
Základní školy Videčská, 
Pod Skalkou a Záhumení. 
Ačkoliv jsou každá v jiné 
části Rožnova, všechny mají 
jedno společné – zvýšené ri-
ziko kolize chodce s autem.

Jak Spektrum Rožnovska informo-
vala místostarostka Kristýna Ko-
sová (Zdravý Rožnov), akutně je 
nejhorší situace na Videčské. „Opa-
kovaně jsme tady svědky toho, jak  
rodiče či prarodiče vozí děti autem 
takřka až ke vchodu do školy. Vjezd 
je tam přitom pouze na povolení, ne-
boť se zde pohybuje mnoho školáků 
a  hrozí jejich sražení. Další nešvar 
pak vidíme na hlavní cestě u  školy, 
kde auta i přes zákaz zastavují v au-
tobusovém zálivu nebo jinde při kraj-
nici, a to nemluvím o variantě, kdy 
řidiči své ratolesti nechají vystoupit 
přímo do cesty. Děti tak buďto ris-
kantně vybíhají do silnice, nebo vy-
stoupí na krajnici a jdou mimo chod-
níky,“ popsala nebezpečné situace 
místostarostka Kosová.                                                                                                                          
                  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

Podzim bude klíčovým obdobím pro osud největší porevoluční investice v našem městě — stavby kulturního centra. To má vyrůst 
v  místech současného kina Panorama naproti bývalé textilce Loana. KC se mělo začít stavět už na přelomu července a srpna. 
Jenže z prvního výběrového řízení vítěz nevzešel, všichni tak netrpělivě vyhlížejí  druhé kolo.                                          Více uvnitř listu

Rožnov dál bojuje o kulturní centrum

Více uvnitř listu

Září patří tradičně školákům

Více foto na www.spektrumroznovska.cz

Bezpečnost u škol 
je na prvním místě

Radnice pomůže s distanční výukou
Kvůli celorepublikovému ná-
růstu počtu nemocných co-
videm-19 a s tím související 
opětovnou hrozbou uzavře-
ní infekcí zasažených škol, 
rozhodla rožnovská radnice 
alokovat finanční prostředky 
na pořízení technického vy-
bavení pro dálkový (distanč-
ní) přístup k výuce.  

Podle místostarosty Jana Kučery 
(na fotu, Nezávislí Rožnováci) na 
dovybavení výpočetní technikou 
půjde letos 1,2 milionu Kč. „S touto 
částkou již souhlasilo zastupitelstvo, 
takže nic nebrání tomu, abychom ji 
rozdělili jednotlivým školským zaří-

zením. Chceme být připraveni, kdyby 
došlo znovu  k uzavření konkrétní 
školy nebo třeba jen některých jejích 
tříd a děti  se musely vzdělávat z do-
mova. Nové IT zařízení může sloužit 
nejen pedagogům pro výuku, ale 
také na přípravu vzdělávání. Přesné 
využití prostředků je na jednotlivých 
ředitelích škol,“ sdělil místostarosta.  

Školení pro ředitele 

Zmíněná suma přitom není je-
diná, kterou radnice na podzim 
pošle do svých školských zařízení. 
„Vzhledem k tomu, že od léta máme 
tři nové ředitelky škol a další kolego-
vé jsou ve funkci méně než dva roky, 
rozhodli jsme nejen je, ale i jejich ko-

legy z dalších škol podpořit při dal-
ším vzdělávání. Máme nachystáno 
zhruba sto tisíc korun na jejich roz-
voj,“ dodal Kučera s tím, že ředitelé 
(-ky) by díky tomuto školení měli 
lépe zvládat tlak a zdokonalit se ve 
vedení kolektivu.                         (r)
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Bezpečnost dětí u škol je na prvním místě

Olympijský běh letos 
přilákal stovky běžců

V rožnovském městském parku se 
ve středu 16. září v 18 hodin konal 
z  června přeložený T-Mobile olym-
pijský běh. Své síly si v hlavním 
závodě změřilo 191 běžců a jen 
o  něco trochu méně jich vyběhlo 
v rámci dětských závodů, které se 
od 15.30 hodin uskutečnily pod 
taktovkou střediska volného času. 

Text a fota Pavel Románek

Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz

Pokračování ze str. 1
Podle místostarostky Kristýny 
Kosové (na fotu) je situace u ZŠ 
Videčské neudržitelná a je třeba ji 
řešit, k  čemuž radnici vyzývají i ro-
diče. „Do budoucna počítáme s  pře-
děláním celého prostoru před školou, 
což by mělo proběhnout v  rámci 
rekonstrukce nedaleké páteřní kři-
žovatky nebo na ni navazovat. Než 
ale k tomu dojde a shodneme se na 
finálním řešení dané lokality, rozjeli 
jsme spolu s  městskou policií osvě-
tu zaměřenou na bezpečnou cestu 
do školy. Ta spočívá v tom, aby ro-
diče děti dovezli ráno na parkoviště 
v  okolí – například u Villy Rosenaw 
(bývalý policejní zámeček – pozn. 
red.) nebo u Charity. Parkování je 
tam do osmi hodin ráno zdarma 
a  školáci z nich mohou přes hlídané 

přechody pro chodce bezpečně dojít 
do školy. Jak jsem již řekla, v  tuto 
chvíli probíhá prevence a osvěta, 
kdy spolu se strážníky budeme vy-
světlovat a hříšníky jen napomínat. 
Represe pro nepoučitelné řidiče při-
jde až po několika týdnech,“ sdělila 
místostarostka.

Problémy i u dalších škol 

Nárůst automobilové dopravy 
je přitom problémem také u  ZŠ 
Záhumení a ZŠ Pod Skalkou. 
„U  Podskalky je problematika řeše-
na v rámci plánované výstavby kul-
turního centra, s nímž bude sousedit. 
A co se týká Záhumení, tak tady 
zřejmě dojde k uzavření soukromé 
silnice patřící firmě Elektroprojekta. 
V návaznosti na to plánujeme zřídit 
smíšenou stezku pro chodce a cyklis-
ty přímo ve stávajícím areálu školy, 
paralelně se současnou cestou,“ vy-
světlila Kosová.  

