r. o., je z velké části kryta z výnosů 

správy nemovitostí. Rozpočet města 
2020 předpokládá dofinancování 
provozu zimního stadionu formou 
provozní dotace ve výši 5 mil. Kč. 
Ztráta z provozu krytého a venkov-
ního bazénu má být z rozpočtu kry-
ta částkou 7,7 mil. Kč. Z části na 
provoz a z části na splátky úvěru pro 
rekonstrukci šaten krytého bazénu. 
Bude především nutné analyzovat 
problém možného odpočtu DPH z 
nákladů na energie, spotřební mate-
riál, nákup dlouhodobého hmotné-
ho majetku, rekonstrukce a opravy 
majetku v příspěvkové organizaci. 
Obě obchodní společnosti mají také 
uzavřeny úvěrové smlouvy u bank, 
které by bylo nutné převést na nově 
vzniklou organizaci, nebo předčas-
ně splatit. Vedení města bude muset 
především analyzovat veškeré dopa-
dy a předložit zastupitelstvu města 
jasnou výhodnost tohoto zamýšle-
ného kroku. V současné době si 
netroufám dát na položenou otázku 
kladnou, ani zápornou odpověď.

Martin Drápal (Nezávislí Rožnováci) 
Vytvoření jedné příspěvkové orga-
nizace, která bude spravovat všech-
na sportoviště v majetku města v 
Rožnově pod Radhoštěm, je jen 
logickým krokem, který zpřehled-
ní a zjednoduší financování těchto 
sportovišť a zefektivní hospodaře-
ní s tímto majetkem. V současné 
době je financování řešeno formou 
individuálních dotací, což obnáší 
samostatnou přípravu od úředníků 

i samostatné schvalování zastupite-
lů města, přičemž do budoucna by 
mělo být financování řešeno již pří-
mo v rámci rozpočtu města. Správa 
všech sportovišť pod jedním vedením 
zároveň umožní i lepší rozvoj těch-
to sportovišť, kdy bude možné lépe 
rozplánovávat investice do rozvoje a 
údržby majetku, ale také se zde ote-
vírá větší prostor pro jeho komerční 
využití. V případě aktivního přístu-
pu této příspěvkové organizace k 
hospodaření se svěřeným majetkem 
by mohly dokonce klesnout výda-
je města na jeho správu, a tedy by 
městský rozpočet mohl ušetřit nebo 
minimálně nadále nezvyšovat výda-
je, což je také jeden z cílů.

Libor Adámek (Piráti)
Krytý i venkovní bazén a zimní sta-
dion nedokážou bez dotací fungovat, 
a proto je jejich převedení do jedné 
příspěvkové organizace jedno z mož-
ných řešení. O zřízení příspěvkové 
organizace (dále PO) rozhoduje za-
stupitelstvo města a bývá zřizována 
za účelem plnění veřejně prospěšných 
činností, u kterých se ztrátovost před-
pokládá a dotace jsou jejich hlav-
ním nástrojem financování. Měl by 
fungovat následující systém – město 
Rožnov (zřizovatel) ze svého rozpočtu 
ročně uvolní částku pokrývající tzv. 
běžné (provozní) výdaje organizace, 
které zahrnují i prostředky na mzdo-
vé výdaje zaměstnanců. V případě, že 
je třeba investovat do majetku, který 
PO spravuje či jej má svěřen, rozhod-

ne město Rožnov o přidělení účelové 
dotace na konkrétní investiční čin-
nost.
Mezi nesporné výhody PO patří pře-
devším osvobození příspěvku od měs-
ta Rožnov a výnosů z hlavní činnosti 
od daně, dále možnost krytí ztráty z 
hlavní činnosti výnosy z činnosti ve-
dlejší. Další výhodou je, že majetek, 
který jí město  svěřilo, stále zůstane 
majetkem města a to o něj nemůže 
přijít ani při zrušení PO. Pokud PO 
vytvoří zisk, odvede jej opět na účet 
města.
PO nemá většinou žádné orgány 
(dozorčí rada, představenstvo), městu 
tedy nevzniká povinnost hradit čin-
nost těchto orgánů. Kontrolu může 
město realizovat v příspěvkové orga-
nizaci kdykoli a to i proti vůli jejího 
ředitele. Město také jmenuje ředitele 
PO a určuje výši jeho platu či mzdy. 
Nevýhodou PO může být jejich malá 
efektivita, protože cílem organizace 
není produkce zisku.
Zda bude organizace efektivní či 
ne, závisí také na účinné kontrole 
ze strany zastupitelstva, informace 
o jejich hospodaření a činnosti jsou 
informace veřejně dostupné jak pro 
zastupitele, tak pro občany, kteří si je 
kdykoliv mohou vyžádat a prostřed-
nictvím svých podnětů iniciovat even-
tuální změny v PO. Dobrá kontrola 
bude také více závislá na poctivé a 
důkladné kontrolní práci zastupitelů, 
což si může také vyžádat větší potře-
bu ekonomického vzdělávání jednot-
livých zastupitelů.

Město pod Radhoštěm by již brzy mohlo mít novou příspěvkovou organizaci. 
Ta by zastřešila zimní stadion, krytý bazén a venkovní koupaliště.

Především opoziční zastupi-
telé několikrát veřejně upozor-
ňovali na ztrátovost městských 
komerčních firem. „Tento pro-
blém se musí řešit, není dobré, 
aby nám společnosti, které mají 
běžně generovat zisk, generovaly 
ztrátu,“ myslí si například Radúz 
Mácha (Nez. a Soukromníci). 
Právě jeho podněty byly jedním 
z prvotních impulzů, které vedly 

vedení města k myšlence vytvoře-
ní nové příspěvkové organizace. 
„V minulosti byly bohužel bazény 
i zimní stadion včleněny do ko-
merčních organizací, což se ale 
neukázalo jako vhodné řešení. 
Jsou to záležitosti jakéhosi veřej-
ného zájmu a veřejné služby a ty 
nejsou ziskové. Jednoznačně tak 
nastal čas, abychom udělali re-
organizaci městských obchodních 

firem,“ sdělil starosta Rožnova 
Radim Holiš (ANO).

Změny se dotknou Krytého 
bazénu a Komerčních domů

Jak Spektru Rožnovska vysvětlil 
starosta Holiš, největší reorganizace 
čekají společnost Krytý bazén, při-
čemž částečně se dotknou i Komerč-
ních domů. „Krytý bazén by jakožto 

obchodní organizace zcela zanikla a 
do nové, tentokrát již příspěvkové spo-
lečnosti, by byl převeden zimní stadion, 
jenž je dnes součástí společnosti Ko-
merční domy. Pokud bude vše probíhat 
hladce, tak by nová příspěvkovka měla 
vzniknout do půlky příštího roku, po 
všech právních, účetních a ekonomic-
kých rozborech. Bohužel jde o velmi 
složitý a časově náročný proces.“ dodal 
na závěr Radim Holiš.               (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 vytvořením nové rož-
novské sportovní příspěvkové organizace, jež by zaštiťovala krytý i venkovní bazén a zimní stadion?

Zimní stadion na Bučiskách.Krytý bazén na Koryčanských Pasekách.



Radúz Mácha (Nez. a Soukromníci)
Pro všechna tři sportoviště platí, že 
poskytují služby spojené s uspokojo-
váním potřeb občanů v oblasti spor-
tovně-rekreační, zajišťované v zájmu 
široké veřejnosti. Jejich specifickým 
znakem je fakt, že pokud by nebyly 
finančně podporovány za přispění 
zdrojů z veřejných subjektů, v daném 
případě z městského rozpočtu, nebyly 
by poskytovány na trhu vůbec nebo 
by byly poskytovány v nižší kvalitě či 
rozsahu. Jejich financování ze zdrojů 
města tedy umožňuje dostupnost těch-
to služeb prakticky každému a jde tedy 
o tzv. veřejnou službu.
V případě zimního stadionu tady 
máme zjevný nestandard. Zimák se 
v minulosti stal a dosud stále je orga-
nizační součástí společnosti Komerční 
domy Rožnov, s. r. o., tedy obchodní 
organizace podnikající se svěřeným 
portfoliem nemovitostí města s cílem 

generovat zisk a investovat jej do dal-
šího rozvoje a nikoliv poskytovat veřej-
nou službu a provozovat a financovat 
ztrátový provoz zimního stadionu. 
Současné řešení tak mj. silně defor-
muje výsledný obraz hospodaření této 
komerční organizace.
Má tedy svoji logiku, abychom spor-
tovní a rekreační zařízení města 
poskytující veřejnou službu v oblasti 
rekreačního sportu (krytý bazén, kou-
paliště, zimní stadion, skatepark, wor-
kout…) integrovali do podoby instituce 
s průhledně hospodařícími, logicky 
strukturovanými středisky a s pomocí 
plánovaného zapojení veřejných pro-
středků z rozpočtu města zajistili jejich 
kvalitní a efektivní fungování. Nové ře-
šení musí samozřejmě respektovat co 
nejvýhodnější hledisko ekonomické, 
finanční a daňové. Při rozhodování o 
komplexní a konkrétní podobě řešení 
podpory sportovních aktivit ve měs-

tě bude zároveň nutné přihlédnout a 
příp. optimalizovat rovněž procesy a 
strukturu TJ Rožnov, která by cílově 
měla být servisní organizací pro oblast 
sportu ve městě.

