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INZERCE

Za posledních téměř deset let došlo v Rožnově pod Radhoštěm k navýšení hustoty automobilové dopravy o více než třicet procent. 
Kromě hlavního tahu městem, tedy silniční „tepny“ I/35, projíždí nejvíce motorových vozidel především ulicí 5. května (od světelné 
křižovatky U Janíků směrem k prodejně Penny market) a také na výpadovce z centra na Vigantice.                            Více uvnitř listu

Rožnovskou radnici trápí nárůst aut

Soudní bitva o školy po 20 letech končí

Více uvnitř listu

Starosta Radim Holiš (vlevo) z pověření zastu-
pitelstva definitivně ukončil dlouholeté právní 
spory o ZŠ Záhumení a MŠ Koryčanské Paseky. 

Za IPR se zúčastnili (zleva) právní zástupce spo-
lečnosti Jiří Bönisch a jednatel František Poulík.

U majetkového narovnání samozřejmě nechyběly ředitelky škol Jitka Lušov-
ská (vlevo, ZŠ Záhumení) a Milena Kohoutová (uprostřed, MŠ Kor. Paseky).

Stromy sníží prašnost, hluk i horko
Zástupci rožnovské radnice v těchto dnech dopilovávají po-
slední detaily k tomu, aby podali žádosti o dotace na tři vý-
znamné akce spojené s obnovou zeleně na území města.

Konkrétně jde o projekty na Me-
ziříčské ulici, nábřeží Dukelských 
hrdinů a na sídlišti 1. máje. „Na 
Meziříčské ulici jsme hledali náhradu 
za kůrovcem napadané smrky. Odbor-
níci zvolili listnaté stromy a keře jako 
tavolník, javor babyka, dub letní a také 
zde počítám s novým trávníkem. Odha-
dovaná částka pro výsadbu je včetně 
udržovací pětileté péče milion korun,“ 
informovala místostarostka Kristýna 
Kosová (Zdravý Rožnov) a pokra-
čovala: „Před námi je také zahájení 1. 
etapy revitalizace sídliště 1. máje. Tady 
mluvíme o částce odhadnuté na 5,5 mi-
lionu, do níž je kromě rozvoje a údržby 
nové zeleně započítáno i kácení 45 

kusů starých dřevin a jejich náhrada.“ 
V plném proudu je i třetí projekt, 

který se týká nábřeží Dukelských 
hrdinů, tedy lokalita kolem nyní 
opravované I/35. „Zde dojde kromě 
výsadby nových dřevin také k odstraně-
ní starého a poničeného chodníku. Jak 
výsadba zeleně, tak odstranění chodní-
ku by měly shodně přijít na přibližně 
dva miliony,“ dodala místostarostka.

Realizace zmíněných projektů je 
na spadnutí, čeká se ale na schválení 
dotací. „Zda budeme úspěšní, se do-
zvíme ještě letos. Do konce roku bude 
jasné, jestli přistoupíme k realizaci 
nebo projekty o nějakou dobu odloží-
me,“ vysvětlila na závěr Kosová.   (r) 

Důležitá avíza

	�Do	středy	30.	9.	se	budou	moci	
obyvatelé	 ul.	 Partyzánské	 vyjádřit	
k	využití	prostoru	po	odstraněném	
dětském	 hřišti.	 Na	 výběr	 budou	
mít	ze	3	variant	-	klidové	zóny,	ob-
novy	 dětského	 hřiště	 nebo	 nového	
workout/fitness	 hřiště.	 Doručené	
anketní	lístky	je	možné	odevzdat	na	
podatelně	MěÚ	Masarykovo	náměstí	
128	nebo	odeslat	na	e-mailové	adrese	
iveta.dorotikova@roznov.cz.	Prů-
zkum	názorů	je	aktivitou	MA21.

	� Středa	23.	9.	od	16	hodin	se	v	
obřadní	 síni	 MěÚ	 uskuteční	 ve-
řejné	interpelace.

	�Úterý	15.	9.	od	14	hodin	bude	
v	obřadní	síni	MěÚ	probíhat	za-
sedání	zastupitelstva	města.
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Soudní bitva o školy po 20 letech končí

Podstatou věci byl bezúplatný pře-
vod majetku (mimo jiné zhruba 
500 bytů, školy na Záhumení a 
školky na Koryčankách, krytý ba-
zén, budova dřívějšího T klubu) v 
roce 1992 ze státu, jakožto vlast-
níka tehdejšího podniku Tesla, na 
město. Obyvatelé Rožnova většinu 
bytů poté od radnice odkoupili, na 
což ale v roce 2000 podala tehdejší 
společnost SVAS (jejím nástupcem 
je právě IPR), jež v převodu figuro-
vala jako prostředník, žalobu. V ní 
napadla tu část privatizace, kterou 
měla na starost s tím, že majetek 
kvůli formálním chybám nikdy ne-
přešel na město a po celou dobu je 
její. Následovala soudní líčení, z 
nichž vyšlo většinou vítězně město 
(žaloby na soukromé vlastníky bytů 
vzala v mezidobí IPR zpět. Reago-
vala tak na verdikt Ústavního sou-
du, jenž se tehdy v jiné, ovšem po-
dobné věci zastal vlastníků – pozn. 
red.), tedy právě až na spor týkající 
se MŠ Koryčanské Paseky (dnes 
součástí MŠ Radost) a ZŠ Záhume-
ní, kde se justice přiklonila k IPR.

Rožnov se však ani v případě 
škol nechtěl vzdát bez boje a byl 

připraven věci hnát až do posled-
ní soudní bitvy. Ovšem mezitím 
se věci zkomplikovaly, když na 
IPR byla vydána exekuce a hrozil 
prodej škol v dražbě. Následovalo 
trojstranné jednání, kdy se podaři-
la vyjednat cena 6 830 374 Kč, za 
kterou se město Rožnov pod Rad-
hoštěm stane výlučným vlastníkem 
obou budov. V pondělí 10. srpna 
pak konečně proběhlo na valašsko-
meziříčské radnici podepsání více-
stranné dohody o narovnání a kup-
ní smlouvy mezi městem Rožnov 

pod Radhoštěm a společností IPR. 
„Další důležitý krok v této kauze je 
za námi. Pokud se neobjeví žádné 
komplikace během zápisu do katas-
tru, staneme se výlučnými vlastníky 
obou budov. Soudní spor po 20 letech 
skončí. Zbavíme se těžkého břemene 
a můžeme začít plánovat rekonstruk-
ce budov, které už obě budovy nutně 
potřebují. Poděkování patří všem, 
kteří se na postupných vítězstvích i 
nynější dohodě podíleli. Oceňuji také 
všechny zastupitele, kteří toto jedno-
myslně v červnu schválili,“ uvedl sta-

rosta města Radim Holiš (ANO). 
„Částka, kterou město za obě ne-
movitosti zaplatí, je stále uložena v 
úschově. V pondělí 10. se podepsala 
kupní smlouva a byl podán návrh na 
vklad do katastru nemovitostí. Teď 
tedy musíme vyčkat na zápis vlast-
nického práva podle kupní smlouvy v 
katastru nemovitostí. Teprve poté se 
Rožnov stane zapsaným vlastníkem 
těchto nemovitostí a peníze budou 
vyplaceny společnosti IPR,“ dodal 
advokát Thomas Mumulos, jenž 
město ve sporu zastupuje.        (pg,	r)

Rožnov má důvod k velké ra-
dosti! Více než 20 let trvající 
spory radnice se společnos-
tí Immobilien Pirker reality 
jsou definitivně minulostí.

Radnice má konečně za sebou svou bezesporu nejtěžší porevoluční soudní bitvu, která po mnoho let hýbala děním v celém Rožnově a ve svých začátcích 
se týkala stovek lidí. Tento archivní snímek je z roku 2009, kdy se kvůli soudnímu sporu uskutečnila schůzka žalovaných majitelů bytů na městském úřadě. 

Rožnovskou radnici trápí skokový nárůst aut
Pokračování ze str. 1

Radnice nechce problémům spo-
jeným s nárůstem počtu motoro-
vých vozidel jen nečinně přihlížet, 
a proto se rozhodla nechat za 800 
tis. (většina je kryta dotací) zpra-
covat plán udržitelné mobility 
(dále jen PUM). Práce na tomto 
dokumentu probíhají už druhým 
rokem. „PUM bere oblast dopravy 
v širších souvislostech, tedy dívá se 
nejen na zatížení konkrétních lo-

kalit auty, ale i chodci a cyklisty. Z 
posledního sčítání aut, které jsme 
na silnicích ve městě realizovali loni 
na podzim vyplývá, že od roku 2010 
došlo v průměru k 30procentnímu 
nárůstu jejich počtu,“ sdělil mís-
tostarosta Jan Kučera (na snímku, 
Nezávislí Rožnováci) s tím, že 
nejvíce zatížená je jednoznačně 
páteřní komunikace I/35 (Meziříč-
ská ulice, vjezd od Valmezu – rok 
2010: 12 572 aut, rok 2019: 14 018, 
Meziříčská ul. u autobus. nádraží 
– rok 2019: 17 233 aut, nábřeží 
Dukelských hrdinů, výjezd u poli-
kliniky – 2010: 11 767 aut, 2019: 
14 933). „Překvapivé pro nás ale 
bylo zjištění, že za sledované takřka 
desetileté období došlo k více než 
dvojnásobnému nárůstu intenzity 
dopravy v úseku od bystřického mos-
tu na Vigantice (rok 2010: 3 568 
aut, 2019: 8 254 aut – pozn. red.). 
Letos na podzim ještě proběhne sčí-
tání chodců a cyklistů v Rožnově, 
aby data byla kompletní, ale již nyní 

víme, že naším hlavním problémem 
je nárůst autodopravy. A to s sebou 
bohužel přináší několik problémů. 
Jednak je Rožnov v údolí a prostor 
pro rozšíření silnic a parkovišť je 
velmi omezený a sídliště jsou často 
,prošpikovaná‘ sítěmi. Příprava par-
kovišť se tak protahuje i prodražuje. 
Občany trápí, že vozidla nemají kde 
zaparkovat, a za poslední roky jsme 
si zvykli, že dochází k tvorbě kolon 
především v době hlavních špiček,“ 
vysvětlil Kučera.