Pěšky do školy  

Přestože se radnice snaží u škol 
řešit problémy s narůstající do-

pravou, vyřešit to ke spokojenos-
ti všech nejspíše nepůjde nikdy. 
Problém spočívá v tom, že rodiče 
vezoucí dítě do školy zaplní pro-
stor před školou auty, tím vytvoří 
prostor nebezpečný, pak se další 
rodiče bojí do této situace posílat 
děti - a  počet aut dále roste. Z to-
hoto kruhu je třeba vystoupit vytvo-
řením bezpečného prostoru před 
školami, ale také podporou chůze. 
„Chceme lidem připomínat, že exis-
tuje i jiný způsob cesty do školy, než 
je motorový prostředek. V říjnu na-
příklad rozjíždíme projekt Pěšky do 
škol. Chůze je prospěšná a je vědecky 
prokázáno, že děti, které do školy 
dojdou pěšky, jsou během dne lépe 
koncentrované. Pojďme si to sami vy-
zkoušet,“ vyzvala na závěr veřejnost 
Kristýna Kosová.                         (r)

Rožnov dál bojuje o kulturní centrum
Pokračování ze str. 1
„Stavba je zastupiteli zastropována 
203 miliony na stavební část a 12 mi-
liony na vybavení, sumy jsou včetně 
DPH. Firmy nám ale podaly pro nás 
neakceptovatelné nabídky, které byly 
překročeny i o více než polovinu. Do-
davatel tedy v červnu nebyl vybrán,“ 
sdělil starosta Rožnova Radim Holiš 
(ANO) a pokračoval: „Během léta 
jsme s kolegy nezdar výběrového řízení 
analyzovali a přistoupili jsme k něko-
lika změnám. Konkrétně se bavíme 
o jakési formě architektonické korek-
tury, kdy mimo jiné dojde k projekční 
výměně některých drahých povrcho-
vých materiálů, například u dřevěné 

konstrukce. Také zvažujeme firmám 
nabídnout finanční krytí na materiál. 
Stavebníci totiž ve svých nabídkách ře-
šili chybějící finance vlastním úvěrem, 
který jejich nabídku prodražil. Další 
úspory budeme hledat ve zmírnění  za-
dávacích podmínek a pustit do soutěže 
více dodavatelů. Podzimní termín je 
vhodný právě pro přípravu další stavební 
sezony, proto věříme, že se podaří vysou-
těžit dobrou cenu.“

Vedení města si je vědomo, že každé 
oddálení zahájení stavby KC znamená 
zdražení o 3 až 10 procent/rok. „Zpoždě-
ní nás stojí miliony. Musíme proto nejlépe 
již na podzim vyhlásit nové výběrové říze-
ní,“ dodal na závěr Holiš.                   (r)

Chystá se nový systém evidence odpadů
V Rožnově chce radnice snížit růst 
nákladů na odpadové hospodářství 
a  směsný odpad důsledněji třídit. 

Do konce roku bude pořízena tech-
nologie, pomocí které bude možné 
sledovat množství vyprodukované-
ho komunálního odpadu a nádob, 
do kterých je ukládán skrze čárové 
kódy. Každá popelnice a kontejner 
na netříděný odpad z domácnos-
tí budou označeny kódem, díky 
němuž bude možné zjistit objem 
nádoby, naplněnost, hmotnost od-
padu,    počet vývozů a nastavení 
svozových tras. „Město v oblasti 
odpadů dělá maximum. Máme nad-

standardní otevírací dobu sběrného 
dvoru a  také přijímáme od občanů 
zdarma komodity, které jsou v jiných 
městech zpoplatněny. Připravuje se 
však legislativa, která bude zakazovat 
skládkování směsného komunálního 
odpadu, a lze předpokládat, že ná-
klady na odstranění odpadů budou 
stoupat. Naším cílem je najít řešení, 
aby se nemusely zvyšovat poplatky 
za odpad. I z tohoto důvodu chceme 
mít již dopředu vyhodnocená kon-
krétní čísla, se kterými poté můžeme 
již pracovat. Buď lépe a více vytřídit 
odpady, anebo také optimalizovat 
svozové trasy,“ uvedl místostarosta 
Jan Kučera.                                 (r)
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Radnice chce zvelebit Koryčanské Paseky
Zastaralá sídliště trápí všechna města v okolí včetně Rožnova. Přestože radnice v posledních letech zadala hned 
několik studií na jejich revitalizaci, uvádění nových vizí do života jde jen velmi pomalu. Zásadním problémem totiž 
mnohdy bývá už jen samotná shoda rezidentů sídlišť na tom, jak by jejich lokalita měla nově vypadat. Nyní se rad-
nice bude snažit najít společnou řeč s obyvateli Koryčanských Pasek.

Dosud radnice prováděla vždy jen 
dílčí studie určité části sídlišť či 
městských lokalit. „U Koryčanských 
Pasek to bude jiné. Naším plánem je 
komplexní studie celé oblasti řešící 
vše od dopravy, zeleně až po volnoča-
sové či odpočinkové aktivity se všemi 
návaznostmi najednou. Tento postup 
doporučovala i stavební komise. 
Oslovujeme tři ateliéry mající zkuše-
nosti s revitalizacemi sídlišť, a jakmi-
le nám dodají své studie, vybereme 

jednu k dopracování. Na to máme 
zatím v rozpočtu alokováno 250 tisíc. 
Samozřejmě ale nebudeme rozhodo-
vat sami, uskuteční se setkání s oby-
vateli Koryčanských Pasek a budeme 
hledat společnou cestu - zejména 
jak prostor mezi domy zpříjemnit 
a  zatraktivnit, aby v něm trávili více 
času,“ informovala místostarostka 
Kristýna Kosová (Zdravý Rožnov).  