Zastupitelský klub KDU-ČSL
Záměr vytvořit sportovní příspěvkovou 
organizaci města integrující provozy 
sportovně-rekreačního charakteru je 
krokem, který KDU-ČSL vítá a pod-
poruje. Své opodstatnění má ale pouze 
komplexní integrace krytého bazénu, 
venkovního koupaliště a zimního 
stadionu (příp. v budoucnu dalších 
sportovišť). Již dlouhodobě totiž pou-
kazujeme na nesoulad mezi komerčně 
profilovanou organizací města, která 
by měla přirozeně generovat zisk, a 
provozováním sportoviště. Uvedené 
provozy je třeba vnímat jako službu 
občanům Rožnova a zároveň jako jed-
nu z atraktivit cestovního ruchu. Stěží 

proto lze u nich očekávat zisk a jejich 
existence bude vždy závislá na přímé 
podpoře městského rozpočtu. Zamýš-
leným krokem budou tedy vzájemné 
vztahy i transparentnost financování 
patřičně narovnány. Je ale otázkou, 
zda vedení města bude takto kon-
cepčně pokračovat i v případě dalších 
organizací. Naskýtá se totiž otázka, 
nakolik je v této logice udržitelné, 
aby městské noviny byly vydávány ko-
merční organizací TV Beskyd, jejímž 
primárním cílem je také generování 
zisku?

Lenka Střálková (ANO)
Jednoznačně souhlasím. Dlouhodobě při 
hodnocení společností vždy sportovní stře-
diska vykazovala ztrátu a ve společnostech 
určených k zisku celou společnost stahova-
la do záporných čísel. Zřízení příspěvkové 
organizace pro sportovní střediska je nutný 
a správný manažerský krok. 
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Den, noc ba i týdny s minulostí se přátelí,

jen tichounký letní vánek o tom šeptá v dáli.

A přece znovu na mysl přichází vzpomínka,

jež nejhlubšího nitra lehounce se dotýká,

byl tak rád mezi námi a žádný čas to již nezmění.

Věnuj modlitbu rtů jeho trvalé památce,

když zaklepe na bránu 

tvého srdce.

V neděli 9. srpna 2020 si připomínají zaměstnanci firmy 
myonic s.r.o. smuteční rozloučení s panem ředitelem 
Ing. Pavlem Onheiserem, od kterého uplynulo 8 let.

Rožnovská rodinná výzva. Přidejte se! Čas máte až do konce září 
Od srpna do září čeká na 
všechny rodiny ve městě 
Rožnovská rodinná výzva. 
 

Město Rožnov pod Radhoštěm 
se účastnilo projektu „Město přá-
telské rodině“ do 50 000 obyvatel. 

Tento projekt byl vyhlášen Minis-
terstvem práce a sociálních věcí a 
Rožnov p. R. získal finanční dotaci 
1 500 000 Kč. „V rámci tohoto pro-
jektu bychom chtěli uspořádat růz-
né akce pro rodiny, společné výzvy, 
ale také trochu ulehčit a zpříjemnit 

život v Rožnově,“ řekl místostarosta 
města Jan Kučera (Nezávislí Rož-
nováci).  

Jednou z činností tohoto projek-
tu je „Rožnovská rodinná výzva“, 
která bude probíhat od srpna do 
konce září tohoto roku. „Cílem této 
výzvy je podpořit rodiny v trávení 
volného času spolu venku v přírodě, 
na výletech, a ne doma u počítače a 
mobilů. Proto bychom chtěli podpořit 
rodiny s dětmi, ale třeba i babičku s 
vnoučaty, aby navštívili blízká místa 
v Rožnově pod Radhoštěm. Stačí si v 
Turistickém informačním centru na 
Masarykově náměstí vyzvednout kar-
tičku, kde jsou pravidla výzvy a mís-
ta, kam se rodiny mají vydat na výlet. 
Na kartičce najdou pět míst v okolí 
Rožnova, na kterých musí získat 
razítko. Po nasbírání pěti razítek z 
příslušných míst odevzdají vyplněnou 

kartičku zpět do infocentra a dítě si 
vybere malou odměnu jako dárek,“ 
vysvětluje model hry hlavní koordi-
nátorka projektu Iveta Dorotíková.

Rožnov pod Radhoštěm chce v 
rámci projektu „Město přátelské 
rodině“ uspořádat i mezigenerační 
spolupráci mezi seniory a dětmi, 
nebo podpořit pěstounské rodiny 
na Rožnovsku, dále nakoupit pře-
balovací pulty pro veřejnost a umís-
tit je na veřejně dostupná místa 
jako např. na městský úřad. „Aktivit 
je v plánu hodně, a vše by se mělo 
stihnout do konce roku 2020. Pokud 
by se některé aktivity ujaly, tak by-
chom chtěli najít finanční prostředky 
na jejich pokračování. Ale tohle je vše 
otázka budoucnosti. Některé z aktivit 
budou i v rámci Zdravého města a 
Místní agendy 21,“ dodal na závěr 
Jan Kučera.                           (mha)

Pozor na kvalitu vody ze studánek
Letní - červencové - rozbory kvality vody ve studánkách: Sachova (Hor-
ní Bečva), ve Sladském (Horní Paseky), v Mokrém (Dolní Paseky), Hra-
nička (rožnovské zahrádky), Stračka (Zašová) stále nevyhovují v důleži-
tých mikrobiologických ukazatelích. Vodu z nich lze podle odborníků 
pít pouze po převaření!                                                                                        (r)



 �Pane řediteli, celý svět ochromi-
la koronavirová krize. Jak jí čelíte 
ve Vaší společnosti? Jak moc Vás 
ovlivnila?

„Naše výroba je zcela závislá na 
objednávkách našich zákazníků, 
které představují ty nejvýznamněj-
ší automobilové značky. Během 
krize, kdy automobilky zastavily 
výrobu a uzavřely se autosalony, se 
na dva týdny téměř zastavila také 
naše výroba. To bylo v dubnu, od 
té doby postupně zvyšujeme objem 
výroby a pracovníky potřebujeme 
zpět v našich závodech.“

 �Hodně firem zažívá velmi obtíž-
né období, některé musely propus-
tit zaměstnance, nebo se potýkají 
s velkými finančními problémy. 
Týká se to také Brose?

„Brose je velmi silná společnost 
s vysokou likviditou. Veškeré inves-
tice si financuje z vlastních zdrojů, 
to znamená, že nemáme žádné 
úvěry, a tudíž nejsme pod tlakem 
bank. Velmi si vážíme našich pra-
covníků, takže jsme i přes obtížnou 
situaci od července, na rozdíl od 
mnoha firem v okolí, zvýšili tarif-
ní mzdy. Naši vlastníci v Německu 
vyplatili všem zaměstnancům po-
díl na zisku. Všem zaměstnancům 
jsme také vyplatili odměnu před 
dovolenou. Není mnoho firem, kte-
ré mají možnost v této složité době 
takto své zaměstnance podpořit a 
odměnit. Rád bych zdůraznil, že 
se v Brose CZ chováme stejně ke 
všem zaměstnancům – kmenovým 
i agenturním.“

 
 � Jaké máte plány pro nejbližší 

budoucnost?
„Velice mě těší, že máme stále 

více práce. Naši zákazníci postup-
ně navyšují objednávky a přibližují 
se úrovni před zásahem koronavi-
ru. Spouštíme nebo připravujeme 
spuštění nových projektů. Jedním 
z nich je například výroba seda-

del pro velmi známou značku 
automobilu na elektrický pohon, 
která staví továrnu poblíž Berlína. 
K tomu potřebujeme a budeme 
potřebovat dostatek motivovaných 
spolupracovníků. Spouštíme nábo-
rovou kampaň a těšíme se na nové 
spolupracovníky, kterým nabízíme 
jistotu stabilního zaměstnavatele a 
práci za atraktivní odměnu.“

 
 �Co ještě svým zaměstnancům 

nabízíte?
„Kromě moderního pracovního 

prostředí a práci na výrobcích pro 
velmi známé automobilky, nabízí-
me širokou škálu benefitů. Velmi 
vyhlášená je naše vlastní kantýna, 
kde za plné menu platíme 25 Kč 
a jídla jsou opravdu moc dobrá. 
Nabízíme také svoz firemním auto-
busem nebo příspěvek na dopravu. 
Máme vlastní fyzioterapii a vlastní 
pracovní lékařské služby. A co je 
momentálně velmi atraktivní bene-
fit, náš Brose Kids Club (firemní 
jesle, školka a odpolední klub pro 
děti od 1 do 15 let) organizuje letní 
příměstské tábory pro děti našich 
zaměstnanců. Koronavirus nás 
letos přinutil některé benefity utlu-
mit. Museli jsme například zrušit 
velmi oblíbený Brose Music Day, 
na kterém nám v minulosti zahráli 
Mirai, Kryštof, Mig 21 nebo China-

ski. Ale například akci Jubilanti, 
kde oceňujeme dlouholeté pracov-
níky, tu si ujít nenecháme ani letos. 
Populární jsou také sportovní akti-
vity, ať už se jedná o Brose Ski Day, 
který pravidelně pořádáme na Bílé, 
nebo různé fotbalové, badmintono-
vé, hokejové a další turnaje. Opět 
zdůrazňuji, že tyto benefity jsou 
k dispozici všem zaměstnancům, 
tedy také agenturním. Pamatuje-
me také na zaměstnance, kteří by 
chtěli změnu. Máme hned několik 
rozvojových programů – například 
se jedná o Akademii seřizovačů, 
Školu kvality nebo Školu techni-
ků. Jsou určeny pro pracovníky ve 
výrobě, kteří si tak mohou rozšířit 
kvalifikaci a tím samozřejmě zvýšit 
mzdové ohodnocení.“

 
 �Pokud by někdo měl zájem pro 

společnost Brose CZ pracovat, 
kde získá více informací?