Řešením MHD i lepší zázemí 
pro cyklisty

Plán udržitelné mobility se nyní 
snaží odpovědět na otázky, jak 
dopravu na území města zklidnit. 
„Možností řešení se rýsuje něko-
lik, ale už teď tušíme, že opatření 
se musí propojit. Prvním může být 
zřízení funkční MHD. Ta by musela 
jezdit pravidelně a dostatečně často. 
Část rodin by mohla zvážit koupi 

druhého a třetího auta a místo toho 
využít MHD na cestu do školy či 
práce. Pokladnu města by zajištění 
MHD stálo v horních řádech mili-
ony ročně. Ze zkušeností z jiných 
měst také vyplynulo, že část šoférů 
je ochotna vyměnit auto za kolo, 
ale je potřeba mít kvalitní zázemí 
pro tento druh přepravy. Od bezpeč-
ných stezek, pruhů, až po zajištění 
krytých, kamerou hlídaných boxů,“ 
dodal místostarosta.

Pro jaké řešení na zklidnění 
dopravy se Rožnovští rozhod-
nou, se ukáže v horizontu ně-
kolika let. „Výstupy PUM budou 
součástí strategického plánu, který 
bude určovat vývoj ve městě v nad-
cházejících deseti letech. Nechce-
me věci dělat nahodile, ale dobře 
si je naplánovat. Doprava je jeden 
z nejtěžších problémů a řešení není 
na rok. Ale čísla ze sčítání aut jsou 
alarmující a víme, že problematiku 
budeme muset řešit,“ konstatoval 
na závěr Jan Kučera.               (r)

	� TIP	NA	DÁREK:	Rožnov	pod	Radhoštěm	 	navazuje	na	úspěšné	 vá-
noční	 adventní	 hrníčky	 (plecháčky)	 a	 připravilo	 jejich	 novou	 sérii.	 K	
dostaní	 jsou	 i	 látkové	 tašky	 s	 motivy	 Rožnova.	 Oblíbené	 plecháčky	 i	
tašky	s	mottem	„Zastavte	se	u	nás“	a	s	motivy	Jurkovičovy	rozhledny,	
Valašského	muzea	v	přírodě,	zříceniny	hradu	Rožnov	či	Radhoště	jsou	k	
dostání	v	Turistickém	informačním	centru	na	Masarykově	náměstí.	Ple-
cháček,	který	je	dobrým	tipem	na	zajímavý	a	originální	dárek,	stojí	139	
korun,	tašku	můžete	pořídit	za	109	korun.																																											(mha)
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Oprava I/35 na nábřeží jede na plno

V těchto dnech je tedy uzavřen 
sjezd z hlavního tahu na ul. Bez-
ručova (ke kinu a Brillovce) a ul. 
Letenská (k poliklinice). „Po dobu 
opravy tohoto úseku, tedy do půlky 
září bude objízdná trasa ke kinu a 
Brillovce přes ulici 5. května (kolem 
služebny státní policie – pozn. red.) 
a Hradišťko. Na polikliniku se pak 
lze dostat přes ulici Letenskou, na 
kterou dojedete přes Rybníčky nebo 
již přes zmíněnou ulici Hradišťko,“ 

informoval starosta Rožnova Ra-
dim Holiš (ANO). „Musíme zajistit 
bezpečný a plynulý přístup k městské 
poliklinice, jelikož lékařská péče je 
opravdu pro všechny z nás nezbytná. 
Tento fakt je hlavním důvodem, kvů-
li kterému se město rozhodlo zrušit 
značku Zákaz vjezdu mimo dopravní 
obsluhu, která je umístěná v lokalitě 
Rybníčky. Ulice Letenská je poměr-
ně úzká pro oboustranný průjezd a 
tímto způsobem se alespoň mírně 
doprava rozptýlí. Je to dočasné řešení 
a prosím obyvatele přilehlých lokalit 
o trpělivost a pochopení,“ uvedl mís-
tostarosta Jan Kučera (Nezávislí 
Rožnováci). V této oblasti bude 
městskou policií namátkově měře-
na rychlost projíždějících vozidel, 
jelikož je zde značená obytná zóna. 

Změna v dopravním značení 
proběhne také u Brillovky na ul. 
Maria Kotrby, která bude po dobu 
opravy výše popsaného úseku prů-
jezdná obousměrně. „Do půlky září 
budou zrušeny autobusové zastávky 
před knihovnou, cestující budou mu-
set na autobusové nádraží,“ dodal 
starosta s tím, že již brzy by mělo 
dojít k původně slíbenému odklo-
nu nákladní dopravy nad 7,5 tun 
mimo Rožnov. „Bohužel ŘSD, ja-
kožto investor stavby, nedodržel pů-
vodní slib, kdy tranzit měl být odklo-
něn mimo naše město již v červenci. 
V minulých dnech jsme bohužel 
obdrželi od silničářů zprávu, že ná-
kladní automobily budou projíždět 
po nábřeží nejspíše i v prvních záři-
jových dnech, protože stále nedoká-

zali zajistit objížďku přes Hodslavice 
(info k 23. 8. 2020 – pozn. red.). 
Pokud tomu tak nakonec opravdu 
bude, tak to beru jako velké selhání 
ŘSD, protože město se jim snažilo ve 
všem vyjít vstříc. Bohužel ale Ředi-
telství silnic a dálnic ČR nepodléhá 
městu a naše pravomoci jsou vůči 
nim velice omezené,“ poznamenal 
zklamaně Radim Holiš.

Opravy I/35 budou pokračovat 
i na podzim, přes zimu bude pře-
stávka a na jaro se na silnici staveb-
ní stroje znovu vrátí. „Po dokončení 
úseku u knihovny bude následovat 
rekonstrukce vozovky od vjezdu do 
ulice Obránců míru k Eroplánu. Na 
jaře přijde na řadu úsek od knihov-
ny k zemědělské škole,“ konstatoval 
na závěr starosta.                 (pg,	r)

V půlce srpna začaly 
u  knihovny práce na levém 
jízdním pruhu v opravova-
ném úseku na hlavní komu-
nikaci I/35. Řidiči směřující 
na polikliniku musí volit ob-
jízdnou trasu.

Rožnov má za sebou třetí ročník 
Garden Food Festivalu, tedy 
přehlídky skvělého jídla, pití a 
zábavy. Letos byl Garden Food 

Festival poprvé v úplně novém 
konceptu – byl pětidenní (29. 7. 
– 2. 8.) a rozvržen byl do více 
lokalit ve městě. Návštěvníkům 

přinesl festival nejen zážitky z 
vynikajících pokrmů a nápojů, 
ale také setkání s michelinským 
šéfkuchařem Radkem Kašpár-

kem (viz fota) nebo loňským fi-
nalistou televizní soutěže Master-
Chef Česko Pavlem Krajčíkem.
                 (r),	fota	Lukáš	Španihel

Pětidenní Garden Food Festival se vydařil na výbornou

Problémových nájemníků ubývá, radnice se s nimi nepárá
Město má aktuálně 326 bytů, 
v nichž platí lidé běžný měsíční ná-
jem 82 Kč/m2, resp. 57 Kč. „Více než 
polovina nájemníků spadá do plat-
by nižšího nájemného. To je určeno 
pro mladé rodiny, seniory, sociálně 
ohrožené skupiny obyvatel a osoby s 
různým zdravotním znevýhodněním. 
Dle nové koncepce jsou nové nájemní 
smlouvy uzavírány a staré prodlužová-
ny  na rok. Lidem majícím z minu-
losti smlouvy na dobu neurčitou pak 

tyto zůstaly,“ připomněl podmínky 
nájmu místostarosta a pokračoval: 
„Právě díky kontinuálnímu prodlužo-
vání smluv máme nyní v rukách účin-
ný nástroj, jak pracovat s nájemníky, 
kteří dlouhodobě odmítají dodržovat 
pravidla. Tedy buďto neplatí, nebo 
mají problémové chování narušují-
cí klidné soužití s ostatními. Slušné 
nájemníky v našich domech chceme 
chránit. V minulosti jsme již třem 
rodinám, které porušovaly pravidla,  

neprodloužili smlouvu.“
Situace se již lepší i v bytovém kom-

plexu na Moravské ulici čp. 1443 (nad 
bývalou vakuovkou). „Určité problémy 
se vyskytnou i nadále, ale celkově zde 
nastalo zlepšení. Za poslední roky se vý-
běr nájemného téměř zdvojnásobil. Měs-
to však tyto prostředky investuje zpět do 
oprav domů. Plánujeme více spolupraco-
vat s domovníky, kteří by nám pomáhali 
hlídat dodržování pravidel v domě,“ do-
dal na závěr Jan Kučera.                  (r)

Dva roky stará bytová 
koncepce v Rožnově 
se osvědčila. Podle mís-
tostarosty Jana Kučery 
(Nezávislí Rožnováci) si 
takřka všichni dříve pro-
blémoví nájemníci zvykli 
na dodržování pravidel, 
protože v opačném přípa-
dě jim hrozí vystěhování.

	�POZVÁNKA:	Duševní	zdraví	a	Zelená	stužka	—	Vernisáží	obrazů	dvou	
inspirativních	a	nadaných	autorů,	Karla	Jury	a	Zdeňka	Šimůnka,	zahájí	
Iskérka	ve	čtvrtek	10.	září	v	17	hod.	v	podkroví	městské	knihovny	v	Rož-
nově	14.	ročník	Týdnů	pro	duševní	zdraví.	Hudebně	se	můžete	těšit	na	
mix	žánrů,	o	doprovod	se	postarají	samotní	autoři,	hostem	bude	archi-
tekt	Zdeněk	Trefil.	V	září	uvítáme	psycholožku	a	psychoterapeutku	Janu	
Kučerovou	z	Prahy,	která	17.	9.	představí		Kurz	první	psychické	pomoci.	
Určitě	si	nenechte	ujít	Cestu	k	duši	přes	tělo.	Slovem	i	obrazem	nás	
22.	9.	provede	Andrzej	Sikora,	který	v	roce	2018	přehodnotil	životní	po-

stoj	a		změnil	osobní	priority.	Nyní	se	věnuje	masérské	práci	s	cílem	po-
máhat	lidem	najít	rovnováhu	ve	fyzické,	duševní	i	emoční	rovině.	Česko	si	
v	letošním	roce	připomene	30	let	od	založení	prvních	komunitních	služeb	
v	oblasti	 péče	o	 lidi	 se	 zkušeností	 s	duševním	onemocněním	 (komunit-
ne30let.cz).	Tuto	oslavu	provází	zelená	stužka,	která	 je	mezinárodním	
symbolem	pro	povědomí	o	duševním	zdraví.	Kdo	přijde	na	naše	akce	nebo	
bude	chtít	dát	kdekoliv	jinde	veřejně	najevo,	že	je	téma	duševního	zdraví	
důležité	a	mělo	by	se	o	něm	ve	společnosti	mluvit,	může	si	připnout	zele-
nou	stužku,	kterou	budeme	rozdávat	zdarma.																																				(r)
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V íčku půjčí kola, koloběžky i elektrokola
Půjčovna kol funguje v rožnovském Turistickém infor-
mačním centru na Masarykově náměstí od 11. května. 
Pro sportovní nadšence, kteří si chtějí vyjet třeba na Cy-
klostezku Bečva nebo do krásné okolní krajiny, mají v 
rožnovském íčku k dispozici kola, koloběžky a nově také 
elektrokola. Půjčovna bude otevřena až do konce října. (r)