Že si Koryčanské Paseky revitali-
zaci zaslouží, je přesvědčen i  mís-

tostarosta Jan Kučera (Nezávislí 
Rožnováci). „Koryčanky jsou dlou-
hodobě podinvestované sídliště, což 
chceme napravit. I tady je málo vol-
ného místa pro rozvoj. Neopravíme 
chodníky, protože na nich stojí auta, 
nemůžeme vykázat auta, protože 
nemají jinou variantu parkování. 
Nechceme tak udělat ukvapené pro-
jekty, ale chceme, aby vše bylo ře-
šeno komplexně. Zaměřit se samo-
zřejmě budeme muset především na 

nové parkování, chodníky a zvelebe-
ní veřejného prostoru. Protože se jed-
ná o  poměrně velkou lokalitu a  ná-
klady se dle odhadu vyšplhají ke sto 
milionům, máme v plánu po najití 
shody s obyvateli projekt realizovat 
postupně v  jednotlivých etapách. Sa-
mozřejmě bude vše závislé na mož-
nostech rozpočtu města. Hlavně už 
musíme začít,“ doplnil místosta-
rosta Jan Kučera (Nezávislí Rož-
nováci).                                          (r)

Představitele města zajímá názor místních podnikatelů
Vedení Rožnova pod Radhoš-
těm se v pátek 18. září ve Ville 
Rosenaw společně setkalo na 
neformální „Snídani s podnika-
teli“ se zástupci malých podni-
ků. Účelem setkání bylo posílení 
spolupráce města a místních 
podnikatelů. „Představitelé města 
informovali podnikatele o plánech 
města, nabídli platformy pro síťová-
ní podnikatelů mezi sebou a záro-
veň se zde otevřel prostor pro jejich 
podněty. Zástupce malých podniků 
zajímala především podpora ze 
strany města a výrazným tématem 
debaty se stala doprava na náměs-
tí,“ informovala mluvčí rožnovské 
radnice Petra Graclíková.        (r)

Na chodníky v parku jde milion
I přes avizovaný pokles daňových příjmů a hledání úspor 
nezapomíná rožnovská radnice ani v této nelehké době na 
investice do městského parku. 

Opravy chodníků    

Od září město pokračuje s opra-
vami chodníků. Loni na podzim 
se uskutečnila první etapa oprav, 
kdy byly rekonstruovány první tři 
úseky v celkové délce 130 metrů. 
Nyní přijdou na řadu další tři úseky 
a  opraveno bude 185 metrů chod-
níků. Celková vysoutěžená cena 
této etapy je 1 020 000 Kč. „Rož-
novský park je jedinečný a zaslouží si 
i nové chodníčky. Po loňských opra-
vách i  letos pokračujeme. Opět jsme 
zvolili materiálové a barevné zpra-
cování, které odpovídá závaznému 
stanovisku krajského úřadu a Národ-
ního památkového ústavu. Nevolíme 
tedy nejlevnější variantu, ale kvali-
tu,“ sdělil místostarosta Rožnova 
Jan Kučera (Nezávislí Ronžováci).

Práce druhé etapy oprav chod-
níků v parku odstartovaly 21. září. 
Další tři etapy pak budou navazo-
vat v dalších měsících. „Předpo-
kládané celkové náklady na opravy 
chodníků v Horním parku se budou 
pohybovat kolem částky 3,5 milionu 

korun,“ dodal Drahomír Janíček 
z  rožnovské radnice.

Rekonstrukce jezírka  

Nemalé finanční prostředky 
plánuje radnice proinvestovat 
také při opravě jezírka u Spo-
lečenského domu. „Plánujeme 
zrekonstruovat jeho přepad s vý-
stavbou nové okrasné zídky. Důle-
žitá bude také výměna fólie tohoto 
vodního díla, která zaručí na další 
roky nepropustnost vody,“ prozra-
dila místostarostka Kristýna Ko-
sová (Zdravý Rožnov) s tím, že 
zmíněné práce vyjdou na takřka 
2 mil. Kč. „Chtěli bychom je zahr-
nout do rozpočtu na příští rok, ale 
tvorba rozpočtu je teprve v počátku, 
a samozřejmě prověřujeme možnost 
dotace. Nicméně do obnovy parku 
by v každém roce část rozpočtu 
měla směřovat, jedná se o  rekre-
ační zónu nadmístního významu 
a  jeho infrastruktura je dlouhodo-
bě nevyhovující,“ konstatovala na 
závěr místostarostka.         (r, gra)

 � PĚŠKY DO ŠKOLY — Město Rožnov ve spolupráci se základními škola-
mi organizuje v průběhu října akci „Pěšky do školy“, jejímž cílem je zvýšit 
počet dětí, které se budou pravidelně dopravovat do školy pěšky či na kole. 
V týdnu od 12. do 16. 10. se bude každé ráno před základními školami 
konat společné setkání u  kávy. Pro rodiče, kteří dovedou své děti do školy 
pěšky či na kole/koloběžce, bude připravena káva zdarma a pro děti odmě-
na. Cílem je zajistit ráno pro děti bezpečnější ulice při dopravě do školy 
a  zároveň snížit počet aut před školami. Akce se bude konat 12. 10. u ZŠ 
Koryčanské Paseky, poté 13. 10. u  ZŠ Pod Skalkou, 14. 10. u ZŠ Videč-
ská, 15. 10. u ZŠ Záhumení a 16. 10. u ZŠ 5. května. Aktivita je součástí 
MA 21 a Zdravého města Rožnova.                                                               (měú)

 � POZOR NA KŘIŽOVATCE U HOTELU EROPLÁN — Rekonstrukce 
I/35 má za sebou ukončení 1. etapy. Během září a října budou práce 
pokračovat na 2. etapě od křižovatky u Eroplánu směrem ke knihovně. 
Pro řidiče je největší změnou vypnutí světelné signalizace na křižovatce 
u  hotelu Eroplán. Zůstává také povolen vjezd kamionů i skrze opravovaný 
úsek. „Varianta vypnutí světelné signalizace na křižovatce je nejschůdněj-
ší řešení. Hlavním důvodem je umístění semaforu v opravovaném úseku. 
Ten se nachází ve velmi krátké vzdálenosti právě od světelné křižovatky 
a  v případě, kdy mají povolený průjezd na zelenou odlišné směry, auta by 
najížděla do křižovatky a zůstala tam stát. Tím by se zablokoval průjezd kři-
žovatkou a zároveň také jediný jízdní pruh, který vede stavbou,“ uvedl Petr 
Kubáček, odpovědná osoba za realizaci stavby, PORR a. s. První etapa 
rekonstrukce silnice je již ukončená a autobusové zastávky u Loany jsou 
v provozu v obou směrech. Zároveň již zde není žádné omezení ve vjezdu 
na ulici Bezručovu a ulici Letenskou. „Rekonstrukce má prozatím hladký 
průběh a to, že se podařilo první etapu zkrátit o 2 týdny, je pozitivní zpráva. 
Druhá etapa opravy přinese změny v dopravním značení, které se může mě-
nit dle aktuálního vývoje, prosím tedy všechny řidiče o obezřetnost a trpě-
livost. V dopravních špičkách máme přislíbenou v  nutných případech  vý-
pomoc regulovčíků tak, aby byla doprava plynulá,“ dodal starosta Radim 
Holiš (ANO). Opravu I/35 provádí ŘSD ČR.                                       (r, gra)                                   
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Až do konce měsíce října můžete 
na Pustevnách bezplatně navštívit 
turisticky velmi vyhledávanou stez-
ku v oblacích pojmenovanou Valaš-
ka. Nepropásněte tuto jedinečnou 
příležitost, běžně stojí vstupenka 
220 Kč pro dospělého a 170 Kč 
pro dítě. V říjnu je otevírací doba 
vždy od 9.00 do 17.00 hodin. Po-
drobné informace o stezce Valaška 
na www.stezkavalaska.cz.