„Určitě na našich webových 
stránkách www.brose.com/kariera. 
Případně mohou zájemci o práci 
nebo jen o více informací navštívit 
naše náborové středisko v Kopřiv-
nici.“

 
 �Děkuji za rozhovor, pane ředi-

teli.
„Také děkuji a přeji všem 

krásné léto!“                           (i)
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Krize nekrize, Brose vyplácí bonusy 
a nabírá nové zaměstnance

Brose je světově čtvrtým největším dodavatelem automobilového průmyslu v rodinném vlastnictví. Každé druhé nově vy-
robené vozidlo má v sobě alespoň jeden výrobek této firmy. V České republice působí již 16 let v Kopřivnici a Rožnově pod 
Radhoštěm, kde vyrábí a vyvíjí sedadlové struktury a zámky dveří automobilů. Personální ředitel společnosti Petr Skoček (na 
fotu) si s námi povídal o situaci ve firmě a její budoucnosti.

Nepropásněte zajímavou výstavu Finis Terrae
V meziříčském Muzejním a galerijním centru v zámku Žero-
tínů je do 30. srpna otevřena výstava Rožnovanky Gabriely 
Novákové. Nese název Finis Terrae. 

Výstava láká na několik mapových souborů i samostatných map. Jsou 
zde vystaveny mapy a plány měst nebo jejich částí, mapy krajin, ostro-

vů i mapy celé planety. Autorka nás provází vrstvami času od pradáv-
né tajemné minulosti naší planety až po současnost. 

V další části výstavy Gabriela Nováková přináší také příběh své pra-
babičky Anny, vypráví o její fiktivní cestě do Paříže. Představy, sny 
a vzpomínky na Paříž se prolínají s Rožnovem a krajinou, která město 
obklopuje, s místy, kde Anna žila a která milovala.                              (r)



KAM
ZA KULTUROU

SRPEN 2020
Vážení čtenáři,

koronavirová epidemie stále není u konce, a tak je i výčet pozvánek na kulturní akce stále okleštěn. Jakmile bude konání 
akcí obnoveno, kulturní servis vám opět přineseme v původní přehledné podobě, jak jste na něj byli po celou dobu zvyklí. 
Ještě malé upozornění: Než půjdete na konkrétní kulturní akci, ujistěte se, zda se opravdu koná a nebyla kvůli protiepide-
mickým opatřením zrušena či odložena. Děkujeme vám za vaši přízeň i v této nelehké době.                                       Redakce

Lenka Hrůzová, která si říká také Lo Hrů-
zová, je zpěvačka a vítězka druhého ročníku 
soutěže Hlas Česko-Slovenska 2014. V Rož-
nově vystoupí s kapelou LogaRytmy a před-
staví písně ze svého debutního alba, které plá-
nuje letos vydat. Po koncertě ve 21.30 hodin 
proběhne Letňák v Rožnově, promítat se bude 
film Gentlemani. 
19.30 hodin — za kinem Panorama

 � SOBOTA 22. 8.
31. VALAŠSKÉ FOLKROCKOVÁNÍ
Vystoupí: DRUHÁ TRÁVA, FRAGILE, MI-
CHAL HRŮZA se svou kapelou HRŮZY, 
THE BACKWARDS.
17.00 hodin —  amfiteátr Na Stráni (VMP)

 � STŘEDA 26. 8. 
MATOUŠ HÁŠA —  SOCHY
Slavnostní vernisáž.
17.30 hodin —  Brillovka

 �NEDĚLE 30. 8.
ROŽNOVANKA
Koncert nejstarší dechové hudby v našem 
městě. 
18.00 hodin — hudební altán 

VÝSTAVY

 � PO CELÝ SRPEN — STŘEDA 30. 9.
VOJTĚCH MÍČA / SITUACE
Výstava soch. Městský park v Rožnově až 
do září ozvláštní sochařská expozice Vojtě-
cha Míči. Jeho betonové Objekty-subjekty, 
Rámy, Bedny, Fantomy tělesnosti přináší za-
jímavý protiklad k lidové architektuře nedale-
kého skanzenu. Info na www.tka.cz
Městský park

 � PONDĚLÍ 30. 8. — STŘEDA 30. 9.
TVOŘ/TVOR/TVAR
Klubová výstava party fotografů sdružených 
ve Fotoklubu R9. 
Galerie na radnici

 � ČTVRTEK 27. 8. — STŘEDA 30. 9.
MATOUŠ HÁŠA
Sochařská výstava (vernisáž ve středu 26. 8. 
v 17.30 hodin).
Brillovka

PŘIPRAVUJEME

 �ÚTERÝ 8. 9.
ONE KNOR SHOW — NEŽ ZAČNU
Stand Up Comedy Show.
Kino Panorama 

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

 � ČTVRTEK 30. 7. — NEDĚLE 2. 8.
18.00 hodin — HAVEL

 � PONDĚLÍ 3. 8. 
18.00 hodin — K2 VLASTNÍ CESTOU

 �ÚTERÝ 4. 8. 
18.00 hodin — DÉMON ZATRACENÍ

 � STŘEDA  5. 8.
18.00 hodin — VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ 
MALÉ PANDY

 � ČTVRTEK 6. — NEDĚLE 9. 8.
18.00 hodin — SCOOB!

 � PONDĚLÍ 10. 8. 
18.00 hodin —  AVA

 �ÚTERÝ 11. A STŘEDA 12. 8. 
18.00 hodin — VZPOMÍNKY NA ITÁLII

 � ČTVRTEK 13. —  NEDĚLE 16. 8.
18.00 hodin — TROLLOVÉ: SVĚTOVÉ TUR-
NÉ

 � PONDĚLÍ 17. A ÚTERÝ 18. 8. 
18.00 hodin —  KRYCÍ JMÉNO LEV

 � STŘEDA 19. 8. 
18.00 hodin — PROXIMA

 � ČTVRTEK 20. — NEDĚLE 23. 8. 
18.00 hodin — TENET

 � PONDĚLÍ 24. — STŘEDA 26. 8. 
18.00 hodin — HURÁ DO DŽUNGLE

 � ČTVRTEK 27. — NEDĚLE 30. 8. 
18.00 hodin — ŠARLATÁN

 � PONDĚLÍ  31. 8. 
18.00 hodin — MULAN

NEDĚLE 9. 8.
SPOLEKTIV
Koncert kapely z Českých Budějovic. Zábav-
ný program pro děti během koncertu připraví 
Montessori Klubko. 
18.00 hodin — hudební altán

ČTVRTEK 13. 8. 
 � LENKA LO HRŮZOVÁ & LOGARYTMY

 � STŘEDA 26. 8.
MŠE SVATÁ
K výročí posvěcení kostela sv. Anny v Dřevě-
ném městečku.
18.00 hodin —  Dřevěné městečko

 � SOBOTA 29. 8.
MYSLIVOSTI ZDAR!
Česká myslivost v pojetí tradičním i současném.
9.00-18.00 hodin — Dřevěné městečko

 � PO CELÝ SRPEN — SOBOTA 22. 8.
BARBORA DOHNALOVÁ —  NA POKRA-
ČOVÁNÍ (výstava)

 � SOBOTA 29. 8. — SOBOTA 10. 10.
DAN TRANTINA (malba)

Stage garden GALLERY CREARS

 � PO CELÝ SRPEN — SOBOTA 22. 8.
ROTAL SALON —  NA POKRAČOVÁNÍ
Skupinová výstava autorů Alena Foustková-
-Holubová, Milan Hajdík, Vojtěch Kovařík, 
Ondřej Filípek 

 � STŘEDA 12. A 19. 8.
LETNÍ ČÍTÁRNA
Přijďte si odpočinout na kameny za knihovnu. 
Budou vám k dispozici časopisy a denní tisk. 
Pro děti zde najdete kromě leporel a knih také 
deskové a venkovní retro hry. V podvečer děti 
čeká i čtená pohádka. Přijďte k nám odpočívat 
a lenošit. Je pro vás připraveno příjemné pose-
zení, deky, polštářky i houpací síť. Venkovní 
letní čítárna funguje pouze v případě příznivého 
počasí. Provoz čítárny: 12.00–17.00 hodin čítár-
na, 17.00–17.30 hodin čtená pohádka pro děti, 
17.30–18.30 hodin deskohraní pro děti i dospělé.

experiment), Endru (beatbox). Součástí fes-
tivalu jsou hlasové workshopy pro amatéry i 
profesionály: Ozývaj sa, Hlase! —  workshop 
lidového zpěvu s Klárou Blažkovou, 28.–29. 
8., Zkus b-b-beatbox! —  workshop beatboxu 
Endruem, 29. 8.

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

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

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

            www.hotel-energetic.cz

T klub – kulturní agentura
Tel.: 571 651 233, 603 823 818
www.tka.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 
REFLEXNÍ TERAPIE DUŠE
Individuální —  Petr Vlček
8.00-19.30 hodin — Slunečnice

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

 �DLE DOHODY
KOUČINK UVOLNĚNÍ EMOČNÍCH VZORCŮ
Individuální —  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 SYSTEMICKÉ KONSTELACE

Interaktivní přednáška —  PhDr. Stanislava Podžorná
17.00-19.00 hodin — Slunečnice

 � TERMÍN BUDE URČEN
ŠAMANSKÉ CESTOVÁNÍ  
Večer vědomého snění se šamanským bubnem —  Mgr.
Petr Horák
20.00-21.30 hodin — Slunečnice

 � TERMÍN BUDE URČEN
MOVEMENT MEDICINE 
Večer Spontánního Tance —  Veronika Živa
18.00-21.00 hodin — Slunečnice

 � SOBOTA 29. 8.
HLASY
Mezinárodní hudební festival lidského hlasu představí 
hudebníky nejrůznějších žánrů, které spojuje unikátní 
hlasový projev. Vystoupí: Bára Hrzánová & Bachtale 
Apsa (romské písně s kapelou Mária Biháriho), Katarína 
KoščoWvá & kapela (slovenská pop-folková zpěvačka), 
Korjen (polsko-slovensko-bosenská world music), Odysea 
Mariana Friedla (folklórně-jazzový experiment), Endru 
(beatbox). Součástí festivalu jsou hlasové workshopy pro 
amatéry i profesionály: Ozývaj sa, Hlase! —  workshop 
lidového zpěvu s Klárou Blažkovou, 28.–29. 8., Zkus b-b-
-beatbox! —  workshop beatboxu Endruem, 29. 8.