Tylovskou pouť odstartoval průvod do kostela

	� VOLBY	DO	ZASTUPITELSTEV	KRAJŮ	2020
Ve dnech 2. a 3. října 2020 proběhnou na území ČR volby do zastupitelstev 
krajů. V pátek 2. října budou volební místnosti otevřené od 14 do 22 hod., v 
sobotu 3. října od 8 do 14 hod.  Hlasovací lístky obdrží Rožnované do řádně 
označených poštovních schránek podle místa trvalého pobytu nejpozději v 
úterý 29. září. Hlasovací lístky jsou vytištěny pro každou volební stranu sa-
mostatně na formátu A3 a jsou jednostranné. Volební okrsky i zařazení jed-
notlivých ulic a domů do volebních okrsků zůstává v Rožnově nezměněno. 
Nové ulice jsou zařazeny do těchto volebních okrsků: ulice Písečná – okrsek 
14, ulice Na Stárkách  - okrsek 10 a 13, ulice Maria Kotrby – okrsek 6 a 
ulice Na Harcovně – okrsek 3.  Stejné zůstávají i adresy volebních místností. 
Z	aktuálně	platného	nařízení	Ministerstva	zdravotnictví	vyplývá	pro	občany	
povinnost	pohybovat	se	ve	volební	místnosti	pouze	s	ochrannými	prostředky	
dýchacích	cest.	Tyto budou moci být sejmuty pouze pro účely identifikace 
voliče okrskovou volební komisí. Volební	místnosti	též	budou	vybaveny	dezin-
fekčními	prostředky.	Veškeré	informace	k	volbám	jsou	průběžně	publikovány	
na	webových	stránkách	města	a	občané	je	naleznou	na	webových	stránkách	
www.roznov.cz/volby	                  Hana	Bočková,	odbor	kanceláře	starosty

První srpnová neděle patřila v Rož-
nově tradiční Tylovské pouti. Uspo-
řádali ji tamní farníci a hasiči, při-
čemž vše začalo už o půl osmé ráno 
budíčkem v podání dechovky Rož-
novanky. Poté se seřadil průvod, 
který krátce před osmou vyrazil do 
kostela Všech svatých. Po mši se 
pak všichni vrátili do Tylovic, kde 
byl přichystán bohatý kulturní pro-
gram.          (r),	foto	Jitka	Porubová

U rožnovské knihovny bude pro chodce bezpečněji

Zmíněnou zebru na nábřeží Du-
kelských hrdinů využívají denně 
stovky chodců. „Je to jedna z hlav-
ních spojnic města pro pěší přes 

řeku. V blízkosti je nejen knihovna, 
ale i poliklinika, kino, zdravotní 
centrum Brillovka a Základní ško-
la Pod Skalkou. Naším cílem bylo 
jednak zajistit větší bezpečnost lidí 
při přecházení cesty, a také přispět 
k lepší plynulosti dopravy v dané 
lokalitě. V době špiček se totiž stá-
valo, že na přechod neustále vchá-

zeli lidé, což značně brzdilo provoz 
a tvořily se kolony. Semafor, jenž 
bude uveden do provozu do konce 
roku, umožní plynulost a bezpečnost 
veškeré dopravy,“ vysvětlil starosta 
Rožnova Radim Holiš (ANO).

Nový přechod pro chodce při-
jde rožnovskou radnici na 650 
tis. Kč, semaforem bude řízen 

po většinu dne. „Režim by měl být 
stejný jako na světelné křižovatce U 
Janíků, tedy přibližně od šesté ráno 
do půl desáté večer si chodci budou 
muset před přejitím silnice na sema-
foru zmáčknout tlačítko, které jim 
během několika desítek sekund za-
jistí zastavení projíždějících vozidel,“ 
dodal na závěr Holiš.                (r)

Do konce roku bude 
u městské knihovny fun-
govat nový, semafory říze-
ný, přechod pro chodce.

Pohlednice z Valašska - Rožnov lázeňský
Rožnov byl v minulosti natolik oblíbeným městem, že i ve složitých společen-
ských a politických časech stále zůstával cílem mnoha hostů. Hlavní lázeňská 
sezóna probíhala od 25. května do 15. září. 

Majitelé restaurací se předháněli v nabídce výborné kuchyně, nabízeli plzeň-
ské i rožnovské pivo, pravá jemná vína, také posezení v krásné zahradě, krytý 
salon pro případ nepříznivého počasí, ceny mírné...  

V průběhu let ordinovalo v Rožnově na třicet lázeňských a městských léka-
řů, kteří pečovali o lázeňské hosty. Kromě tradiční žinčice nabízeli bylinnou 
léčbu, například „Radhošťské prsní thé“, veškeré minerální vody, také inhalaci 
a posléze i moderní léčebné metody vodoléčbu a elektroléčbu, ale především 
terénní léčbu. Byla to například půlhodinová procházka malebnými partiemi 
parku, stezkou k Endersově zahradní restauraci, kolem řeky Bečvy na Bučiska, 
nebo chodníkem na Dolní Kouty, procházkou na Dolní Paseky a Putyrky, také 
na Horní Paseky a do Sladska, nebo do Uhlisk, na Karlovu stráň, výstup na 
Hradisko, vycházka cestou na Láz a na Bačův vrch, na Maléřky, na Rysovou, 
k hážovickému mlýnu a k řece Bečvě. Pro nejzdatnější pak výstup na Černou 
horu nebo až na Radhošť.  

V roce 1967 si Rožnov připomínal 700 let od první písemné zmínky. Tehdy 
Miloš Kulišťák, člověk náležitě hrdý na město Rožnov, sepsal vůbec první uce-
lené údaje o existenci  a provozu Rožnovských klimatických lázní. V lázeňské 
sezóně přijíždělo do města a jeho okolí až 3 000 hostů. Už roku 1868 jim v 
hudebním pavilonu na rynku koncertovala hudební kapela. 

Značnou popularitu zajistili rožnovským lázním MUDr. František Polanský 
a MUDr. T. Sterzinger svými nejmodernějšími léčebnými metodami. Do Rožnova 
zajížděli hosté z Anglie, Afriky, Indie, Sýrie, Turecka, USA  a dalších zemí. Za 
sedmdesát let existence rožnovských lázní navštívilo Rožnov 41 101 cizích a 37 938 
domácích lázeňských hostů. V roce 1950 rožnovské klimatické lázně sice zanikly, 
ale Rožnov je pro svou krásnou horskou polohu podnes vyhledávaným letoviskem.

Richard Sobotka
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Na kulturu dává Rožnov ročně 15 milionů

NÁZORY KOMUNÁLNÍCH POLITIKŮ

Radim	Holiš	(ANO)
Vítám jasnou dohodu, co chce v 
rámci kulturní strategie město 
podporovat. Sám mám na staros-
ti finance města, a proto budu 
velmi naléhat na to, aby peníze, 
které naše město do kultury dá, 
byly použity účelně. Není možné, 
aby  peníze dalo město na tříden-
ní festival a ty samé peníze dalo 
na jednorázovou akci pro 120 lidí. 
Takto plýtvat penězi si nemůžeme 
dovolit. Nejsme Praha, aby v našem 
městě působily všechny kulturní al-
ternativy. Vynikající základ máme 
v tradicích a těchto originálních a 
jedinečných hodnot se máme v kul-
tuře držet. Tím si zaručíme tu svou 
jedinečnost.
    
Martin	Valášek	(Piráti)
Mezi silné stránky patří, že město 
žije bohatým kulturním životem, 
který je velice různorodý a z velké 
části založený na místních uměl-
cích a kulturních nadšencích. Je 
velmi důležitá individualita a speci-
fičnost každého jednotlivého města 
– kulturní plánování je totiž pře-
devším „o místě“, do kterého jsme 
jako obyvatelé „zakořeněni“ . Re-
spektive společným promýšlením a 
tvorbou místa dochází k momentu 
situování nás samotných, probou-
zení sounáležitosti a uvědomování 
příslušnosti k dané lokalitě. Každé 
město je vždy nositelem unikátního 
a výlučného genia loci. Město nám 
slouží jako prostor pro uplatnění 
našich práv. Je to prostor, do které-

ho můžeme aktivně vstupovat, kte-
rý můžeme přetvářet a v neposlední 
řadě cítit, že máme moc jej ovlivňo-
vat. Podporujeme široké zapojení 
občanů města do kultury ve městě.
Slabou stránkou je jednoznačně 
absence divadelního a kulturního 
sálu, kde by se mohly pořádat pres-
tižní kulturní a společenské akce. 
Tento nedostatek bude doufejme 
zdárně v budoucnu vyřešen a město 
získá další přidanou hodnotu v po-
době širší nabídky kulturních akcí, 
které není v současné době vzhle-
dem k prostorám možno realizovat.

Daniel	Drápala	(KDU-ČSL)
Na kulturní strategii se můžeme dí-
vat jako na důležitou oporu pro roz-
víjení kulturních aktivit na území 
Rožnova – bez ohledu na to, jsou-
-li financovány, jinak podporovány 
městem či zcela mimo jeho bezpro-
střední vliv. Z vlastních zkušeností 
s jinými koncepčními materiály na 
úrovni regionu i státní podpory kul-
tury si uvědomuji, že může sloužit 
jako užitečný pomocník pro řadu 
klíčových aktivit na poli kulturního 
dění. Zároveň na ni ale nemůžeme 
pohlížet jako na dokument, který 
sám o sobě přinese rozkvět rožnov-
ské kultury. Lidově řečeno: „Papír 
kulturu nespasí.“ Zcela scestná 
jsou tak tvrzení, která můžeme číst 
i na stránkách SR, že koncepce 
přinese restart rožnovské kultury. 
Kulturní dění stojí a padá vždy 
na lidech, jejich invenci a osob-
ním nasazení – z této kombinace 

posléze vzcházejí akce, které jsou 
obohacující nejen pro Rožnovany, 
ale i celý region či zemi. Role města 
(či jím zřizovaných organizací) by 
pak měla spočívat spíše v podpůr-
né rovině, jako spolehlivý partner 
a pomocník, v některých případech 
pak oprávněně i jako iniciátor a 
tahoun kulturního dění. Pomocná 
ruka přitom nemusí mít jen podobu 
přímé finanční podpory. Je škoda, 
že zatímco kulturní dům v Zašové 
dokáže poskytnout zázemí mimo 
jiné i spolkům a kulturu tvořícím 
kolektivům, plánované rožnovské 
kulturní centrum by sice mělo být 
reprezentativní budovou hodnou 
města Rožnova, na zkušebnu pro 
folklorní soubory či neprofesionální 
hudební uskupení pamatováno zde 
ale není. Proto je nezbytné se na 
kulturu v městě dívat komplexně a 
s širším přehledem a ne pouze skrz 
jeden pomyslný průzor té či oné zá-
jmové skupiny.