STEZKA V OBLACÍCH ZDARMA
KRÁTCE

Trocha Asie v české kuchyní. Ta-
kový je název kurzu vaření, jež se 
uskuteční v úterý 13. 10. od 14 do 
18 hodin ve školní jídelně ZŠ Pod 
Skalkou. Akce je zdarma. Zváni 
jsou všichni milovníci kulinářského 
umění. V případě zájmu se, prosím,  
nahlaste do 9. 10. na tento e-mail: 
roznov@poradnaprozeny.eu. Aktivi-
ta je v rámci projektu Obec přátel-
ská rodině 2020 (MPSV).

POZVÁNKA NA KURZ VAŘENÍ
Kvalita vody ve studánkách - Sa-
chova studánka (Horní Bečva), 
Sladské (rožnovské Horní Pase-
ky), v Mokrém (rožnovské Dolní 
Paseky), studánka Hranička (rož-
novské zahrádky), Stračka (Zašo-
vá) - je i v září trvale ovlivňová-
na povětrnostními podmínkami.                                                            
Vzhledem k tomu je nutné použí-
vat vodu ze studánek jako pitnou 
pouze po převaření!

VODU ZE STUDÁNEK PŘEVAŘTE
Nedávno začala fungovat nová te-
lefonní informační linka pro dota-
zy ke koronavirové infekci. Jedná 
se o číslo:   1221
POZOR: V případě klinických 
potíží (teplota, kašel, dušnost) 
neprodleně kontaktujte telefonic-
ky svého praktického lékaře nebo 
pohotovost (mimo pracovní dobu 
praktického lékaře).                         (r)

Příprava Strategického plánu rozvoje města pokračuje
Město Rožnov pokračuje v přípravě 
strategického plánu rozvoje města. 
Na analytickou část, která reflek-
tuje rovněž výstupy ze souběžně při-
pravovaných segmentových koncep-
cí, v následujících měsících naváže 
návrhová část.       

„Mít připravený strategický plán roz-
voje města je pro Rožnov důležité. 
Naši zpracovatelé právě dokončili 
analytickou část, tedy popis stavu 
města. Máme teď data a fakta, jak 
na tom jsme, a můžeme se lépe roz-
hodovat, co ve městě udělat. Navíc 
jsme zpracovali průzkum kvality ži-
vota v  Rožnově, protože chceme znát 
názory a potřeby našich občanů. 
Celkově se tohoto šetření zúčastnilo 
739 respondentů. To téměř odpovídá 
vzorku lidí, který se využívá i při ce-
lorepublikových šetřeních. Výsledky 
jsou pro nás tedy opravdu vypovídající 
a  můžeme na ně navázat v rámci plá-
nu rozvoje města,“ uvedl místostarosta 
Jan Kučera (Nezávislí Rožnováci). 

Lidé si cení spolurozhodování

V rámci šetření bylo zjištěno 
špatné hodnocení nabídky pracov-
ních příležitostí v Rožnově, spodní 
příčky obsadila také doprava ve 
městě a nabídka bydlení pro obyva-
tele. Oproti dotazníkovému šetření 
z  roku 2008 jsou obyvatelé města 

o  mnoho více spokojení s  nabíd-
kou sociálních služeb a  zároveň 
občané oceňují vyšší možnost za-
pojování se do rozhodování o  roz-
voji a fungování města. Velmi dobře 
hodnoceno bylo také sportovní vyži-
tí a  kvalita vzdělávání pro děti. Vy-
sokou spokojenost projevili respon-
denti v oblasti dotazování na místo, 
kde žijí. Pokud by občané měli mož-
nost hospodařit s rozpočtem města, 
na horních příčkách by se umístil 
rozvoj bytové výstavby, budová-
ní parkovišť a zlepšení životního 
prostředí. V oblasti dotazování na 
fungování MěÚ by občané ocenili 
možnost elektronických formulářů, 
širší rezervační systém a koncentra-
ci úředníků do jedné budovy. 

Kriminalita na ústupu   

V rámci segmentových koncep-
cí byl zjištěn pokles kriminality 
ve městě v porovnání s lety 2014-
2018. Zajištění lékařské péče je 
soustředěno primárně na místní 
poliklinice a také v budově Brillov-
ka. Koncepce energetiky ukázala 
vysoké zastoupení využívání cen-
trálního zdroje tepla, elektřiny 
a  zemního plynu. Naopak využití 
hnědého uhlí, briket, černého uhlí 
nebo koksu je nižší než 2 %. V ob-
lasti sportu občanům chybí nejví-
ce sportovní hala, dopravní hřiště 

a  také je tíží stav sokolovny a fotba-
lového stadionu. Kulturní akce jsou 
v  Rožnově zastoupeny ve velkém 
měřítku v  porovnání s okolními 
městy, nabídka je uzpůsobená širo-
kému spektru. Největší akcí, která 
je konána mimo Valašské muzeum 
v přírodě, je Garden Food Festi-
val. Koncepce životního prostředí 
ukázala důležitost zaměřit se na 
opatření proti změně klimatu (po-
stupné kroky jsou zadržování vody 
v krajině nebo podpora vsaku do 
přírody). Občané hodnotí životní 
prostředí ve městě pozitivně a pod-
porují také rozšíření cyklodopravy. 
Oblast dopravy je zpracovávána 
v  rámci plánu udržitelné mobility, 
který například řeší napojení cent-
ra na obydlené zóny pro podporu 
cyklodopravy. V rámci analýzy do-
pravního vytížení komunikací byl 
zjištěn od roku 2016 nárůst o 30 %, 
na některých úsecích ve městě do-
konce i  100 %. 