Gastronomické akce na srpen: Přijďte na skvělé steaky v 
různých podobách připravené na grilu —  servírujeme vždy 
od 18.00 hodin. Také zveme na vynikající pokrmy z ostružin.

Hotel AGH
Tel.: 571 625 666 • 724 246 533
www.hotel-agh.cz • recepce@hotel-agh.cz

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

Hana Kubelová
9.00-17.00 hodin — Slunečnice

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

 � PONDĚLÍ 3. 8.
ÚPLŇKOVÝ ÓM CHANTING 
Mgr. David Svoboda
20.00 hodin — Slunečnice

 � STŘEDA 5. 8.
OTUŽOVÁNÍ A ZDRAVÉ DÝCHÁNÍ 
Přednáška —  Jiří Uhlíř
18.00-20.30 hodin — Slunečnice

 � STŘEDA 12. 8.
TANEC ŽIVOTA
Spontánní tanec, relaxace —  Hana Kubelová
19.00-21.00 hodin — Slunečnice

 � PÁTEK 21. 8.
VLÁKNA STVOŘENÍ —  přednáška  —  Jaromír Schmidt 
SYMBOLIKA PODVĚDOMÍ —  přednáška —  Ladi-
slava Svobodová
DEJAVU —  koncert —  Ladislava Svobodová , Petr Kučera
16.00-21.00 hodin — Slunečnice

 � TERMÍN BUDE URČEN
GENOVÉ KLÍČE —  OTEVŘENÉ SDÍLENÍ 
Tematické setkání —  Martina Knotková, Radek Lešikar
18.00-20.00 hodin — Slunečnice

 � TERMÍN BUDE URČEN
SOUROZENECKÉ KONSTELACE

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

INZERCE

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

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

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

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.

Hledáte kvalitní zábavu pro potomky 
na prázdninové dny? Využijte pří-
městské kempy v Resortu Valachy ve 
Velkých Karlovicích, kde si děti užijí 
pestrý a zábavný program v krásném 
prostředí pod vedením zkušených 
instruktorů. Jednodenní kempy jsou 
určeny dětem od 7 do 15 let, probíhají 
od 8 do 16.30 hodin. V nabídce jsou 
i pětidenní kempy (17. až 21. 8.). 

Pětidenní kemp stojí 2 000 Kč, jed-
nodenní 700 Kč (zahrnuje dvě sva-
činy, 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 příjemné 
s užitečným. Vezměte děti na kemp 
a sobě dopřejte chvíli zasloužené-

ho odpočinku při Wellness dnu pro 
zdraví. Tento jednodenní balíček bez 
ubytování zahrnuje celodenní pobyt 
v relaxačním centru Wellness Horal 
s termálními bazény, saunovým svě-
tem a fitkem, k tomu relaxační masáž 
a fitness oběd v restauraci hotelu Ho-
ral. 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

Témata jednodenních příměstských kempů:
 � Základy orientace v terénu: 6. 8., 18. 8. 

 � Příroda na Valašsku: 4. 8., 20. 8.

 � Vaření v přírodě: 13. 8., 27. 8. 

 �Den portášských dovedností: 11. 8., 25. 8.

 � 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)



Letos v květnu uplynulo celých 
50 let od úmrtí svérázné kulturní 
osobnosti Rožnovska – Miloše Ku-

lišťáka (11. 8. 1896 - 30. 5. 1970). 
V roce 1991 jej v muzejním tisku 
připomněl Josef Maléř.
„V ostravském rozhlase odvysílali 
na 240 jeho relací. Kromě divadel-
ní a folklorní činnosti to byla práce 
sběratelská a kronikářská. Měl spi-
sovatelský talent. Pořizoval doku-
mentární kresby i fotografie. První 
Valašský rok 1925 byl úspěšný pře-
devším díky jeho úsilí. Dochovala se 
v jeho archivu vzpomínka na staříč-
ka Jana (1831-1893): Staříček byli 
velice opatrní, aji si hutnuli, přecaj 
dbali, aby jich hospodský neošulil. 
Chodívali ve valašském bruncleku 
s pěknou řádkou gombíčků odvrchu 
až dolů. Když si v hospodě poručili 

první sklénku, rozepjali na bruncle-
ku nejspodnější, při druhéj sklence 
další a tak to šlo, až byl rozepnutý 
celý brunclek. Pak sa zkusili posta-
vit a když sa neplantali, tak si sed-
nuli, poručili si sklenku navrch a za-
čali brunclek zapínat odshora dolů. 
Také vyprávění Žofinky Vaškové, 
jak se Valašky parádily a chlapi se 
na ně se zalíbením dívali: Mamulka 
nosívali aji tři bílé sukně na sobě. A 
když šli do kostela, museli stupkat 
dva kroky popředku, aby se moh-
li tatulka celou cestu dívat. Miloš 
Kulišťák se zapojil také do příprav 
oslavy sedmistého výročí založení 
města Rožnova pod Radhoštěm a 
připomínce stého výročí položení zá-

kladního kamene pro Národní diva-
dlo. Šest let hledal místo, odkud byl 
kámen z Radhoště s největší pravdě-
podobností vylomen. Na jevišti naší 
první scény pak impozantní štramák 
ve valašském kroji zadeklamoval: 
,Když před sto lety odesílali občané 
Rožnova první ze všech kameňů pro 
Národní divadlo, vyryli do něho slo-
va: Rožnov – Radhošť. A  na širokú 
pentlu vyšili: Ačkoliv Radhošť vzdá-
lený, přece je s vámi spojený. Chcu 
vám jménem občanů Rožnova řécť, 
že to platí dodnes.‘ “

Že mohl stát v té chvíli na jevišti 
Národního divadla, pokládal za vr-
chol uznání své práce. Za dva roky 
poté zemřel.      Richard Sobotka

Pohlednice z Valašska – Splněné sny Miloše Kulišťáka

Tip redakce: Jedinečné výstavy v Galerii CREARS
Galerie CREARS a Stage garden 
GALLERY CREARS v Rožnově 
nabízí hned dvě zajímavé výstavy.
Ve Stage garden GALLERY 
CREARS u Masarykova náměstí 
je k vidění Salon ROTAL (malba, 
socha, grafika), který si klade za cíl 
prezentovat současnou uměleckou 
generaci z našeho regionu – Voj-
těcha Kovaříka, Ondřeje Filípka a 
Milana Hajdíka. Výjimku tvoří Ale-
na Foustková, která Rožnově měla 
předky.  
V Galerii CREARS na nábřeží 
Dukelských hrdinů pak vystavuje 
obrazy další neméně známá místní 
umělkyně – Barbora Dohnalová. 
Obě zmíněné výstavy jsou otevřeny 
do 22. srpna.                               (r)

Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz

Na fotu je vernisáž v Galerii 
CREARS, vlevo galeristka Ingrid 
Kitzbergerová, druhá zleva malířka 
Barbora Dohnalová.



Čtěte aktuální zpravodajství, komentujte a diskutujte. www.spektrumroznovska.cz



Na konci června 
knihovna vydala tiskem 
publikaci Příběh rožnov-
ské Struhy, jejím auto-

rem je laureát Ceny města Rožnova 

v roce 2017 Richard Sobotka. Jedná 
se o v pořadí již 23. tisk z edice Milé 
tisky, kterou vydává městská knihov-
na ve spolupráci se skupinou Měs-
to v mé paměti. Příběh rožnovské 
Struhy je shrnující dokument, který, 
doprovázen řadou fotografií, shrnu-

je na jednom místě historii tohoto 
vodního díla společně s osobními 
vzpomínkami pamětníků. Myslím si, 
že tento text, rozvíjející v minulosti 
knihovnou vydaný průvodcovský 

materiál k prázdninovým letním pro-
cházkám, může být pro řadu občanů 
cenným zdrojem informací o historii 
jednoho dnes již zaniklého vodního 
díla. Tak jak je obvyklé, lze Příběh 
rožnovské Struhy číst online na 
webových stránkách knihovny (knir.

cz), popřípadě jej zakoupit v čítárně 
knihovny.

A pak tu máme konec prázdnin. 
A s ním připlouvají na kameny za 
knihovnou Večerníčky. Pět odpole-

dní od 31. 8. Pět pohádek čtených 
knihovníky a k tomu pět divadel 
určených hlavně dětem a jejich do-
provodu (maminkám, tatínkům, ba-
bičkám i dědům). Vždy od 17 hodin. 
V pondělí Divadlo Navětvi přijede s 
Bajajou. Klasickou pohádkou o živo-

tě, v němž je vždycky potřeba troška 
nadhledu, dobré nálady a kouzelný 
meč taky není k zahození…

Úterek patří loutkové pohád-
ce Honza Pták Studia Damúza v 
provedení dvou vypravěčů, jedné 
loutky, vozembouchu a něčeho, co 
vypadá jako flašinet. Střed týdne, 
tedy středu, prožijeme adaptací 
knihy spisovatelky Daisy Mrázkové 
(mimochodem také skvělé malířky) 
Haló, Jácíčku. Pohádka o věcech 
nejjednodušších, ale vlastně nejtěž-
ších. Čtvrtek bouchnem Listování. 
Tentokráte se Lukáš Hejlík a spol. 
bude bavit s Komisařem Vrťapkou a 
věříme, že si tohle netradiční čtení 
užijí i návštěvníci Večerníčků. No a 
páteční finále bude patřit Divadlu 
Na cucky. Snad nám svým pojetím 
klasické pohádky Tři oříšky neroz-
cupují publikum napadrť. Byla by to 
škoda, že jo.