Radúz	Mácha	(Nez.	a	Soukromíci)
Kultura má v Rožnově pod Rad-
hoštěm nesporně tradici, umělecké 
podhoubí, jakož i dlouhodobou 
podporu finanční i institucionální. 
Z rozpočtu města jsou financovány 
dvě rozpočtové organizace, a to T 
klub - kulturní agentura a městská 
knihovna. Pro každou z nich je 
letos alokováno téměř 8 milionů 
korun. Rozvoji kultury napomáhá 
rovněž grantový systém a marketin-
gová a finanční partnerství podni-
katelských subjektů. Jedinečným 

potenciálem pro rozvoj kultury ve 
městě, který nám ostatní mohou 
jen závidět, je existence Valašského 
muzea v přírodě a rozvinutý cestov-
ní ruch, jakož i pozitivní mediální 
obraz našeho města a jeho okolí. 
To jsou, společně s pozitivním pří-
stupem vedení města k budoucímu 
rozvoji kulturních a kreativních od-
větví, nesporně klady a silné strán-
ky, na kterých se dá stavět.
Jednoznačně největší slabinou a 
hrozbou v oblasti kultury je v na-
šich podmínkách již dlouho pře-
trvávající žalostný stav kulturní 
infrastruktury a vybavenosti. Z 
tohoto úhlu pohledu je logické roz-
hodnutí o vybudování kulturního 
centra s odpovídajícím zázemím 
pro konání kulturních aktivit a 
akcí, jako jsou koncerty, divadla, 
kinoprojekce, výstavy, společenská 
setkání, komunitní a spolková 
činnost atd. Dosud málo využitou 
příležitostí pro kulturní aktivity je 
území městského lázeňského par-
ku se zcela nevyužitým Společen-
ským domem.
Současné koaliční vedení města se 
rozhodlo investovat do rozvoje kul-
turní infrastruktury (kulturní cen-
trum, přístavba knihovny) částku 
300 mil. Kč. Přejme si a pohlídej-
me si, aby využití těchto finančních 
prostředků bylo maximálně efektiv-
ní a aby se nám  co nejrychleji po-
dařilo investici do kulturního cent-
ra úspěšně zrealizovat. Zkušenosti 
z jiných měst ukazují, že v takovém 
případě dojde rovněž k většímu 

Takřka třicítka lidí se společně podílí na přípravě kulturní strategie mapující veškeré kulturní 
dění na území města. V takovémto rozsahu se přitom jedná o naprosto nevídaný dokument, 
který Rožnovu chyběl od sametové revoluce.

Kolik je ve městě hráčů na 
„kulturním hřišti“ a jak moc jsou 
závislí na podpoře radnice? Ja-
kých akcí je v Rožnově hodně, 
či naopak málo? Na které spolky 
či oblasti kultury se zapomíná, 
a proč tomu tak je? Tak odpově-
di nejen na tyto otázky hledají 
odborníci z uznávané pražské 
společnosti ON plan. Ti v srpnu 
prezentovali zástupcům města 
prvotní výstupy z připravované 
kulturní strategie. „Takováto ana-
lýza nám chyběla. Jsem ráda, že 
se nám podařilo dát dohromady 
bezmála třicet lidí, kteří jsou v 
našem městě úzce spjati s kultur-
ními akcemi, tedy ať už se jedná 
o zástupce pořadatelů nebo účin-
kujících případně pracovníků rad-
nice, kteří se do přípravy postupně 
zapojí,“ vysvětlila místostarostka 

Kristýna Kosová (Zdravý Rož-
nov) a pokračovala: „Město dává 
ze svého rozpočtu ročně na kultu-
ru zhruba 15 milionů (jsou v tom 
zahrnuty i náklady na provoz 
knihovny a TKA – pozn. red.), 
za posledních 15 let pak asi o 2 
procenta z celého rozpočtu měs-
ta méně, než kolik jde do sportu. 
Vzhledem k přípravám stavby kul-
turního centra a přístavby knihov-
ny si musíme říct, zda je to částka 
dostačující, nebo ne. Také je třeba 
si vyjasnit úlohu města v případě 
podpory folklorních spolků, která 
sice probíhá, ale není nikde zvlášť 
zakotvená. Dojde i k dlouho oče-
kávané revizi grantového systému, 
ke kterému se schází dost připomí-
nek, a díky němuž ve městě probí-
há mnoho kulturních akcí.“

Přípravy na kulturní strategii 

trvají již dva roky. Náklady na 
ni jsou 350 tis. Kč. „V září bude 
analytická část představena řídící-
mu výboru a konzultační skupině.
Pak vznikne návrhová část, s níž 

se bude dál pracovat. Dokument 
bude přitom na dalších 10 let sou-
částí velmi důležitého strategické-
ho plánu města,“ dodala na závěr 
místostarostka.                       (r)

V rámci rubriky Téma měsíce i tentokrát oslovila redakce Spektra Rožnovska všechny subjekty napříč 
komunálním politickým spektrem. Zajímala nás odpověď na otázku: Jaké jsou silné, resp. slabé stránky 
kulturního vyžití v Rožnově?

Kulturní strategie ukáže, kam by kultura měla směřovat

Zpracovatelka kulturní strategie Olga 
Škochová nedávno na rožnovské rad-
nici představila dílčí výstupy připravo-
vaného dokumentu.



zapojení investorů do financování 
kulturního života ve městě.

Jan	Kučera	(Nezávislí	Rožnováci)
Myslím, že kultura v Rožnově je 
na vysoké úrovni. Jaká je? Pestrá, 
kvalitní a dělaná srdcem. Na své 
si přijdou milovníci všech žánrů od 
divadla, přes hudbu až po umění 
vizuální, na své si přijdou milovníci 
hlavního proudu i alternativy, na 
své si přijdou rodiny s dětmi, ale i 
senioři. Dobrou práci dělají měst-
ské příspěvkové organizace T klub 
a knihovna, které ročně pořádají na 
dvě stovky akcí různých žánrů. Spo-
lečenské a sportovní akce doplňuje 
také SVČ. Silnou stránkou jsou 
také ostatní organizace. Národní 
muzeum v přírodě je městu nejen 
dlouhodobým partnerem, ale také 
nabízí Rožnovákům kvalitní pro-
gramy. Rožnov má obecně silnou 
tradici folkloru a komunita kolem 
spolků je podle mě jedinečná. Gale-
rie Crears, Fujaré, Dagi a řada dal-

ších. Ti všichni doplňují nabídku 
kultury a je na místě je nejen pod-
pořit, ale také jim poděkovat. Jsem 
moc rád, že jsme vyžití v letních 
měsících doplnili o nabídku letního 
kina. Obce Rožnovska se spojily a 
vznikla krásná tradice Valašského 
leťňáku, kdy se promítá od června 
do září po všech obcích mikroregio-
nu. Roky nám chyběly dny města, 
akce pro každého Rožnováka. Le-
tos nám je zastavila situace s koro-
navirem, příští rok už určitě budou. 
Rozjeli jsme setkávání jako vánoční 
trhy. Zlepšovat je vždycky co. I pro-
to děláme kulturní strategii, která 
nám pomůže kulturu v Rožnově po-
sunout zase dál.

Petr	Kopecký	(Zdravý	Rožnov)
Za silnou stránku považuji rozma-
nitost rožnovské kultury. Na své si 
přijdou lidé, kteří se chtějí prostě 
bavit, ale zkrátka nepřijdou ani 
náročnější „konzumenti“, kteří od 
kultury očekávají i rozšíření obzorů 

a podněty k přemýšlení. Na malé 
město je v Rožnově po kultuře velký 
hlad. Naštěstí je tady hodně krea-
tivních lidí, kteří poptávku dokážou 
uspokojit. A díky folklorním sou-
borům a muzeu si můžeme užívat 
i kulturu, která má kořeny přímo 
tady. To je pro mě hodně důležitá 
a nesamozřejmá přidaná hodnota.
Slabina je podle mě trochu důsled-
kem pestrých a četných aktivit, kte-
ré se nám na poli kultury rodí. My-
slím, že by jejich synergický efekt 
mohl být větší. Prostě více spoluprá-
ce a koordinace, méně soutěžení.  
Třeba v Ostravě, jejíž kulturní scénu 
dobře znám, se v posledních letech 
daří dělat akce, na kterých se podílí 
někdy i desítky kulturních organi-
zací a spolků. A potenciál v tomto 
ohledu u nás vidím i v hledání no-
vých forem spolupráce s Valašským 
muzeem. Asi známou bolístkou je 
nedostatek vhodných prostor. Těm 
kreativnějším se ale i tento hen-
dikep daří úspěšně překonávat. 

Alois	Vychodil	(ODS)
Odpověď na slabé a silné stránky 
kulturního vyžití je v podstatě stej-
ná, jak uvádí Koncepce kultury 
města Rožnova pod Radhoštěm na 
roky 2009-2019. Mnoho se bohu-
žel nezměnilo. Dostatečné prostory 
pro konání významnějších kultur-
ních akcí nadále nejsou. Pozitivní 
je pouze vznik klubu Vrátnice. Ten 
však rozhodně nenahradí ztrátu 
Společenského domu   s možnostmi 
konání větších kulturních akcí, ze-
jména divadelních představení. Ta 
byla zlatým hřebem kulturního dění 
v Rožnově. Společenský dům padl v 
důsledku nedohody města s vlastní-
kem. S ní skončilo i konání divadel-
ních představení, která navštěvovala 
zejména starší generace. Projekt kul-
turního centra byl a je pro Rožnov 
se šestnácti tisíci obyvateli zbytečně 
velikášský. S cenou dvakrát vyšší 
než byl předpoklad, je prakticky v 
nedohlednu. Smutný to výsledek pě-
tiletého snažení vedení města.  
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Rožnovská rodinná výzva 

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 

Vedení Rožnova vytvořilo tradi-
ci setkávání se zástupci velkých 
podniků na neformálním setkání 
„snídaně s podnikateli“. Řada drob-
ných podnikatelů projevila zájem 
se zúčastnit podobné akce. I pro-
to nyní vedení města zve zástupce 
malých podniků (do 50 osob) pro-
vozující podnikatelskou činnost na 
území města na obdobné neformál-
ní setkání. To se uskuteční v pátek 
18. září 2020 od 9 hodin. Zájemci	
se	mohou	přihlásit	do	11.	září	na	e-
-mail	 iveta.dorotikova@roznov.cz. V 
případě dotazů je možné se obrátit 
na Ivetu Dorotíkovou (tel. 731 630 
315), která zodpovídá za Místní 
agendu 21 a projekt Zdravé město 
Rožnov, v rámci nichž se tato akce 
uskuteční.                               (měú)

Pozvání zástupců 
malých podniků

Od	 srpna	 do	 konce	 září	 čeká	 na	
všechny	rodiny	ve	městě	Rožnovská	
rodinná	výzva.	