Po obyvatelích se měli možnost 
k  rozvoji města vyjádřit i vybrané pod-
niky. Cílem průzkumu, který realizo-
vala společnost PROCES – Centrum 
pro rozvoj obcí a regionů, bylo zjistit 
názory na podnikatelské prostředí ve 
městě. Podniky se vyjadřovaly k pod-
nikatelskému klimatu, kvalitě služeb, 
správě a  rozvoji města, uváděli, jaké 
problémy považují za nejzávažnější 
a  jaké jsou jejich plány do budoucna.      

 Spokojení podnikatelé    

Dotazníkového šetření se zúčast-
nilo celkem 43 respondentů z řad 
podnikatelů a živnostníků podnika-
jících v Rožnově pod Radhoštěm. 
Většina podnikatelských subjektů 
je s podnikáním na území města 
Rožnov pod Radhoštěm spokojena 
(největší spokojenost je s kvalitou 
života a kvalitou dodavatelů v re-
gionu), a neplánuje tedy z města 
odejít, ani neuvažuje o ukončení 
podnikání. Mezi nejčastěji uvádě-
ná pozitiva místního podnikatel-
ského prostředí patří spolupráce 
a komunikace se zástupci města, 
Městským úřadem Rožnova pod 
Radhoštěm a zdravé podnikatel-
ské prostředí ve městě. Jako hlavní 
bariéry rozvoje vidí většina pod-
nikatelských subjektů náklady na 
mzdy a nedostatek kvalifikované 
pracovní síly. Podnikatelé prioritně 
doporučují řešit dopravu ve městě 
- parkování, údržbu a opravy silnic 
i  dopravu do města.

Názory a připomínky rožnov-
ských podnikatelů a občanů jsou 
pro tvorbu strategického dokumen-
tu důležité. Dostatek tipů a   připo-
mínek přispěje ke kvalitnímu zpra-
cování strategie rozvoje města.    

  Petra Graclíková, tisková 
mluvčí rožnovské radnice

Mateřská škola na 1. máji přivítala na zahradě nováčky
PŘÍSPĚVEK ČTENÁŘE

Ve čtvrtek 10. 9. dopoledne jsme slav-
nostně přivítali v našich mateřských 
školách 1153 a 864 na ulici 1. máje 
nové děti. Velká akce proběhla na za-
hradě MŠ 864 a nováčky přišel spolu 
s námi pozdravit i pan místostarosta 
Jan Kučera. Pro děti jsme připravily 
spoustu zábavy na celé dopoledne, 
nové děti dostaly drobné dárečky 
a  balonky, do jejichž předávání se 
zapojil i pan místostarosta. Zacvičily 
si na hudbu spolu s učitelkami, které 
jim, stylově oblečené, předcvičovaly. 
A potom už pro děti následovala vol-
ná zábava – děti se mohly vyřádit na 
skákacích hradech, na trampolíně, 
mohly chytat po zahradě tisíce bub-
lin z „bublinovačů“. 

Jana Vašková, ředitelka MŠ

COVID-19: LINKA 1221



Anna Kovárňová a Petr Jelínek 
osobnostmi v sociální oblasti

Město má za sebou další ročník 
Dnů sociálních služeb a již počtvrté 
vybíralo osobnosti sociální oblasti. 
U příležitosti „Jarmarku nezisko-
vých organizací v sociální oblasti 
2020“ byly oceněny osobnosti pra-
cující v sociální oblasti Anna Kovár-
ňová a Petr Jelínek (oba na fotu).

Anna Kovárňová od roku 1989 
do letošního června pracovala na 
bývalé zvláštní a později praktic-
ké škole, kterou následně vedla. 
Petr Jelínek je ředitelem sociálně 
terapeutických dílen Kamarád 
v Rožnově pod Radhoštěm. 
             (r), fota Petra Graclíková
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Lékařská pohotovost v Rožnově
Provoz LPS pro dospělé (sídlí vedle zemědělské školy) - so, ne, svátky 
8-18 hod. Tel: 571 655 444. V pracovní dny je pohotovost v meziříčské 
nemocnici vždy 16–7 hod. (víkendy nepřetržitě, tel: 571 758 111).    (r)

Září patří nejen v Rožnově tradičně školákům

Přesně 127 prvňáčků usedlo v úterý 1. září do lavic škol zřizovaných městem - tedy ZŠ  5. května, Videčská, Pod Skalkou, Koryčanské Paseky a Zá-
humení. Kromě nich se na území Rožnova nachází ještě soukromá škola Sedmikráska a krajská ZŠ Tyršovo nábřeží (bývalá ZŠ praktická). Nejvíce 
nových žáků přivítala ZŠ 5. května — celkem 48 prvňáčků, tedy ještě o jednoho více než loni. Druhý největší počet prvňáků (23) byl shodně na ZŠ 
Pod Skalkou a na ZŠ Koryčanské Paseky. Právě na Koryčankách malé školáky přivítal také místostarosta Jan Kučera (viz společná fotka).              (r)

Jak bude Rožnov vypadat v dalších letech?
V současné době město Rožnov 
p. R. zpracovává tzv. Plán udrži-
telné mobility. Jedná se o strate-
gický dokument, který stanoví, 
jak se bude město v dalších letech 
rozvíjet v oblasti dopravy. Pro 
zjištění cest obyvatel města Vás 
prosíme o vyplnění tzv. cestovní-
ho deníku v elektronické formě. 
V něm nám zodpovězením několi-
ka otázek řeknete, kam, kdy a čím 
jezdíte. Na základě toho město 

tyto pravidelné cesty i jejich mo-
tivaci vyhodnotí, aby poté mohlo 
stanovit priority v rozvoji dopra-
vy pro další roky.
Elektronický dotazník naleznete 
na adrese: www.pumm-roznov.cz.
Výsledky budou zveřejněny na 
stejném internetovém odkazu 
v průběhu října. 
Zpracovatel: ANTE, spol. s  r. o., 
Zadavatel: MěÚ Rožnov.    (měú) 