Protože chceme, aby nám z publi-
ka na Večerníčcích vyrostli pozorní 
a bystří čtenáři. Takoví, co najdou v 
dnešní informační džungli cestu do 
knihovny ke knihám, cestu k oprav-
dovým hodnotám, cestu k sobě sa-
mým. Náš maják svítí...
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Martin Valášek
tka@tka.cz

Pavel Zajíc
zapa@knir.cz 

Letní čítárnu u městské knihovny jsem propagoval v minulém psaní, avšak bez předchozích zkušeností. 
Dnes mi prosím dovolte, abych se k ní vrátil. Proběhla již dvakrát (viz foto) a troufám si říci, že se setkala se 
zájmem a jako nápad ji posuzuji na výbornou. Nejvíce se těšila zájmu rodičů a dětí a musím přiznat, že právě 
k nim (nebo hlavně k nim) je vztažena. Zaujaly knihy, deskové hry i čtená pohádka, časopisy již méně. Proto 
mi dovolte Vás do letní čítárny pozvat také v srpnu, ve středy 12. a 19. srpna od 12.00 do 18.30 hodin. Má to 
pouze jeden háček, nesmí nám pršet, v takové situaci má letní čítárna zavřeno, protože poručit větru ani dešti 
prostě neumíme (a to je asi dobře).

Folkrockování ozdobí Druhá tráva s Robertem Křesťanem

31. VALAŠSKÉ FOLKROCKOVÁNÍ
SOBOTA 22. 8. 
17.00 hodin — amfiteátr Na Stráni
 

Od roku 1991, kdy kytarista a zpě-
vák Robert Křesťan a banjista Luboš 
Malina odešli z bluegrassové legen-
dy Poutníci, brázdí folkovou a coun-
try scénu v Česku i zahraničí jejich 
kapela Druhá tráva, která otevře 
letošní ročník Valašského folkrocko-
vání. Zůstal jim přídomek bluegras-
su, ačkoli ve své hudbě prezentují 
širší škálu stylů, tu folk, tu trocha 
country či rocku. Mohou se pyšnit 
spoluprací s veličinami jako Pavel 
Bobek, Peter Rowan, Tony Trischka, 
Davey Spillane, Andy Owens nebo 
Charlie McCoy. Zajímavou kapito-
lou v dějinách kapely bylo vydání 
alba „Dylanovky“, kde Robert Křes-
ťan fantasticky přebásnil známé i 
neznámé písničky Boba Dylana. A 
i když bylo nějakou dobu obtížné 
získat od nejslavnějšího písničkáře 
všech dob souhlas s vydáním jeho 
skladeb s českými texty, ambicióz-
ní projekt se nakonec své realizace 
dočkal. S hosty, mezi nimiž vynikají 
Ondřej Konrád na foukací harmo-
niku nebo zpěváci Honza Vyčítal a 

Letničky z knihovny kvetou vám v ústrety

Wabi Daněk, vydala skupina unikát-
ní a podařenou desku.

Aktuální koncertní program Dru-
hé trávy zahrnuje průřez tvorby Ro-
berta Křesťana z celé doby existence 
skupiny s důrazem na skladby z alb 
Pojďme se napít, Marcipán z Tole-
da, Shuttle to Betlehem a 1775 básní 
Emily Dickinsonové.

Kapela Druhá tráva kromě svých 
známých pecek nabídne na koncer-

tě i písně z připravované nahrávky, 
která vyjde na podzim. Vzniká ve 
studiích Sono pod dohledem britské-
ho producenta Eddieho Stevense, 
jenž stojí za alby zpěvačky Róisín 
Murphy, anglické trip hopové skupi-
ny Zero7 nebo slovenské zpěvačky 
Jany Kirschner. Podle zpěváka Ro-
berta Křesťana se novými skladba-
mi prolínají témata vztahů a emocí. 
„Na psaní textů jsem měl potřebný 

klid i prostor a celý projekt probíhá v 
uvolněné a pohodové atmosféře,“ říká 
Křesťan. A na výsledku je to podle 
něj znát. Hloubavé texty podbarve-
né hudebními obrazy a klenutými 
instrumentálními pasážemi vytváří 
typickou náladu Druhé trávy. „Navíc 
jsme oslovili skvělého producenta, kte-
rý se nebál experimentovat a pomohl 
nám celé album posunout zase o krok 
dál,“ dodává kapelník Luboš Malina. 
„Myšlenka na album se rodila postup-
ně, ale jedním z impulsů, který ucelil 
výslednou podobu alba, byl Michal 
Pavlíček, který s námi pravidelně hos-
tuje,“ doplňuje David Němeček, ma-
nažer kapely. 

Na 31. edici festivalu dále vystoupí 
slovenská vokální skupina Fragile, s 
níž zažijete koncert ve stylu a cappella 
plného světových hitů, které dostaly 
novou tvář. Takzvaným headlinerem 
je Michal Hrůza, zpěvák, skladatel s 
hity Zejtra mám, Bíla velryba, Nama-
luj svítání, Napořád  či titulní písní k 
seriálu Vyprávěj. 

Na závěr večera čeká návštěvníky 
výlet do hudební minulosti plné ne-
zapomenutelných hitů pro několik 
generací fanoušků Beatles. Poslední 
kapelou v nabídce festivalu jsou totiž 
košičtí The Backwards, jeden z nejlep-
ších Beatles revivalů na světě.



Budeme mít i nadále svou nemocnici?
Již od loňského roku jsem v růz-
ných médiích zaznamenal četné 
diskuze na téma nemocnice ve 
Valašském Meziříčí. S blížícím se 
datem voleb do krajského zastupi-
telstva se toto téma objevuje častěji.

 Bohužel dle „zvyklostí“ voleb-
ních kampaní posledních let ve sty-
lu „definuj nepřítele a každá rána 
dobrá“, je do tohoto citlivého téma-
tu vnášen prvek strachu. Strachu, 
který zneklidňuje občany našeho 
regionu, že oni či jejich blízcí ne-
budou mít kam jít se svými zdra-
votními potížemi, že budou muset 
za zdravotní péčí složitě cestovat po 

kraji. Přesně takto to vnímají lidé, 
kteří se na mne v poslední době 
obracejí s dotazy na další fungová-
ní nemocnice. Prohlášení ve stylu 
„zachraňme naši nemocnici“ nebo 
„Čunek ji změní na LDN“ apod. 
jim jistě na klidu nepřidávají. Zcela 
chápu jejich obavy z nejistoty stran 
nemocniční péče v našem regionu a 
pokusím se tedy na dané téma po-
dívat objektivně a bez emocí.

 Jsem s nemocnicí ve Valašském 
Meziříčí profesně spjatý již od roku 
1989. Nejdříve jako s nemocnicí pa-
třící městu, následně s nemocnicí 
patřící společnosti AGEL. Pokusím 

se i z této pozice člověka „zevnitř“ 
objasnit, o co zde jde, a doufám, že 
se mi podaří uklidnit všechny, že 
tato „naše“ nemocnice zde bude i 
nadále sloužit jako nemocnice. Tu, 
kterou řadu let znají jako místo, 
kam chodí se svými zdravotními 
potížemi. Již prostý fakt, že nemoc-
nice zajišťuje péči pro spádovou 
oblast s cca 80 tisíci obyvatel a 
to v rámci interního oddělení, chi-
rurgie, urologie, radiodiagnostiky, 
gynekologicko-porodnického oddě-
lení, následné péče, rehabilitace, 
dětského oddělení nebo anestezio-
logicko-resuscitačního oddělení, 
vcelku zpochybňuje různé zprávy o 
jejím rušení. Nedovedu si představit, 
kam by se naši občané přesunuli 
za nemocniční péčí. Jistě by se pro-
dloužily i dojezdové časy záchranné 
služby, která by byla nucena vozit 
pacienty do vzdálených nemocnic. 

Smlouva na provozování zdra-
votní péče, kterou město Valašské 
Meziříčí uzavřelo se společností 
AGEL v roce 2004 končí 31. 12. 
2023. Logicky se naskýtá otázka, 
co dále. Město Valašské Meziříčí 
nemá zájem tuto nemocnici pro-
vozovat ve vlastní režii, proto do 
ukončení doby platnosti stávající 
smlouvy bude muset město vypsat 
veřejnou soutěž na provozování ne-
mocnice. Společnost AGEL i Zlín-
ský kraj oficiálně vyslovily zájem 

jednat o pronájmu nemocnice a za-
chování, případně rozšíření stávají-
cích služeb. Kdo další se případně 
přihlásí po vyhlášení konkurzu, je 
otázkou a nedovolím si zde na toto 
téma spekulovat. Z mého osobního 
pohledu se jako nejlogičtější jeví 
pokračování spolupráce se společ-
ností AGEL, která do nemocnice 
za dobu 16 let provozu investovala 
z vlastních zdrojů desítky milionů 
Kč. Poslední realizovanou investicí 
je počítačový tomograf za 14 milio-
nů korun.  Další velkou investicí v 
řádu milionů je výstavba pracoviště 
magnetické rezonance, která v na-
šem regionu citelně chybí. V plánu 
je výstavba nové budovy LDN v pro-
storách nemocniční zahrady. Odtud 
nejspíše plynou fámy o změně ne-
mocnice na LDN. 