Jejím cílem je nabídnout rodinám 
ve městě aktivity a činnosti, při kte-
rých si různí členové rodin od dětí 
přes rodiče až třeba po prarodiče 
najdou čas sami na sebe a stráví 
společné chvíle aktivně, zábavně a 
hlavně venku v přírodě. Například 
bude v Rožnově probíhat také hra, 
jejímž úkolem bude navštívit pětici 
míst v Rožnově a okolí, vyplnit hra-
cí kartičku, za kterou děti dostanou 
malý dárek. Jedná se o jednu z částí 
projektu „Město přátelské rodině“.

A jak se do výzvy lze zapojit? 
„Stačí si v Turistickém informačním 
centru na náměstí vyzvednout kartič-
ku, kde jsou pravidla výzvy a místa, 
kam se rodiny mají vydat na výlet. Na 

kartičce najdou pět míst v okolí Rož-
nova, na kterých musí získat razítko. 
Po nasbírání pěti razítek odevzdají 
vyplněnou kartičku zpět do TIC a 
dítě si vybere malou odměnu,“ doda-
la Iveta Dorotíková z MěÚ. Rožnov 
chce v rámci projektu „Město přá-
telské rodině“ uspořádat i mezige-
nerační spolupráci mezi seniory a 
dětmi, nebo podpořit pěstounské 
rodiny na Rožnovsku, dále nakou-
pit přebalovací pulty a umístit je 
na veřejně dostupná místa. „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.                                (r)            

	� ZAJÍMAVOST:	Do	Rožnova	na	Atletické	hřiště	Dany	Zátopkové	zaví-
tal	v	pondělí	3.	srpna	Peace	Run	neboli	Mírový	běh.	Jedná	se	o	štafetový	
běh	s	hořící	pochodní,	který	již	proběhl	ve	více	než	140	zemích	světa.	Z	
Rožnova	běžci	pokračovali	na	Valašské	Meziříčí.	Více	informací	a	několik	
fotografií	najdete	na	www.spektrumroznovska.cz.																																				(r)      
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Jednou z událostí, kte-
rá se v červnu na konci 
školního roku nemohla 
uskutečnit, je pasování 

prvňáčků na čtenáře. Letos tak za-

hájíme jejich nový školní rok, kdy 
už budou zase o něco větší, ve dru-
hé třídě. Pro děti je tato akce vel-
kou událostí, při které musí proká-
zat své čtenářské dovednosti, a za 
ně pak dostanou odznak čtenáře 
a především roční registraci v naší 

knihovně zdarma. Mohou si vypůj-
čit, co je jim libo, nebo se zapojit 
do soutěží o hodnotné ceny.

I když se děti vrací ke svým po-
vinnostem do školy, mohou si ještě 

prodloužit prázdniny při večerech 
s Večerníčky na kamenech. Září 
zakončíme průvodem při Putování 
s broučky. Kouzelnou atmosféru 
této akce letos podpoří svým kon-
certem i netradiční hudební soubor 
z Kateřinic, který pro vás zahraje 

známé skladby na ruční a chórové 
zvonky. Pokud jste je ještě nikdy 
neslyšeli, přijměte pozvání na je-
jich koncert, určitě na něj dlouho 
nezapomenete. Zvonky mají totiž 

kouzelnou moc přenést publikum 
do klidné pohádkové země a možná 
i do nebe.

Září je vždy ve znamení Týdnů 
pro duševní zdraví, které pokračují 
i v měsíci říjnu. Pro širokou veřej-
nost je připravila Iskérka, o. p. s. 

Zdraví máme jen jedno, to ví každý. 
Dnes už je také známo, že lidské 
tělo odráží stav naší duše.  Jak je 
na tom naše duše v každodenním 
shonu plném povinností, stresu a 
další psychické zátěži? Tomu se vě-
nují přednášky Jany Kučerové 17. 9. 
a Andrzeje Sikory 22. 9. Pracujme 
na sobě, nejen v tělocvičně, naše 
tělo i spokojená duše nám to vrátí. 
Obě přednášky budou plné prak-
tických rad a příkladů a pomohou 
vám najít způsob, jak být opravdu 
v pohodě, i když nemáte zrovna ten 
nejlepší den.

Poslední neděli v září se vydáme 
na výlet, tentokráte to nebude dale-
ko. Autobus přihlášené účastníky 
akce Pašerácké stezky odveze na 
Pustevny. Připomeneme si knihu 
Až na vrchol Radhoště, která vyšla 
před 10 lety, a navštívíme i znovu 
opravený Libušín.

Kromě jiného se můžete těšit i na 
podzimní besedy se spisovateli, kte-
ré se uskuteční v dalších měsících. 
Rožnov navštíví spisovatelka Petra 
Dvořáková, záhadolog Arnošt Vaší-
ček a milovníci historických románů 
se mohou potkat s Janem Bauerem.
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Martin Valášek
tka@tka.cz

Sabina Panáčková
panackova@knir.cz 

Léto jsme si poprvé užili i venku v pohodlí čítárny na kamenech. Ta nahradila procházky pamětí města 
a navštívila ji více než stovka dospělých a dětí. A my samozřejmě budeme rádi, pokud si k nám najdete 
cestu i na podzim, který se rychle blíží. Po delší pauze, kterou přinesla koronavirová opatření, se těšíme, 
stejně jako vy, na nové obohacující zážitky. Troufám si tvrdit, že jsme jich připravili více než dost. Navíc 
nepřijdete ani o akce, které se nemohly uskutečnit na jaře a začátku léta.

Chcete se zasmát s Milošem Knorem?
ONE KNOR SHOW — NEŽ ZAČNU
ÚTERÝ 8. 9. 
19.00 hodin — kino Panorama
	
Žánr stand-up comedy je i díky 
televizním pořadům Na stojáka či 
Comedy club na vzestupu, ale pri-
márně patří na živá pódia. Origi-
nální podoba pořadu vychází z an-
gloamerických barů, kde se komik 
postaví před publikum a zkouší je 
pobavit vtipy, zpěvem či improvizo-
vanými scénkami. Jednou z hvězd 
české scény je Miloš Knor, který v 
září zavítá do Rožnova.

Toto jedinečné celovečerní před-
stavení známého komika, přináší 
smíchuplných 90 minut. Miloš Knor 
probere aktuální témata, která mu vr-
tají hlavou. Nebude se bát píchnout 
do vosího hnízda a případně se i po-
řádně popíchat. To vše jen aby poba-
vil svoje věrné publikum a pořádně 
divákům namasíroval bránice.

O svých vystoupeních říká: „O 
tom, co předvedu, se rozhoduji až na 
místě. Někdy dokonce až přímo při 
vystoupení.“  Ví, že komik musí umět 
s publikem manipulovat. Respektive 
mu přizpůsobit svůj repertoár. „Člo-

Září v knihovně nabité různými akcemi

věk musí být pohotový. Sledovat reakce 
diváků. Když vidím, že některé scénky 
nejsou pro danou chvíli nejvhodnější, je 
třeba vsadit na jiné,“ vysvětluje Knor.

Odměnou a devízou v jednom je 
pro baviče zcela nepochybně aplaus 
ze strany posluchačů. Přední tvář 
Na stojáka se ještě nikdy nesetkala s 
neúspěchem nebo nějakou situací za-
vánějící pořádným trapasem: „Trapný 
okamžik nastane, pokud jsou trapně 

vystavěny samotné scénky. Nikdy jsem 
však nezažil, že by publikum některá 
má vystoupení nemohla strávit.“

KRAJINA VE STÍNU — PŘEDPRE-
MIÉRA
STŘEDA 9. 9.
19.00 hodin — kino Panorama

Před rokem jsme někteří měli 
možnost zhlédnout v klubu Vrátnice 

pracovní verzi nového historického 
filmu oceňovaného režiséra Boh-
dana Slámy, držitele Českých lvů 
a Cen kritiky, podle scénáře Ivana 
Arsenjeva. Nebylo to žádné veselé 
pokoukání, ale kruté popsání naší 
neslavné historie. Vše natočeno s ci-
tem s důrazem na emoční působení 
na diváky, ovšem nezakazující pře-
mýšlet o všech historických souvis-
lostech, které se táhnou s námi až do 
dneška. V září budeme mít v našem 
kině možnost vidět finální verzi fil-
mu jako jedni z prvních.

O natáčení filmu a jeho zákulisí 
přijedou povídat producent filmu 
Jindřich Motýl a herec Tobiáš Šmi-
gura, který ztvárnil hlavní dětskou 
roli.

Krajina ve stínu je příběhem lidí 
v malé vesnici Schwarzwald, které 
dějiny vláčejí událostmi třicátých 
a čtyřicátých let minulého století. 
Jak se vyrovnat se smrtí z rukou 
vlastních sousedů? Jak čelit rostou-
címu zlu, kterému nikdo nevzdoru-
je? Co dokáže lidská vůle žít a jaká 
je hodnota pokory a naděje?

Bohdan Sláma točí na negativ 
a černobíle. Krajina ve stínu je mi-
mořádně aktuální film plný silných 
příběhů, který musíte vidět na vel-
kém plátně.
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Rožnovské moderní gymnastky rozhodně nezahálejí
Na jaře stihly moderní gymnastky 
klubu Kalokagathia z důvodu epide-
mie pouze jeden opravdový závod. I 
přes nepřízeň epidemiologické situa-
ce ale nezahálely. Získaly medaile v 
internetových závodech a zvláštní jarní 
sezónu ukončily klubovým závodem, 
kterého se účastnila i nejmenší děvča-
ta z přípravky. Celé prázdniny trénují 
gymnastky dvakrát týdně a poslední 
srpnový týden je čeká soustředění.  

Na první i poslední závod jarní se-
zóny, do polských Katovic, vyrazila v 
březnu Amálie Martinková a Vendu-
la Valová. V mezinárodní konkurenci 
závodnic z Polska, Estonska, Kypru a 
Ukrajiny obsadila Vendula Valová 5. 
místo a Amálka Martinková 9. místo. 