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

Nechte si poradit se sociálními dávkami
Ve středu 14. 10. se od 15.00 do 
17.00 hodin uskuteční v Poradně 
Rožnov (ulice Zemědělská č. 500) 
I. část osvětových a vzdělávacích 
přednášek. Téma bude: nepojistné 
sociální dávky. Přednášet budou 
zaměstnanci z pracoviště ÚP ČR 
Rožnov. Účastníci setkání získají 
orientaci v systému nepojistných 
sociálních dávek vyplácených 
Úřadem práce. Dále se seznámí 
se změnami vyplývajícími z novely 

č. 363/2019 Sb., týkajícími se ro-
dičovského příspěvku a příspěvku 
na bydlení a základními podmín-
kami pro nárok a výplatu těchto 
dávek. V rámci setkání bude dán 
prostor pro dotazy. Vstup zdar-
ma. V případě zájmu se nahlaste 
na roznov@poradnaprozeny.eu do 
13. 10. Zajištěno občerstvení a hlí-
dání dětí. Aktivita je v rámci pro-
jektu Obec přátelská rodině 2020 
(MPSV).                               (měú)
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Město čeká nelehký rok 2021, dojde i na provozní výdaje 

NÁZORY KOMUNÁLNÍCH POLITIKŮ

Markéta Blinková (ODS)
Rok 2014 — provozní výdaje úřa-
du 204,4 mil Kč. Rok 2019 — pro-
vozní výdaje úřadu 403,4 mil Kč! 
Rok 2020 — provozní výdaje úřadu 
357,3 mil Kč (na snížení má ovšem 
vliv zrušení rozpočtové kulturní re-
zervy a její převedení do investiční 
části, nikoliv šetření finančních pro-
středků). Na každém prosincovém 
zastupitelstvu, kde se projednává 
návrh rozpočtu na další rok, opako-
vaně upozorňujeme koalici, že zvy-
šování provozních výdajů v době 
ekonomické pohody není správnou 
cestou. Což se ukázalo právě letos, 
když nás všechny zaskočila pande-
mie a městský úřad musel začít 
škrtat. V první fázi se stáhlo 20 
milionů a podle sdělení vedoucího 
finančního odboru se situace sta-
bilizovala, protože město obdrželo 
kompenzační bonus a zlepšily se 
také daňové výnosy. To je sice dob-
rá zpráva, ale dopady koronaviro-
vých opatření a útlum ekonomiky 
se budou projevovat ještě řadu mě-
síců. Proto předpokládám, že roz-
počet na rok 2021 bude sestaven 
prozíravě a proinvestičně. A vede-
ní města a úřadu, kteří společně 
rozpočet připravují, snad konečně 
utáhnou kohoutky tam, kde zby-
tečně kape voda.    

Kristýna Kosová (Zdravý Rožnov)
Šetřit bychom měli chytrým pro-
vozem, zjednodušováním práce. 
Už velmi dlouho například čekáme 
na funkční GIS (Geografický in-
formační systém), který by na jed-
nom místě přehledně shromažďoval 
všechny informace o majetku a jeho 
správě a v němž by byly jednotli-
vé a přehledné pasporty. Podobně 
může práci zefektivnit projektové 
řízení, čili chytré nastavení toho, 
jak konkrétní projekty procházejí 
úřadem, aby se ve správných fázích 
zapojili všichni potřební úředníci 
(a veřejnost) a práce se „nedublova-
la” a nevraceli jsme se občas o krok 
zpátky.   

Zastupitelský klub KDU-ČSL
Vzhledem k situaci posledních mě-
síců a týdnů bude příprava rozpočtu 
pro rok 2021 výzvou nejen pro naše 
město. Ať již se ekonomické uka-
zatele vyvinou jakkoliv, klíčovým 
heslem pro tvorbu rozpočtu by měla 
být uvážlivost. Při debatách o in-
vesticích Rožnova p. R. jsme opa-
kovaně atakováni, že propadáme 
panice a strašíme obyvatele. Proto-
že však čerpáme ze zkušeností, kdy 
se v minulosti musela KDU-ČSL 
se svými koaličními partnery vypo-
řádat s výraznou dluhovou zátěží 
předchozího vedení města, nám ro-

zum velí postupovat rozvážně. Jsme 
rádi, že někteří zastupitelé na jaře 
vyslyšeli naši výzvu podpořit petici vy-
zývající ke zpětné úhradě prostředků 
z  obecních rozpočtů, z nichž plynula 
část finančních kompenzací během 
nouzového stavu. Tyto prostředky již 
město ze  státního rozpočtu obdrže-
lo a my je můžeme využít na nutné 
opravy a investice. 

Rok 2021 nám přinese četné otaz-
níky. Proto je třeba aktualizovat sou-
pis investičních priorit města, jejichž 
financování bude postaveno na reál-
ném základě a ne snech či ambicích 
představitelů města. Slavností přestři-
hávání pásek při otevírání velkých 
a viditelných staveb je sice efektní, ale 
pouze chvilkovou potěchou. Pro obča-
ny města musíme prostřednictvím in-
vestic zajistit především ty akce, které 
jim poskytnou podmínky pro plnohod-
notný a bezpečný život — za všechny 
jmenujme vodovod na Horních Pase-
kách a také na Uhliskách, chodník 
v  Tylovicích, nová kuchyně na ZŠ 
5. května, tolik chybějící parkovací 
stání u městské polikliniky, zakoupe-
ní budovy pošty pro městský úřad či 
dostavba městské knihovny. Klíčových 
investicí je přirozeně více, investovat 
ale můžeme jen to, na co město bude 
reálně mít.