A proč se tedy hlásí i kraj? I zde 
je vysvětlení zcela prosté a logické. 
Pokud by v rámci výběrového řízení 
nebyl vybrán provozovatel nemocni-
ce a město Valašské Meziříčí by ne-
chtělo provozovat nemocnici samo, 
je to právě kraj, který musí zajistit 
zdravotní péči i v naší oblasti. 

Určitě se tedy nemusíme obávat, 
že by v našem regionu došlo ke 
snížení kvality nebo dostupnosti 
nemocniční péče.

MUDr. Zdeněk Němeček
   zastupitel města za KDU-ČSL
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Jestli se cítíte osamělí, některé věci 
už třeba, vzhledem k věku nebo 
zdravotnímu omezení, hůře zvládá-
te, potřebujete pomoc, radu nebo jen 
být mezi lidmi, přijďte s námi pobýt, 
strávit pár příjemných chvil nebo za-
žít třeba i něco nového.

V Denním stacionáři Radost je 
nám spolu dobře. Společné chvíle 
trávíme v našem příjemném „obýva-
cím pokoji“, odpočívárně nebo s ka-

fíčkem na venkovní terase ve stínu 
pod markýzou.

Děláme to, co nás baví a na co 
máme dostatek energie. Odpočívá-
me, povídáme si, někdy se trochu 
protáhneme, zpíváme si, čteme, luš-
tíme křížovky a hádanky, hrajeme 
hry, taky tvoříme a vyrábíme hezké 
věci. Jdeme se projít do parku, na 
krásnou farní zahradu, na kafíčko 
do kavárny nebo na náměstí na 

zmrzlinu. V létě si venku na ohni 
opečeme špekáček nebo usmažíme 
výbornou vaječinu. Občas si i zaje-
deme na výlet. Když něco důležitého 
potřebujeme zařídit, vždy se nám 
dostane profesionální pomoci i rady, 
vždy nám někdo pomůže vše hlad-
ce zvládnout.  Pokud chcete Denní 
stacionář Radost poznat a dozvědět 
se více o těch, kdo ho tvoří, zastavte 
se, třeba jen na chvilku, na přátelské 

posezení. Najdete nás v Rožnově pod 
Radhoštěm v budově Charity vedle 
kostela.
Neváhejte, zastavte se, rádi Vám po-
dáme bližší informace. 

Nebo volejte na telefonní číslo 
603 549 642. Přijďte si Radost k 
nám užít. S Radostí Vás přivítáme!

Za Charitu Val. Meziříčí  Zlatuše 
Lušovská – vedoucí DS Radost

Denní stacionář Radost v Rožnově zve na návštěvu

Jídelna Libušín na Pustevnách, kte-
rou navrhl architekt Dušan Samo 
Jurkovič, byla otevřena 6. srpna 
1899 a sloužila turistům, mimo 
období druhé světové války, skoro 
nepřetržitě až do devadesátých let 
minulého století. V r. 1995 byly Li-
bušín i Maměnka prohlášeny za ná-
rodní kulturní památku a přešly pod 
správu Valašského muzea v přírodě, 
které provedlo v letech 1997-99 jejich 
rekonstrukci a uvedení do provozu. V 
roce 2014 Libušín do základů vyho-
řel. Ihned po požáru byla vyhlášena 
veřejná sbírka, která vynesla asi 10 
mil. korun. Práce na obnově Libu-
šína začaly brzy po požáru. Projekt 
rekonstrukce fy Masák a Partner, 
s. r. o., 2015-17 a 2017-20 realizace 

rekonstrukce. Do konce června 2020 
se podařilo vybudovat nový Libušín, 
který opět okrašluje naše nádherné 
Pustevny.

Oficiální otevření Libušína se 
uskutečnilo za účasti nejširší veřej-
nosti dne 30. července, ovšem zatím 
bez provozu restaurace. Rekonstruk-
ci zvládla na výbornou firma AR-
CHATT, s. r. o., z Brna, která má 
zkušenosti s rekonstrukcí historic-
kých objektů. 

Klub filatelistů při SVČ vydal 
k otevření obnoveného Libušína 
v  omezeném rozsahu dopisnici 
výplatní hodnoty A se soukromým 
přítiskem a známky s přítiskem na 
kuponech (viz foto) jsou v současné 
době prakticky rozebrány a případ-

Dopisnice a známky k otevření obnoveného Libušína

ní zájemci mohou získat poslední 
kusy v Klubu filatelistů při SVČ na 
tel. 739 202 936. 

Na kuponech známek je součas-
ná podoba Libušína, kresba celého 
Libušína a také portrét architekta 

Dušana Jurkoviče, který je shodou 
okolností také autorem vyhledáva-
né rozhledny na Karlově kopci nad 
městem Rožnovem. 

Za KF při SVČ V. Vystavěl
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Městští profesionální hasiči pomáhají už 25 let
První zmínka o založení Sboru dobrovolného hasičského v Rožnově je už z roku 1883. Následně 4. května 1884 složilo 63 
činných členů slib, že budou chránit životy a majetek spoluobčanů. Sbor, tak jak ho známe nyní, ovšem vznikl později, kon-
krétně v roce 1995. Jeho ředitelem je od té doby Karel Janoušek.

Trocha historie
Do roku 1995 ve městě působila 
pouze dobrovolná jednotka, spolu 
se Závodním požárním útva-
rem n. p. Tesla Rožnov (dále jen 
ZPÚ). Bylo zde také detašované 
pracoviště Okresního útvaru PO 
Vsetín. Po privatizaci Tesly vznikla 
snaha převést ZPÚ pod město, 
k tomu však nedošlo, protože 
Rožnov už měl svou jednotku, 
i když dobrovolnou. Později se 
stali hasiči bývalého ZPÚ součástí 
bezpečnostní agentury MOBA 
Zlín. Ta je ale z finančních důvodů 
později zrušila. Jak již bylo zmíněno 
v úvodu, v Rožnově před rokem 
1995 působila početná dobrovol-
ná jednotka spolu s detašovaným 
pracovištěm Okresního útvaru PO 
(to mělo jednoho pracovníka - pozn. 
red.). Vzhledem ke skutečnostem s 
bývalým ZPÚ a nutností zajištění 
bezpečnosti obyvatel města a okolí, 
byl odeslán na GŘ HZS ČR dopis 
se žádostí o zřízení Okresní požární 
stanice. Této žádosti nebylo kvůli 
financím vyhověno. Ze strany státu 
bylo však navrženo, že veškerá jeho 
technika umístěná toho času v 
Rožnově bude převedena na město 
s podmínkou, aby SDH Rožnov 
přijal do svého sboru členy, kteří 
budou činnost vykonávat jako 

svoje zaměstnání. Nejvhodnější 
právní formou takového smíšeného 
sboru se jevila (r. 1994) forma 
příspěvkové organizace, která 
bude sama hospodařit s majetkem 
převedeným od svého zřizovatele. 
Pověřenou osobou pro zřízení této 
organizace byl tehdejší a současný 
velitel jednotky sboru dobrovol-
ných hasičů Karel Janoušek. Ten 
se stal i jejím prvním a doposud 
jediným ředitelem. Příspěvková 
organizace města byla zřízena 1. 1. 
1995 s názvem Hasičský záchranný 
sbor města Rožnova. Tento název 
byl však vznikem zákona o HZS 
ČR stále připomínkován. „Protože 
hasič má hasit, a ne neustále řešit ně-
jaké připomínky ke svému názvu, byl 
název změněn naším zřizovatelem na 
Záchrannou hasičskou službu města 
Rožnova p. R. a v roce 2009 koneč-
ně na Hasičský sbor města Rožnova 
pod Radhoštěm, příspěvková organi-
zace,“ komentuje tehdejší tahanice 
kolem názvu Karel Janoušek.

Povinnosti sboru
Zásahová jednotka, jejíž činnost 
zajišťuje hasičský sbor města, 
má 27 členů, 13 členů pak 
vykonává činnost jako svoje hlavní 
zaměstnání. Hasiči zajišťují stálou 
24hodinovou pohotovost pro zásah 

v počtu 8 členů. Hlavní činností 
sboru je provádění záchranných 
a asanačních prací při požárech, 
živelných pohromách a jiných 
mimořádných událostech na území 
města a okolí. Ve spolupráci se 
školami se podílí na protipožárním 
vzdělávání dětí a mládeže, infor-
mování a vzdělávání veřejnosti v 
oblasti prevence proti požárům 
a činnostech při mimořádných 
událostech. Hasičský sbor zajišťuje 
stálý monitoring 72 objektů vy-
bavených elektrickou požární sig-
nalizací (EPS), které jsou napojeny 
dálkovým přenosem na služebnu 
organizace. V případě potřeby také 
hasiči vozí pitnou vodu.

Problémy dnešní doby
„Největším problémem je navyšování 
počtu vozidel, což má za následek 
zvýšení počtu nehod a úniků pro-
vozních kapalin. Narůstají nám 
i různé technické pomoci, kdy 
lidé například uvíznou ve výtahu, 
zabouchnou si dveře bytu a uvnitř je 
dítě, nebo rozvařený oběd, a my mu-
síme kvůli nebezpečí z prodlení provést 
nouzové otevření uzavřených pros-
tor,“ sdělil Janoušek a pokračoval: 
„S přibývajícím věkem naší popu-
lace také přibývá počet asistencí zá-
chrance při transportech pacientů. 