Během karantény děvčata tréno-
vala svědomitě doma dle videí, které 
jim trenérka sdílela na Facebooku. 
Ve spolupráci s rodiči natočila někte-
rá z nich své sestavy doma na video 
a zaslala je k posouzení rozhodčím 
v rámci historicky prvního interne-
tového závodu v moderní gymnas-
tice Carlsbad HomeCup 2020. Eva 
Hlisníkovská obsadila v tomto závodě 
skvělé 2. místo, výborné 4. místo patřilo 
Amálii Martinkové a 10. místo Vendule 
Valové. Jakmile se oteplilo a epidemio-
logická situace už umožnila trénovat 
v malých skupinách, natáčely gym-
nastky sestavy venku před tělocvičnou. 
Zúčastnily se i druhého internetového 
závodu Carlsbad AIRCup. Rozhodčí 

tentokrát přisoudily úžasné 1. místo 
naší závodnici Aničce Mildorfové. Na 
5. místě ve svých kategoriích skončily 
Amálka Martinková a Adéla Adámko-
vá, 13. místo obsadila Vendula Valová.

Gymnastky i trenérky doufají, že 

podzimní sezóna bude již tradičnější. 
Celé prázdniny pilně trénují a své úsi-
lí ještě zvýší poslední týden v srpnu na 
týdenním soustředění v Růžďce. 

Pokud máte zájem se k rožnov-
ským moderním gymnastkám přidat, 

rády přivítají děvčata od 5 let každé 
pondělí od 15 do 16 hod. nebo čtvrtek 
od 14.30 do 15.30 hod. v tělocvičně 
rožnovské střední zemědělské školy 
na nábřeží Dukelských hordinů.

Gabriela Kaftanová

Beskyde, Beskyde, Exod k tobě ide...
...a tak jako bača k Rožnovu zatáčá...
S těmito slovy a melodií na rtech pětadvacet účastníků celostátní základny 
Exod (jedná se o poznávací sekci školských odborů) sjíždělo se v sobotu 
11. července 2020 do Rožnova za poznáním Valašska a Beskyd. Z mnoha 
různých míst, ti nejvzdálenější byli z Chebu a z Tatranské Lomnice. Se zvě-
davostí přijížděli, po týdnu spokojeni odjížděli. Startem k jejich poznáním 
byl skanzen, ve kterém sto dvěma schodům Jurkovičovy rozhledny někte-
rým z nás konkurencí byl pěší výstup do 4. nebo 5. patra kolem výtahu 
v hotelu, z něhož každé ráno jsme všichni vycházeli dostatečně posilněni 
vydatnou a variabilně pestrou podle své chuti i množstvím upravenou snída-
ní, a do kterého večer jsme se všichni vraceli spokojeně unaveni spočinout 
v útulných pokojích na měkkých válendách. Bylo po čem odpočívat. I když 
vynikající „náš“ pan řidič působící současně i v roli všeznalého průvodce 
nás vyvážel na místa poznání, náročných kroků každý den bylo hodně. 
Pustevny, Radhošť, Kopřivnice, kopcovitý Štramberk, Karolinka, Velké 
Karlovice, Zákopčí. Ale také po Rožnově - za svíčkami, do Světa kamenů, 
Ledového království, na Hradisko. Z duchovního světa kromě nahlédnutí 
do kostela Všech svatých jsme z barevných kamenů a z ledu měli příležitost 
vyslechnout historii roubeného kostela Českobratrské církve evangelické. 
Rádi jsme každý večer usedali za stoly jídelní restaurace, v níž chutí i obje-
mem výborné večeře ochucené vstřícnou obsluhou nám byly posilněním k 
sestupu do sklepních prostor, které jsme zahlcovali zpěvem valašských lido-
vých písní. Svoji spokojenost a že v Rožnově se cítíme jako doma, jsme také 
vyzpívali. Zvučným ,My sme Valaši, jedna rodina´, což bylo poděkováním 
a nám zůstává jako vzpomínka za a na vše, co nám Rožnov p. R., Beskydy, 
Valašsko a ochota místních lidí umožnilo prožít pěkný týden. Díky. I Rade-
gastu. Za to, že nás přijal v roli boha pohostinnosti a slunce.

Jménem všech účastníků základny Ivo Máčel

Kaufland v Rožnově pod Radhoštěm
Ano, či ne? Ani po 15 letech není tato otázka ještě stále definitivně zodpovězena.
Od samého počátku (rok 2005) byl občanský odpor proti jeho výstavbě na Jižním Městě 
intenzivní – dopis se 70 podpisy žádající, aby pozemek ČSAD nebyl Kauflandu prodán, 
nesouhlasné stanovisko obchodníků a jejich zaměstnanců s 270 podpisy s jeho výstavbou, 
ankety mezi občany města – v jedné osloveno celkem 1 972 občanů, z toho 1 237 bylo proti, 
655 pro, zbytek se zdržel, ve druhé z oslovených 4 441 občanů bylo 2 215 proti, 1 681 pro, 
zbytek se nevyslovil – v procentech to bylo 63 % a 50 % proti Kauflandu a 33 % a 38 % pro, 
tedy jasná většina občanů (nejenom Jižního) města odmítla Kaufland. Nejenom občané, 
také orgány města měly výhrady – zastupitelstvo města vyjádřilo v roce 2005 svým jednomy-
slným (18 hlasy přítomných) usnesením zásadní nesouhlas s realizací výstavby Kauflandu. 
Komise životního prostředí v roce 2006 se usnesla, že realizací záměru by došlo ke zvýšení 
dopravní zátěže, ke zhoršení životního prostředí obyvatel žijících v okolí a k existenčnímu 
ohrožení některých živnostníků. Také tehdejší městský architekt konstatoval, že navržené 
řešení stavby Kauflandu naznačuje variantu, která je pro daný prostor nevhodná, doporučil 
hlavní parkovací stání řešit pod objektem a klást velký důraz na intenzivní využití zeleně a 
její hojnou výsadbu jak podél komunikací, tak i v prostoru parkovišť. Po změně ve vedení 
města přijalo zastupitelstvo města v roce 2007 nejtěsnější většinou usnesení, kterým vyslo-
vilo souhlas s výstavbou Kauflandu, pokud budou splněny zákonem stanovené podmínky 
a kterým zároveň žádá investora, aby postupoval citlivě s ohledem na občany žijící v této 
lokalitě a aby učinil vše pro to, aby nedošlo ke zhoršení životních podmínek jejich života. 
Takové usnesení je samozřejmě nevymahatelné. Tímto ztratili občané oporu vedení města, 
a proto zahájil obhajobu jejich práv spolek Zdravý Rožnov účastí ve všech správních řízeních 
souvisejících s Kauflandem (územní řízení, posuzování vlivu na životní prostředí) včetně opa-
kovaných odvolání. Protože správní úřady (stavební úřady v Rožnově p. R. a na Krajském 
úřadu ve Zlíně) odmítaly naše námitky a připomínky akceptovat i se jimi zabývat, nezbylo 
než se soudit. Spolek Zdravý Rožnov vede již šestým rokem soudní spory – naše žalobní 
body byly např.: Územní rozhodnutí v rozporu s částí územního plánu města neobsahuje 
podmínku odclonění areálu od sousedících obytných ploch vzrostlou zelení, veškeré námitky 
žalobce byly stavebním úřadem zamítnuty – vůbec se jimi věcně nezabýval a vydal tak věcně 
nesprávné rozhodnutí, oblast plánovaného záměru je již v současnosti hygienicky závad-
nou (zhoršená kvalita ovzduší). Soudy nám dávají většinou za pravdu, např. citace z 
rozsudku Krajského soudu v Ostravě: „Žaloba je důvodná, žalobci neobdrželi odpověď 
na své námitky, které byly správními orgány oslyšeny, stavební úřad v územním řízení 
nevyřídil věcně námitky žalobce.“

Spolek Zdravý Rožnov napsal i vstřícný dopis německému majiteli a opakovaně jednal 
s českými  zástupci Kauflandu ve snaze nalézt kompromisní řešení, bohužel bez kladného 
výsledku, takže nezbývá, než dále hájit zájmy občanů všemi dostupnými prostředky.

Ivan Lukáš

NEPROPÁSNĚTE PARNÍ MAŠINKU A ŠVIHÁKA
	� 2.	 ročník	 turistického	 pochodu	

bude	v	sobotu	12.	září.	Připraveno	
14	tras	od	7	do	66	km.	Registrace	
na	webu	www.svihakroznovsky.cz.

	� V	 sobotu	 12.	 září	 pojede	 parní	
lokomotiva.	 Z	 V.	 M.	 do	 Rožnova	
odjezd	v	9.25	a	13.10	hod.,	zpět	do	
V.	M.v	11.35	a	v	15.27	hod.



Takto nádherně vypadá Libušín v současnosti. Vlevo ve výřezu je snímek trámu, který před 6 lety přežil ničívý požár.  Zmíněný rok 1891 se váže k 1. 
turistické ubytovně - útulně Pustěvně (na fotu vlevo za stromem), která byla postavena ještě před Libušínem a je součástí celého „libušínského“ komplexu.
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Libušín se po 6 letech znovu otevřel veřejnosti
Ve čtvrtek 30. července byla slavnostně otevřena jídelna Libušín na Pustevnách. Vědecká rekonstrukce, ke které přistoupilo 
Národní muzeum v přírodě po zničujícím požáru v březnu 2014, umožnila přenést objekt do podoby, v jaké se Libušín nachá-
zel stavebně v roce 1925 a vnější i vnitřní výmalbou v roce 1899.

Návštěvníci Pusteven mají opět 
možnost podívat se do vnitřních 
prostor Libušína, které v letech 
1897-1899 navrhl a realizoval slo-
venský architekt Dušan Samo Jurko-
vič. „Předáváme veřejnosti objekt, kte-
rý je staronovou chloubou a skvostem 
vyjímajícím se na Pustevnách. Jsme 
velmi rádi, že se podařilo za použití 
výhradně tradičních technologických 
postupů a řemeslných činností obno-
vit vyhořelou jídelnu, která tak bude 
sloužit všem návštěvníkům Pusteven. 
Děkujeme všem, kteří se na obnově 
jídelny Libušín podíleli. V prvé řadě 
to byl náš zřizovatel, Ministerstvo 
kultury ČR, které nás intenzivně pod-

porovalo a samotnou obnovu jídelny 
Libušín spolufinancovalo částkou 
60,2 milionu korun (celkové náklady 
se vyšplhaly na 117,5 milionu korun 
– pozn. red.). Další poděkování patří 
velké spoustě dárců ať už finančních 
prostředků nebo hmotné pomoci, řadě 
firem, které následně stavbu realizo-
valy, médiím, která průběžně informo-
vala o veřejné sbírce na obnovu Libu-
šína i o postupujících pracích,“ uvedl 
generální ředitel Národního muzea 
v přírodě Jindřich Ondruš. 