Jan Kučera (Nezávislí Rožnováci)
Tak jak jsme přijali úsporná opat-
ření v tomto roce, musíme nachys-

tat rozpočet na rok příští. Rozhodně 
nesmíme město zadlužit nezvlád-
nutím financování provozu. Město 
si má brát úvěry jen na zásadnější 
investiční akce a rozvoj. A za Ne-
závislé Rožnováky budeme hlídat 
zdravé finance a nepodpoříme za-
dlužování na provoz. Kde ušetřit? 
Určitě to musí být odevšad trochu. 
Po „bohatých“ letech se teď uskrov-
níme a půjde to. 

Nesouhlasíme s řešením z krize 
před více než deseti lety. Tehdy nej-
více propady daňových příjmů města 
odnesly školy a příspěvkové organi-
zace. Nejlépe utracené peníze jsou 
do budoucnosti dětí a jejich vzdělání. 
Zároveň nemůžeme zastavit zásadní 
služby pro lidi, kteří jsou na ně odká-
zaní: služba jako seniortaxi, která za-
jišťuje dopravu seniorů k lékaři, služ-
by pro zdravotně postižené, kteří bez 
jejich podpory nezvládnou základní 
chod svého života, služby provozu 
města a jeho úklidu - to jsou věci, kte-
ré s plánovanými příjmy na příští rok 
musíme zvládnout. Můžeme zpoma-
lit budování nových staveb. Můžeme 
ušetřit na mzdách a provozu úřadu. 
Můžeme dočasně odložit obnovu vo-
zového parku a podobně. Přirovnám-
-li to k běžnému životu. Pokud jsem 
zdravý a vydělávám - prostě se uskrov-
ním. Místo pěti košil si koupím dvě. 

Koronavirová pandemie způsobila nemalé ekonomické problémy celému světu a Rožnov 
není výjimkou. Město kryje ztráty pro letošní rok a pro ten příští - s číslovkou 2021 – již nyní 
počítá s minimálně 10procentním propadem příjmů.

Na letošní rok plánovali loni v pro-
sinci ekonomové radnice rozpočet 
ve výši 646,675 mil. Kč, kdy pří-
jmy měly činit 420,236 mil. Kč 
(z  toho jen daňové příjmy měly být 
301,785 mil. Kč – pozn. red.) a zby-
tek tvořily tzv. příjmové financující 
operace (např. úvěry – pozn. red.). 
Jenže kvůli pandemii a přiškrcení 
ekonomiky vše dopadlo jinak a do 
rožnovské kasy přiteklo méně, než 
se loni počítalo. „Město oproti plánu 
2020 obdrželo od státu o přibližně 26 
milionů méně (stav k 30. 8. – pozn. 
red.). V návaznosti na předpokláda-
nou situaci byly provedeny nezbytné 
škrty a současně byla inkasována 
mimořádná státní dotace ve výši 20,5 
milionu. V tomto okamžiku jsou tedy 
městské finance stabilizovány a souč-
tem škrtů a prostředků z minulých 
let máme ještě k dispozici dalších 
20 milionů jako rezervu. Tyto zdroje 
můžeme použít na případný další po-
kles příjmů. Ten se ale do konce roku 
již významněji neočekává,“ vysvět-
lil hlavní ekonom radnice Martin 
Hrnčárek.

Škrty v provozních výdajích

Pro letošní rok má tedy Rožnov 
podle všeho potřebné finanční pro-
středky zajištěny. Jak to ale bude 
v roce 2021, lze bohužel jen spe-
kulovat. V tuto chvíli to odhadem 
vypadá na minimálně 10procentní 

propad. Úspory se tak nevyhnou 
ani provozním výdajům - aktuálně 
přitom pracuje na úřadě 173 za-
městnanců, z toho je 140 úředníků. 
„Vedoucí úřadu Roman Hep dostal 
od rady města úkol snížit výdaje na 
běžný provoz městského úřadu na rok 
2021 o deset procent. Jak se s tímto 
zadáním vypořádá, čili jestli dojde 

i na propouštění, budeme vědět v nej-
bližší době. Již nyní ale máme stop 
stav – do odvolání nejsou obsazová-
na volná místa. K tomu je však třeba 
zdůraznit, že situace se takřka každý 
týden mění. Vše bude záležet na si-
tuaci ve společnosti, která řeší dopad 
pandemie,“ dodal na závěr starosta 
Rožnova Radim Holiš (ANO).   (r)

V rámci rubriky Téma měsíce i tentokrát oslovila redakce Spektra Rožnovska všechny subjekty napříč 
komunálním politickým spektrem. Zajímala nás odpověď na otázku: Kde by podle vás měla rožnovská 
radnice v provozních výdajích konkrétně šetřit a proč?

Konečné slovo při schvalování rozpočtu 
na rok 2021 budou mít zastupitelé.
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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 

Vymalování kuchyně posunu o rok 
a  nejnovější smartphone taky mít 
nemusím. Život jde dál, jen se situaci 
trochu přizpůsobím. Zároveň každý 
můžeme pomoci tím, že  nakoupíme 
v Rožnově u Rožnováků a dám práci 
či tržbu místnímu. Pomůžu sousedo-
vi a on pak zase pomůže mně. To se 
projeví ve městě a třeba i částečně 
v  kase města. Stejně se  má zachovat 
město. Už nyní nakupujeme co nejví-
ce od místních, šetříme na zbytných 
věcech a myslíme na ty, kteří si sami 
nepomůžou. Solidárnost, přiměře-
nost a  odpovědnost. To je cesta ke 
zvládnutí roku 2021.

Libor Adámek (Piráti)
Hledání úspor v rozpočtu města 
se odrazilo i v nutné potřebě snížit 
provozní výdaje městského úřadu. 

Vzhledem k   tomu, že podstatná 
část výdajů jde na platy, je tajem-
ník MÚ postaven před opravdu 
nelehký úkol. Neobsazením 9 plá-
novaných pozic se  snížily mzdové 
náklady o 2,4 milionu Kč a z  dal-
ších neobsazených pozic bude 
úspora mzdových nákladů 1,2 mi-
lionu Kč. Tady je nutné zmínit, že 
při podstavu úředníků může hrozit 
riziko nedodržování zákonných 
lhůt pro správní řízení a například 
delší objednávací lhůta pro jedná-
ní s příslušným úředníkem. Pro 
optimalizaci vyřizování agendy 
s  občany bude nutné více využí-
vat rezervační systém. Také bude 
potřeba uvážit další požadavky na 
nové pracovní pozice, které jsou 
například nyní navrhovány v  ně-
kterých segmentových koncepcích 

nového Strategického plánu rozvo-
je města. 