Jedná se převážně o snášení pacientů 
ve vícepodlažních domech, kde 
nelze využít výtah. Dalším druhem 
asistencí RZS je poskytnutí neod-
kladné předlékařské první pomoci 
postiženému v náročném terénu s 
následným transportem pacienta 
k sanitnímu vozu, nebo vrtulníku. 
Někdy se jedná i o větší vzdále-
nosti. Co se týká požárů, tak jejich 
počet zůstává v posledních letech na 
přibližně stejné úrovni.“

Počet zásahů narůstá
Kdybychom se měli podívat na 
statistiky, tak v roce 1995 měli 
rožnovští hasiči 99 výjezdů. O 
rok později to ale už bylo 129 a 
v roce 2001 dokonce 212. Nad 
250 se dostali v roce 2006 (270), 
o rok později již vyjížděli k 316 
zásahům. Další statistiky: rok 
2016 (260 výjezdů), 2017 (284), 
2018 (366) a 2019 (364). „Pokud 
bychom za tuto dobu měli vzpo-
menout nejnáročnější zásah, tak 
tím byly katastrofální povodně z 
července 1997. Náročné jsou ale 
pro nás všechny události, kde 
dochází k těžkým zraněním či 
úmrtím osob,“ dodal na závěr 
ředitel Janoušek.

Stranu připravil Pavel Románek

Občas zavítají hasiči mezi místní školáky, aby jim ukázali, co jejich práce obnáší.

Hasiči hospodaří s majetkem ve 
výši 27 998 643,61 Kč. Jedná se 
o 2 zbrojnice, 8 vozidel včetně vy-
bavení a další hmotný a nehmotný 
majetek. Na fotkách je zásahová 
technika ve zbrojnici u skanzenu.

Pořízení nových vozidel není roz-
hodně levnou záležitostí. „Uvítáme 
proto jakoukoliv finanční podporu 
veřejnosti,“ dodává šéf hasičů. 

Hasičský sbor města Rožnova. Zleva nahoře Pavel Mudroň, Jiří Šin, Pavel Jurajda, Marek Parma, Jaroslav Vičan, 
Jan Paško a Radek Fojtášek. Zleva dole Karel Janoušek, Petr Zeman, Tomáš Mičkal, Radek Vavřín, Jaroslav Bara-
báš a Robert Mikunda. V minulosti u sboru působili Lukáš Frňka, Václav Žitník, Martin Kretek a Jaroslav Šidliák.
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Rožnov na opravy náměstí nezapomněl
Spektrum Rožnovska se v červenci zajímalo, jak daleko 
jsou přípravy rekonstrukcí náměstí u bývalé Tesly a vedle 
pošty. Odpovědi hledalo u místostarostky Kristýny Koso-
vé (Zdravý Rožnov). 

 � Začneme pro Rožnov významnější plochou, kterou je bezesporu náměs-
tí Míru. Co je tady nového?
„Možnost rekonstrukce náměstí Míru byla již představena ve studii, 
která vyvolala celkem velkou debatu, tato studie kromě pobytové plo-
chy náměstí řešila také parkování a tržnici a na konečné podobě nepa-
novala shoda. Vzhledem k tomu, že město analyzuje možnosti odkupu 
budovy pošty, je práce na podobě náměstí pozastavená. Budoucí vyu-
žití pošty by ji totiž mohlo silně ovlivnit a zcela změnit zadání, takže 
se k tomuto tématu vrátíme až po rozhodnutí ohledně budovy. Ostatně 
zadání se již změnilo v tom, že budoucí tržnici máme nyní v plánu 
zachovat v lokalitě Palackého ulice. Pokud tedy bude město kupovat 
budovu pošty s cílem přemístit celý úřad na jedno místo, budeme s 
městským architektem navrhovat soutěž na její úpravy a ta by měla 
zahrnovat i náměstí, protože předprostor je logickou součástí fungová-
ní takové budovy.“

 � A co se týká náměstí 1. máje u bývalé Tesly, tady jsou nějaké pokroky?
„Máme hotovou projektovou dokumentaci, nyní jen s jejími autory řešíme, 
zda s dešťovou vodou nakonec nepracovat inovativněji - s menšími náklady 
na údržbu zařízení v budoucnosti, protože nyní je dešťová voda v projektu 
jímána do retenčních nádrží a rozstřikována. A také řešíme jeden ever-
green - uložené sítě, v tomto projektu řešíme přeložky ČEZ a komplikova-
nou dohodu s EA, uložené sítě představují jednak velké limity pro výstavbu 
a výsadbu a jejich přeložky pak znamenají velké náklady. Součástí všech 
investičních projektů jsou věci skryté pod zemí, neviditelné ale často nesmír-
ně komplikované.“

 � Jaké jsou finanční odhady obou výše zmíněných akcí a kdy by výhledově 
mohly být realizovány?
„To by mělo být předmětem strategického plánu a akčního plánu.“ 

Za rozhovor poděkoval Pavel Románek
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Rožnovské hodiny po čtvrt roce opět bijú
Přes 60 tis. korun stály nové hodiny, které byly začátkem července instalovány do věže na kostele Všech svatých. Časomíra 
přestala fungovat 8. března, tedy shodou okolností v době, kdy Valašsko zasáhla nebezpečná koronavirová pandemie.

Původní hodiny fungovaly v kostel-
ní věži od začátku padesátých let. 
Po jejich zastavení se začala zjiš-
ťovat příčina, a bylo konstatováno, 
že hodinový stroj již dosloužil a je 
třeba pořídit nový. „V roce 1953 bylo 
vybudování hodinového stroje hraze-
no z finančních prostředků města, 
jelikož sloužil všem obyvatelům i ná-
vštěvníkům města. Nové hodiny, kte-

ré byly instalovány 2. července, stály 
šedesát tisíc korun a je deklarována 
životnost minimálně dalších 30 let,“ 
informovala mluvčí rožnovské rad-
nice Petra Graclíková. „Město na-
bídlo finanční zaštítění výměny stroje 
grantem, které by však bylo až v září. 
Chci tedy poděkovat všem zastupi-
telům i občanům, kteří osud hodin 
vzali do svých rukou a finančně na 

jejich výměnu přispěli,“ uvedl staros-
ta města Radim Holiš (ANO).

Samotné vysvěcení nových ho-
din se uskutečnilo začátkem let-
ních prázdnin - v neděli 5. červen-
ce, tedy přesně v Den slovanských 
věrozvěstů Cyrila a Metoděje. „Ce-
lému slavnostnímu aktu předcháze-
la mše svatá a poté jsme u kostela 
symbolicky vysadili dva stromy, které 

nám budou připomínat dobu, kdy 
jsme hodiny světili. Zároveň chci po-
děkovat všem dobrovolným dárcům 
za finanční příspěvek na obnovu 
hodin, které jsou proslavené písní 
Rožnovské hodiny smutně bijú,“ do-
dal zastupitel Jaromír Koryčanský 
(KDU-ČSL).

Stranu připravil Pavel Románek

Zastupitel Jaromír Koryčanský.Hodinový stroj.

Vysvěcení hodin předcházela mše svatá.

Slavnostního aktu se ujal rožnovský 
farář a místoděkan P. Pavel Hofírek 
(druhý zprava) za asistence jáhna 
Miroslava Frňky (vpravo) a kostelní-
ka Jaromíra Valcháře.

Se sázením památečního stromu po-
mohl i rožnovský starosta Radim Holiš.

Vysvěcení hodin přihlížely před rožnovským kostelem desítky lidí.
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Tenisté bojovali o pohár zuberského starosty
Horní řada zleva Radim Pernica, Lukáš Holiš, Štěpán Krůpa, Zbyněk Novák, Bohdan Krupa, Pavel Pernica, 
Martin Janča, Jiří Ondřej, Petr Matula, Tomáš Vlk, Bohumil Pšenica a Lukáš Holiš. Dolní řada zleva Radek 
Vašek, Josef Randus, Petr Štůsek, David Gašpar, Pavel Přikryl, Jakub Šustáček, Petr Petřek a Ota Juříček.

Nedávno se na kurtech polyfunkč-
ního centra uskutečnil 8. ročník te-
nisového turnaje - O pohár starosty 
města Zubří ve dvouhře mužů. Le-
tos si na antuce změřilo síly 24 bor-
ců. „V prvním semifinále se utkali 
Pavel Pernica se Zbyňkem Novákem, 
když po velkém souboji pro sebe 
ukořistil vítězství prvně jmenovaný. 
Taky druhé semifinále mezi Jarkem 
Jurajdou a Petrem Matulou bylo 
hodně vyrovnané a po vítězství 7:5 se 
nakonec radoval Jarek. Ve finále už 
to bylo i o tom, kdo pošetřil více sil. 
Nakonec byl lepším Jarek Jurajda, 
když porazil Pavla 6:3 a obhájil tak 
titul z minulého roku, Pavel Pernica 
se do finále dostal opět po šesti le-
tech,“ uvedl hlavní organizátor akce 
Josef Randus.                             (r)

Horní konec cup ovládla Sněhurka s trpaslíky
Závěr posledního předprázdninového měsíce patřil v Zubří v pořadí již 17. 
ročníku turnaje v minikopané nazvaném Horní konec cup. Akce se podru-
hé konala pod hlavičkou FC Zubří, jelikož původní dlouholetý pořadatel 
Petr Cáb v pořádání turnaje již pokračovat nechtěl. „Zájem hráčů byl ale 
velký, a tak FC Zubří vzalo pořádání pod sebe, aby turnaj nezanikl,“ sdělil za 
organizátory Martin Pavlíček. Horní konec cup je výjimečný tím, že se do 
něj hlásí hráči sami za sebe – nelze dopředu vytvořit soutěžní družstva. Ta 

vzniknou teprve pár dní před začátkem turnaje, kdy se z přihlášených hrá-
čů náhodným losováním vytvoří týmy. V letošním ročníku si síly změřilo 
celkem 5 týmů a všechny podaly skvělé výkony. „Letos se poprvé přihlásila 
i žena, která se postavila mužům, a nakonec turnaj se svým týmem vyhrála,“ 
dodal Pavlíček. Konečné pořadí týmů: 1. Sněhurka a sedm trpaslíků, 2. Chy-
til jsem vlka, 3. Lazaret, 4. Los Argentinos a 5. Lojovci. Nejlepší střelec: 
Libor Raždík. Nejlepší brankář: Štěpán Krůpa.                                        (r)

1. místo

2. místo

3. místo

Hlavní organizátoři Robert Jurajda (vlevo, předseda 
FC Zubří) a Martin Pavlíček (vpravo, hráč FC Zubří). 
Uprostřed hlasatel celého turnaje Miroslav Bartoň .