„Když dnes otevíráme Libušín a 
Pustevny, nemůže nezaznít, že toto 
všechno nevzniklo jen z peněz doda-
ných z ministerstva a státem, ale že se 

složili také lidé. A tak vznikla jedna z 
největších veřejných sbírek posledních 
let, díky které se vybralo téměř 11 mi-
lionů korun. Otázka je, jak je možné, 
že se lidé sami skládali a nechtěli se 
smířit s tím, že v roce 2014 krásný ob-
jekt Libušína vyhořel? A já si myslím, 
že je to proto, že Pustevny jsou pro nás 
zvláštním místem. Je zde bůh Rade-
gast, zároveň svatý Václav; potkává se 
zde historie, kterou známe, s něčím, 
co tak trochu tone v temnotách, právě 
díky tomu, že tady na Radhošti sídlil 
velký pohanský bůh Radegast. To, co 
tady člověk nachází, je ještě hlubší 
identita s předky, kteří zde žili a tvo-
řili. Dušan Jurkovič, který je autorem 

této stavby, byl obdivuhodný v tom, jak 
se s touto lidovou tvorbou dokázal spo-
jit. A mám dojem, že si dokázal získat 
i srdce lidí. A tím došlo k tomu, že se 
s Libušínem a Pustevnami ztotožňují. 
Já vím, že tady Dušan Jurkovič někdy 
v roce 1947 byl, když už to trochu 
chátralo, a tehdy si velmi přál, aby 
Libušín zůstal zachován, abychom ho 
uchránili. A já jsem šťastný, že jsme 
na tuto jeho prosbu i po tom požáru 
odpověděli,“ pronesl při slavnostním 
otevření Libušína ministr kultury 
ČR Lubomír Zaorálek. 

Text Tomáš Gross
Fota Pavel Románek

Chloubě Pusteven požehnal 
arcibiskup Jan Graubner.

Interiér jídelny v obležení novinářů.

Historickou událost si nenechaly ujít stovky lidí.

Na hosty jídelny dohlíží zbojník Ondráš. Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz
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V půlce září odstartuje fenomenální Jazzmenu 
Již po sedmé babí léto přinese JAZZMENU, který pořádá hudebník Zbyněk Terner ve spolupráci s T klubem – kulturní agen-
turou. Účast zahraničních umělců se stala samozřejmostí a letošní ročník klade více důraz na regionální hudební osobnosti.
STŘEDA	16.	9.,	
19 hod. — Vrátnice
Allison Wheeler Quartet ( USA )
Allison je moderní jazzová zpě-
vačka, pedagožka a skladatelka z 
kalifornského Monterey. Je vše-
strannou zpěvačkou se silným za-
měřením na improvizaci a láskou 
pro kreativní výzvu. V Evropě ji 
doprovází trio pianisty Daniela Bu-
latkina.

STŘEDA	30.	9.
19 hod. — Vrátnice
Purple Is The Color (CZ/AUT)

Dá se říct, že Purple Is The Color 
je bez přehánění aktuálně jednou z 
nejperspektivnějších středoevrop-
ských kapel. Má moderní zvuk a 
všichni členové jsou excelentními 
instrumentalisty, jejichž jediným 
úkolem jako by bylo neustálé udr-
žování vlastní virtuozity a energie 
pod pokličkou, což se jim daří str-
hujícím způsobem. 

STŘEDA	14.	10.
19 hod. — Brasserie Avion
Django Jet  ( CZ )
Brněnská kapela hrající převážně 

taneční swing a francouzský gypsy 
jazz. Hlavní vokalistkou je Čecho-
-belgičanka, bývalá folkloristka, 
Marie Gilbertová. Od roku 2018 
spolupracuje s cimbalistou Jiřím 
Gužíkem, rožnovským rodákem a 
bývalým sólistou VOS Ondráš. 

ÚTERÝ	27.	10.
19 hod. — hotel AGH
Bee Bakare Trio (UK/CZ/SK) 
Britská zpěvačka Bee Bakare (na 
fotu), narozená v Nigérii, vystupo-
vala mimo jiné již v USA, ale též v 
Buckinghamském paláci.            (r)

Předpremiéra filmu Krajina ve stínu exkluzivně v Rožnově

O den později se film vydá do 
kin po celé republice. Předpre-
miéra v kině Panorama nabídne 
jedinečnou možnost debatovat s 
producentem filmu Jindřichem 
Motýlem a hercem Tobiášem 
Šmigurou, který ztvárnil hlav-
ní dětskou roli. Pro její získání 
prošel náročným konkurzem ČT 
a jeho přítomnost nabídne mož-
nost všem rodičům, které zajímá, 

jak dostat dítě k filmu. „Takto 
exkluzivní příležitost, jako je pro-
mítání nového českého filmu ještě 
před jeho premiérou v kinech, se 
nenaskytne často. O to více jsem 
potěšen, že se nám s producentem 
Jindřichem Motýlem podařilo na 
ní domluvit a díky jeho vstřícnos-
ti ji zrealizovat,“ řekl dramaturg 
kina Pavel Jakubík.

Krajina ve stínu má široký 

časový záběr, jeho hrdinové čelí 
nacismu i komunismu, podně-
tem pro jeho vznik se stal pová-
lečný masakr v obci Tušť na jihu 
Čech. Koncem května 1945 zde 
bylo zavražděno 14 lidí. Divoký 
poválečný odsun Němců postihl 
přes půl milionu lidí, na 20 000 
z nich bylo podle odhadů popra-
veno samozvanými soudci. Film 
je kronikou lidí a malé vesnice. 

V popředí příběhu pak stojí osud 
jedné rodiny, na kterou předvá-
lečná doba, válka i události po 
válce dopadají vždy plnou silou. 

Ve snímku hrají Magdaléna 
Borová, Stanislav Majer, Bára 
Poláková, Csongor Kassai, Pet-
ra Špalková, Zuzana Kronerová, 
Pavel Nový, Cyril Drozda nebo 
Marek Taclík.

 Pavel Jakubík

Nový film oceňovaného režiséra Bohdana Slámy, držitele několika Českých lvů, Krajina ve stínu, budou mít diváci unikátní 
možnost vidět v předpremiéře 9. září od 19.00 hodin v rožnovském kině Panorama. 

Pohlednice z Valašska — Před 75 lety skončila II. světová válka
Byl to největší ozbrojený 
konflikt ve světových ději-
nách. Stopy zanechal i v sa-
motném Rožnově, kde pad-
lo 16 rudoarmějců, o život 
přišlo 20 občanů, úplně bylo 
zničeno 37 budov a 229 po-
škozeno. 

Na boje o Rožnov vzpomínala v 
září roku 1998 v plné svěžesti teh-
dy 99letá paní Marie Šabacká (na 
fotu) ve své vilce v Zátiší. „V rožnov-
ském lázeňském parku jsem se v roce 
1920 poznala se svým pozdějším mu-
žem, učitelem a řídícím, vzali jsme se 
a už jsem v Rožnově zůstala. Tehdy 

k Zátiší  nevedla žádná cesta, elekt-
rika nebyla, od města nás odděloval 
krásný lesíček. Rožnov byl pořád 
ještě dřevěné městečko. Všechny cha-
lupy, které jsou ve Valašském muzeu 
v parku, stály tenkrát na náměstí. V 
hudebním pavilónu každou středu a 
neděli dávali promenádní koncerty. 
Pamatuji si návštěvu Masaryka. Vý-
borný řečník a osobnost. Dcerku Sva-
tavu, bylo jí pět nebo šest let, vzala 
Masarykova dcera Alice do náruče a 
pochválila, jaký má pěkný kroj.

Ještě než v pětačtyřicátém vypukly 
v Rožnově boje, obsadili nás v Zátiší 
Rusi. Ti první byli výborní. Řekli, ať 
všechny cennější věci schováme. A 
ať se ukryjeme ve sklepě, ten že nás 

ochrání. Tam jsme prožili tři dny. 
Dcera Svatava měla roční dcerku, 
mléko jsme jí ve sklepě ohřívaly při 
svíčce. Její manžel byl v ty bouřlivé 
dny v Meziříčí. 

Od nás Rusové ostřelovali město. 
Horní ulice byla celá vypálená. Po-
tom z děl pálili na Meziříčí, hořelo 
tam nádraží a domy. Neměli jsme 
žádné zprávy, jak to tam vypadá, ne-
věděli jsme, co s manželem od Svata-
vy je. Teprve až se fronta přehnala, 
pak jsme se šťastně shledali.“  
Recept paní Marie Šabacké na 
dlouhověkost? „Nic zvláštního. Hod-
ně se pohybovat, pořád jsem pracova-
la na zahradě. Žádné kouření, alko-
hol, žádný sport, ani jsem netančila, 
žádné cvičení. Jedlo se všecko podle 
chuti, ale s mírou. Moje maminka 
Emerencie Ševčíková se tady u nás 
v Zátiší dožila dvaadevadesáti let.“

                      Richard Sobotka

Ondrášova valaška přivítá amatérské i profesionální soubory
Od pátku 11. 9. do neděle 13. 9. se mohou Rožnované i návštěvníci města těšit na bohatou 
folklorní nabídku. V areálu Dřevěné městečko Valašského muzea v přírodě proběhne 3. roč-
ník přehlídky folklorních a uměleckých souborů s názvem Ondrášova valaška.
Koncerty, taneční workshopy a 
programy vynikajících folklorních 
souborů včetně profesionálních 
těles z ČR i Slovenska. To vše 
nabídne třetí ročník přehlídky 
folklorních a uměleckých souborů 
Ondrášova valaška, který v areálu 
Dřevěné městečko proběhne od 11. 
do 13. 9. „Hlavním hostem festivalu 
bude profesionální soubor SĽUK z 
Bratislavy a také cimbálová Musica 
Folklorica. Bohatý a zajímavý pro-

gram festivalu zahájí páteční večerní 
benefiční autorský pořad Bez bab, ve 
kterém diváci uvidí pestrou nabídku 
lidového mužského tanečního i hu-
debního projevu. Finanční prostředky 
vybrané v rámci pátečního benefiční-
ho pořadu budou věnovány muzeu 
a jsou určeny na restaurování soch 
a náhrobků ve Valašském Slavíně u 
kostela svaté Anny v areálu muzea. 
Sobotní galavečer přivede na pódium 
v Dřevěném městečku profesionály z 

Bratislavy. Divákům se od 19.00 hod. 
představí SĽUK se svým pořadem 70 
rokov a opět půjde o benefiční před-
stavení, jehož výtěžek bude věnován 
paní Boženě Křenkové z Rožnova na 
úhradu odlehčovací pobytové služby,“ 
pozval na přehlídku ředitel muzea 
Jindřich Ondruš s tím, že součástí 
letošní Ondrášovy valašky budou i 
vystoupení dalších dětských a do-
spělých souborů i taneční worksho-
py. Více	na	www.nmvp.cz.         (tg)

DEN SENIORŮ
Skanzen s Téčkem připravil po-
řad pod titulem „Jsme stále mla-
dí“ s názvem Láskyplná opereta 
aneb opereta plná lásky. Akce 
proběhne v rámci oslav Dne se-
niorů. Můžete se těšit na nestár-
noucí melodie klasické i lidové 
operety a muzikálu v podání 
Moravského divadla Olomouc. 
Akce se koná ve středu 30. září 
od 16 hodin v Janíkovce. Vstup 
bude možný pouze brankou u 
Janíkovky z parku od Bečvy.   (r)
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Hlavní organizátoři Robert Jurajda (vlevo, předseda 
FC Zubří) a Martin Pavlíček (vpravo, hráč FC Zubří). 
Uprostřed hlasatel celého turnaje Miroslav Bartoň .

INZERCE

Extraligoví házenkáři HC Robe Zub-
ří už naplno makají pod novým tre-
nérem Michalem Tonarem. Změna 
kouče však není jedinou novinkou, 
která kádr potkala. Omlazená sesta-
va áčka se v nové sezoně bude muset 
obejít bez řady klíčových hráčů, kteří 
tým opouštějí, jako je například Ma-
těj Šustáček, Tomáš Řezníček nebo 
Tomáš Říha. Jak se s těmito změna-
mi Zubřané poperou, ukáže čas.    (r)

Házenkáře HC Robe Zubří 
prohání nový trenér

Nový trenér Michal Tonar (vlevo) 
dává Zubřanům pořádně zabrat.

Příměstské sportovní tábory byly nejen o pohybu
Hned	 dva	 turnusy	 2.	 ročníku	 pří-
městského	 sportovního	 tábora	 při-
pravili	přes	léto	pro	děti	v	Zubří.

První turnus (foto nahoře) byl určen 
pro všechny kluky a holky ze třetí 
a páté třídy ZŠ, druhý (foto upro-
střed) pak pro děti z první a druhé 
třídy. „Nebylo to jen pro Zubřany, 
mohli se přihlásit zájemci z celého 
okolí. S celou přípravou táborů začal 
extraligový házenkář Matěj Šustáček, 
ale jakmile přestoupil do Francie, tak 
to předal mně a zapojili jsme do toho 
Tomáše Bechného, Ivetku Mikulen-
kovou, Drahoše Ondo Eštoka, Nikolu 
Šuplerovou. Tímto všem jmenovaným 
děkuji za skvělou organizaci a ochotu 
věnovat se během letních prázdnin dě-
tem,“ sdělil Josef Malina z HC Robe 
Zubří. Podle jeho slov se oba turnu-
sy vydařily na výbornou. „Cílem bylo, 
aby se děti mohly i o prázdninách 
scházet, zažít srandu a také se hlavně 
pohybovat. Celý tábor se tentokrát nesl 

v duchu olympijských her, a to jak let-
ních, tak i zimních a paralympijských. 
Všechny děti dostaly odměnu za ab-
solvování,“ dodal Malina.             (r)

2. turnus

Zubří rozjelo Senior taxi
Obyvatelé	Zubří	 starší	 šedesáti	 let	
mají	 od	 letošního	 léta	 k	 dispozici	
Senior	taxi.	

Dotovaným taxíkem se mohou 
nechat odvézt k lékaři, na úřad, 
hřbitov a nebo i na nákup. „Vyjde 
je to na dvacet korun po Zubří, tři-
cet korun, pokud zamíří třeba na 
polikliniku do Rožnova a padesát 
korun pro jízdu do nemocnice ve 

Valašském Meziříčí. Podmínkou je, 
aby se senior zaregistroval osobně 
na městském úřadě, kde dostane 
kartičku, poté si stačí jízdu objed-
nat telefonem na podatelně radnice, 
a to nejpozději den předem,“ vysvět-
lil místostarosta Aleš Měrka (Spo-
lečně pro Zubří) a dodal: „Odvoz 
klientů probíhá během pracovního 
týdne od šesté hodiny ráno do dru-
hé hodiny odpoledne.“                    (r)

Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz
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Léto na Rožnovsku patřilo fotbalu i florbalu 
Zástupci valašských týmů – kategorie U17.

Nejdříve se v červenci konal na Hu-
tisku-Solanci turnaj v malé kopané 
nazvaném Soláň Cup 2020. Mezi 
15 přihlášenými týmy nechyběly ani 
ty z Rožnova a Zubří (viz fota naho-
ře). Finále patřilo Cuc teamu z Hu-
tiska-Solance a Hafferářům z Dolní 
Bečvy. Těžký zápas na ještě těžším 
terénu mnoho branek nepřineslo a v 
poměru 2:0 nakonec zvítězili Haffe-
ráři, kteří si odnesli PRIZE MONEY 
3 000 Kč a také ocenění pro nejlepší-
ho hráče turnaje Radka Růčku. Nej-
lepším střelcem turnaje se pak stal 
Lukáš „Fíra“ Fiurášek s devíti zásahy 
a nejlepším brankářem byl Daniel Vi-
čan z XXX TEAMu. 

V létě se na Rožnovsku tradičně 
koná oblíbený Hornet’s Cup. V11. 
ročníku mezinárodního florbalo-
vého turnaje si síly změřila takřka 
šedesátka družstev (zástupci z Rož-
nova na snímcích níže) ve třech 

kategoricích – ženy, muži – profi 
a muži hobby. Letos se hrálo na 
pěti halách – kromě Hornet’s arény 
(tělocvična vakuovky) to bylo ještě 
na zimáku a v Synot Tip hale (vše 
Rožnov), dále v zuberské sportovní 
hale a v tělocvičně dolnobečvan-
ské základky. „Letošní ročník bych 
zhodnotil jako úspěšný. Nikoliv ale 
z pohledu hry či organizace, nýbrž 
z pohledu, že se turnaj vůbec mohl 
uskutečnit. Pouhopouhý den před 
startem se vlastně ani nevědělo, 
zdali vše budeme moci uspořádat a 
jestli týmy přijedou! Obavy z nového 
typu koronaviru vyvolaly paniku na-
příč celou republikou i Slovenskem, 
přestože náš kraj nijak zasažen ne-
byl. Zaznamenali jsme celkem 10 
odhlášených družstev, což nám způ-
sobovalo velké komplikace v rozlo-
sování turnaje a spoustu další práce. 
Bohužel, kvůli tomuto faktu se nám 

nepodařilo odehrát turnaj v nájez-
dech, který každoročně přiláká velké 
množství hráčů a diváků,“ sdělil za 
orgazinátory, kterými byli rožnov-
ští florbalisté, Pavel Panaš (shodou 
okolností Pavel Panaš spoluorga-
nizoval také fotbalový Soláň Cup 
- pozn. red.). Turnaj v základních 
skupinách probíhal dle očekávání, a 
všichni favorité postoupili bez pro-
blémů do vyřazovacích bojů. Velmi 
kvalitní utkání se odehrálo na zim-
ním stadionu, kde proti sobě nastou-
pili borci z Warriors z Nového Jičína 
proti domácímu výběru s Pepou Rý-
parem v sestavě - Jackpotem. Tento 
duel rozhodly až nájezdy, ve kterých 
se radoval rožnovský Jackpot. „Ne-
chtěl bych polemizovat, zdali to bylo 
předčasné finále, nicméně kvalitou 
zápasu a papírovým předpokladům 
tomu vše nasvědčovalo. Nicméně se do 
finále mužské profi kategorie nedostal 

ani jeden z těchto týmů a v boji o zlato 
se proti sobě postavily týmy Rainbow-
ran TEAM a Man in Black - Třinec. 
Hornet’s Cup nakonec zvedli nad hla-
vu muži v černém,“ poznamenal orga-
nizátor.

Kategorie žen se nesla v komorněj-
ším duchu, kdy na turnaj nakonec do-
razilo pouze 6 družstev. Tato se utkala 
v jedné skupině a vítězkami skupiny 
se staly Rybářky ze Sona, následované 
Citrus Ladies TEAM. Ve finále se pak 
tato dvě družstva střetla znovu a byť vý-
sledková tabule přehazovala skóre jak 
na houpačce, se závěrečným hvizdem 
se nakláněla miska na stranu Rybářek 
ze Sona. Nutno podotknout, že holky 
ze Sona odehrály turnaj pouze v 6 
hráčkách.

V kategorii muži - hobby se vítězi sta-
li hráči z týmu Bejvávalo, kteří porazili 
ambiciózní výběr F. A. T. R. Dubňany.
Stranu připravil Pavel Románek

Šoty tým byl tvo-
řen rožnovskými 
hokejisty.

O hladký průběh florba-
lového turnaje se starali: 
vlevo Zbyněk Macura, 
vpravo Pavel Panaš a 
uprostřed Jan Blizňák.

Rožnovští florbalisté bojo-
vali také v týmu nazvaném 
B.E.S.K.Y.D. Selection.Rožnovský Jackpot.

XXX TEAM rožnov-
ských policistů.

Rožnovští fotbalisté a 
jejich Tutty Frutti tým.

S fotbalovým balonem to umí 
i rožnovští florbalisté - Sršni.

Západní předměstí 
RpR, takový byl 
název celku slože-
ného převážně z 
házenkářů.

Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz
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T-Mobile olympijský běh klepe na dveře
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)

Běh rodným krajem Emila Zátopka odstartuje 19. září
Běh rodným krajem Emila Zátopka 
se letos poběží v sobotu 19. září. 
Zájemci se mohou hlásit na webu 
(beh-roznov.koprivnice.org) a to 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 zá-

vod, v rámci kterého byla rozdělena 
trasa hlavního závodu na dva úseky, 
Kopřivnice – Veřovice (10 km) a Ve-
řovice – Rožnov (12,3 km). Zůstává 

i soutěž tříčlenných týmů, kde se 
mohou běžci hlavního závodu navíc 
přihlásit jako tým (podmínkou je 
alespoň 1 žena).                              (r)

Tylovské dvacítce 
letos přálo počasí
Pohodové běžecké závody pro děti, 
rodiče a širokou veřejnost - tak by 
se dal shrnout oblíbený závod pořá-
daný v srpnu v Tylovicích. Na trať 
vyrazily desítky malých i velkých 
závodníků nejen z Rožnova.         (r)
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