INZERCE
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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)

Radegastův streetball na plno rozhýbal Rožnov
Bezmála 50 týmů se druhou 
červnovou sobotu sešlo na 
hřišti Dany Zátopkové v Rož-
nově na 2. ročníku Radegas-
tova streetballu. Síly si zde 
změřili borci od nejmladších 
kategorií U10/U11 až po 
mužské týmy. 

Výsledky: V kategorii U10/U11 ne-
našel přemožitele domácí Rožnov, 
U12/U13 ovládl Buckets, v U14/
U15 se nejvíce dařilo týmu Pták 
crew (chlapci) a Pražským číčam 
(dívky). U17 vyhráli bez prohry 
Topiči (CH) a Rožnovačky (D). 
Mezi MUŽI zazářili borci z Pra-
go p!čo. „Velká pochvala patří také 
rožnovskému družstvu mužů OdČer-
vené KarKULKY, které bylo tvořeno 
z organizátorů turnaje a umístilo 
se na pěkném pátém místě. Těšila 
nás velká účast mládeže, která kvůli 
pandemii neměla delší dobu žádné 
sportovní vyžití. Rád bych poděkoval 
za práci celému organizačnímu týmu 
a rozhodně nesmím zapomenout na 
sponzory a partnery, bez jejichž po-
moci by nebylo možno turnaj uspo-
řádat. Těm patří v této těžké době 
dvojnásobný dík,“ uvedl za organizá-
tory z rožnovského basketbalového 
oddílu Lukáš Bernáth.                    (r)

Zástupci valašských týmů - kategorie U10 až U13.

Zástupci valašských týmů – kategorie U17.

Škarka si dolétl pro druhé místo, Křenek pro čtvrté

Závod ve skoku na lyžích O pohár 
starosty Rožnova pod Radhoštěm 
má za sebou už 62. ročník, v tom 
letošním si na skokanských můst-
cích na Bučiskách změřilo síly 50 
účastníků. „Akce se velice vydařila, 
byla zde kompletní česká špička jak 
v mužích, ženách, juniorech, tak i v 
dorostu, kde měl náš rožnovský oddíl 

svá největší želízka. Daniel Škarka 
vybojoval druhé místo a náš Filip 
Křenek obsadil čtvrté místo,“ sdělil 
Jan Pavlica z pořádajícího oddílu 
lyžování SK a SL z TJ Rožnov. 

Vítězem kategorie mužů se stal 
Viktor Polášek z N. Města na Mora-
vě. Kategorii žen ovládla Klára Ul-
richová a v juniorech exceloval Petr 
Vaverka - oba Frenštát. Součástí 
závodů byl i závod severské kombi-
nace, kde ale Rožnov neměl zástup-
ce. Další závody budou v Rožnově už 
19. a 26. září.                              (r) Daniel Škarka (vpravo) a Filip Křenek. Na snímku s trenérem Daliborem Markem.

Spektrum Rožnovska představuje mladé sportovce

Tentokrát máme pro vás společnou fotku rožnovské mladší fotbalové přípravky. Snímek byl pořízen po velkém turnaji, v němž si 
změřily síly celky jako FC Baník, FC Poruba, FC Frýdek-Místek, FC Valmez. Zleva Tomáš Galus, David Pospíšil, Lukáš Bartoň, Ondřej 
Vokáč, Ivo Petřek, Filip Klepáč, Matyáš Suto, Martin Schwarz,Jakub Kramoliš a Michal Poruba. Vpravo trenér Pawel Scieszka.   (r)

Závěr června patřil v Rožno-
vě letním závodům ve sko-
cích na lyžích a severské 
kombinaci. 

Tipy na sportovní akce
 � Tylovská dvacítka - 5. ročník 

běžeckého odpoledne pro děti i 
dospělé startuje v sobotu 1. srpna 
na Dolině. Registrace v místě 
startu od 11.30 do 12.50 hod., 
www.tylovskadvacitka.webnode.cz.

 � Švihák rožnovský - 2. ročník 
turistického pochodu bude v so-
botu 12. září. Připraveno 14 tras 
od 7 do 66 km. Registrace na 
webu www.svihakroznovsky.cz.
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Koronavir pořádně potrápil i sportovní oddíly
Kvůli koronaviru měly na ně-
kolik měsíců vystavenu stop-
ku všechny sportovní akce a 
Valašsko nebylo výjimkou. 
Spektrum Rožnovska proto 
vyzpovídalo šéfa rožnovské 
tělovýchovné jednoty Jana 
Fiedlera (na fotu) – rozhovor 
s ním vám nyní přinášíme.

Malé běžce v rožnovském parku zradilo počasí 

T-Mobile olympijský běh se poběží v 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)

 � Jak moc zasáhla pandemie rožnov-
skou TJ?
„Pandemie zasáhla zásadním způso-
bem činnost všech sportů nejen v TJ 
Rožnov. Stejně jak omezila náš běžný 
život, tak doslova paralyzovala celé 
sportovní prostředí. Rušily se turnaje, 
soutěže i závody, zavřela se všechna 
sportoviště. Pomalu ze dne na den se 
přestalo sportovat. Přesto, že se tre-
néři svým svěřencům snažili posílat 
tréninkové plány, instruktážní videa 
a všemožně podporovat svá družstva, 
nedokáže to nahradit samotný tré-
nink. Jakmile se uvolňovala pravidla 
(nejhorší situace nastala pro sporty v 
tělocvičnách, některé zůstaly zavřené 
do prázdnin), tak jednotlivé oddíly 
postupně začínaly cvičit venku, ať ale-
spoň zlepší kondičku a pomalu uspo-
kojí doslova ,hlad‘ po trénování. Do 
tělocvičen jsme se začali postupně do-
stávat až v červnu. A u některých jsme 
horko těžko hledali náhradu, protože 
například stolní tenis se do tělocvičny 

nedostal vůbec. Také plavci měli velký 
problém s pokrytím tréninků. Kvůli 
zavřenému bazénu museli tréninky 
rozdělit na suché v sokolovně a částeč-
ně s dojížděním do Valašského Mezi-
říčí. Přes všechna omezení se podařilo 
znovu rozjet tréninkový kolotoč.“

 �Máte již odhadnuty škody?
„Koronavirus způsobil škody nejen 
finanční. Osobně za velkou škodu po-
važuji zrušení celé jarní sezony, která 
pro řadu sportovců znamenala velký 
škrt v jejich plánech a motivaci. Zru-
šila se řada soutěží a turnajů, mezi 
nimi i významné akce pro celé město, 
jako je např. Rožnovská olympiáda 
dětí a mládeže. Samozřejmě finanční 
škody nemůžeme pominout. Veškeré 
provozní náklady u sportovišť jsou 
neustále, ať se sportuje nebo ne. U 
sponzorů si nedokážu troufat s jaký-
mikoliv odhady, ale mám u nich velké 
obavy, že se vše negativně projeví až v 
delším časovém horizontu.“

 � Jaké sportovní akce se chystají na 
srpen a září?
„Pevně věřím, že se od září rozběhne 
sezona bez jakýchkoliv omezení a že 
nás čeká řada zajímavých sportovních 
akcí. V srpnu zatím žádné sportovní 
akce nepřipravujeme, oddíly budou 
ladit formu. Například házenkáři je-
dou na tradiční soustředění do Nivni-
ce nebo gymnastika do Říček a poté 
pořádají týdenní soustředění na soko-
lovně. V září nás pak čekají hned dva 
běžecké závody a tím budou T-mobile 
olympijský běh 16. září a Běh rodným 
krajem Emila Zátopka, ten se usku-
teční 19. září. Pokud bude nadchá-
zející podzimní sezona probíhat bez 
omezení, čeká nás celá řada dalších 
atraktivních akcí. Mezi ty nejvýznam-
nější budou bezesporu patřit Český 
pohár v trampolínách, krajský přebor 
ženských složek ve sportovní gymnas-
tice nebo dnes již tradiční Dobiáš cup, 
jenž nabídne dva víkendy turnajů 
žáků v házené.“                               (r)

Předposlední červnová so-
bota byla v rožnovském 
městském parku dějištěm 
závodů v přespolním běhu. 
Akce proběhla pod taktov-
kou tamního střediska vol-
ného času.

Tradičně je tento běh pořádaný v 
dubnu na Ranči Bučiska, letos ale 
poprvé proběhl v sousedství teni-
sových kurtů v městském parku. 
„V deštivém počasí na závod dora-
zilo dvaadvacet závodníků a závod-
nic. Všichni šli do závodu na plno a 
špatné počasí jim nevadilo. Trať, jejíž 
délka byla rozdílná podle věku účast-
níků, vedla přes rozbahněné seběhy 
a výběhy a i v některých místech také 
přes kaluže. Všichni to ale nakonec 
s přehledem zvládli,“ sdělil za orga-
nizátory ze střediska volného času 
Patrik Solgovič.                           (r)