Ve veřejné správě vidím velké ne-
dostatky v nízké ochotě vlády, neprů-
hlednosti a roztříštěnosti procesů při 
zavádění e-Governmentu, který by 
mohl přinést výhody digitálního pro-
středí, jako je rychlejší, dostupnější, 
spolehlivější a levnější poskytování 
služeb občanům a podnikům. Např. 
ve srovnání s Estonskem jsme stále 
pouze na opatrném začátku.

Radim Holiš (ANO)
Pro začátek diskuse k návrhu roz-
počtu města na rok 2021 jsme dali 
zadání připravit návrh rozpočtu 
o 10 procent nižší, než byl v letošním 
roce. Takto jsme informovali všech-
ny vedoucí odborů včetně vedoucího 
úřadu, kterému takový úkol uložila 

rada města. Mezitím čekáme na vý-
voj situace v celém státě a odhady 
ministerstva financí, které mají být 
do konce září.

Jsme teď raději spíše opatrní, 
ale nejsme pesimističtí. Samotná 
situace nejde v této době s ohledem 
na pandemii a její vývoj vůbec od-
hadnout. Šetříme v zadání rozpoč-
tu  zatím úplně všude a bude se to 
týkat všech odborů. Tlak je na celý 
městský úřad i městskou policii. Po-
dobná situace bude i u příspěvkových 
organizací. Proces přípravy rozpoč-
tu se rozbíhá a budeme průběžně 
všechny informovat včetně semináře 
o rozpočtu pro zastupitele. Rozpočet 
budeme navrhovat jako vyrovnaný 
a cílem je dostat co nejvíce peněz ne-
jen do investic a do oprav ve městě.

Hřiště na 1. máji se dočká rekonstrukce

Místostarostka Kristýna Kosová 
(Zdravý Rožnov) a místostarosta 
Jan Kučera (Nezávislí Rožnováci) 
společně diskutovali se zástupci re-
zidentů panelových domů o rekon-
strukci sportovního hřiště na zmí-
něném sídlišti. Hlavním bodem 

jednání bylo představení možných 
variant obnovy zájmové plochy 

spolu s objasněním časových a fi-
nančních aspektů. „Máme k dispo-

zici dvě varianty. Jedna představuje 
kompletní obměnu současného sta-
vu. Revitalizace by spočívala ve vytvo-
ření víceúčelového hřiště s umělým 
povrchem, jež by bylo oplocené. Dru-
há varianta spočívá pouze v obnově 
původního stavu hřiště, které by tedy 
bylo pokryto asfaltovým povrchem,“ 
uvedla místostarostka Kosová.

Po diskuzi se většina účastníků 
veřejného projednání přiklonila 
ke druhé z předložených variant, 
tedy k obnově původního stavu hři-
ště s asfaltovým povrchem. (mha, r)

Obyvatelé rožnovského sídliš-
tě 1. máje se na konci červen-
ce setkali s vedením města 
na veřejném projednání, 
které bylo jednou z aktivit 
Místní agendy 21 a Zdravé-
ho města.

Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz

Rožnované mají o veřejná projednání zájem. 
Život v jejich městě jim není lhostejný. 

Hygienická opatření u voleb do zastupitelstev krajů 
Ve dnech 2. a 3. října 2020 pro-
běhnou na území ČR volby do za-
stupitelstev krajů. V pátek 2. října 
budou volební místnosti otevřeny 
od 14 do 22 hodin, v sobotu 3. říj-
na od 8 do 14 hodin.  

S ohledem na současnou epide-
mickou situaci v České republice 
z důvodu onemocnění covid–19 

je nutné ve volebních místnostech 
dodržovat tato obecná hygienická 
pravidla: 

1) Mějte zakrytá ústa a nos — rouš-
ku sundejte pouze na vyzvání vo-
lební komise z důvodu ztotožnění. 
2) Při vstupu do volební místnosti 
použijte dezinfekci na ruce — pro-

story volební místnosti jsou pravi-
delně dezinfikovány. 
3) Udržujte rozestupy — udržujte 
rozestupy mezi Vámi, volební ko-
misí a dalšími voliči. 

POZOR: Voliči v karanténě nebo 
izolaci z důvodu onemocnění co-
vid–19 mají do volební místnosti 

vstup ZAKÁZÁN. Tito voliči 
mohou využít zvláštního způsobu 
hlasování zajišťovaného Krajským 
úřadem Zlínského kraje. Bližší in-
formace najdete na webu Minister-
stva vnitra nebo Krajského úřadu 
Zlínského kraje.          

Veronika Janíková, odbor 
kanceláře starosty                 

Udržitelný rozvoj není nikomu lhostejný
Cílem vzdělávací akce, která pilot-
ně probíhala v rožnovské mateřské 
škole 1. máje, je přiblížit jak rodi-
čům, tak i dětem téma udržitelného 
rozvoje. V pátek 18. září proběhla 
celodenní vzdělávací akce, kdy do-
polední přednáška byla věnovaná 
právě dětem. Téma „Co sklidíme, 
rádi sníme“ představilo dětem ces-
tu potravin od pěstitele až na stůl. 
V odpoledních hodinách se pozor-
nost zaměřila především na rodiče 

a téma „Udržitelný domov“. Před-
staveny byly možnosti a tipy, jak dě-
lat udržitelnější rozhodnutí nejen 
v  domácnosti. V rámci přednášek 
byla zajištěna ochutnávka místních 
regionálních potravin. Nákupem 
produktů od místních farmářů měs-
to Rožnov pod Radhoštěm podpo-
řilo projekt #OdMistnich.cz. Vzdě-
lávací akce byla pořádána v rámci 
aktivit Zdravého města a  Místní 
agendy 21.                              (měú)

 � Bezplatné doučování dětí — V rámci projektu Obec přátelská rodině 
2020 (MPSV) je možné využít nabídku doučování dětí. V případě zájmu 
kontaktujte Jitku Prorokovou, 731 635 597, j.prorokova@svcroznov.cz. 
Doučování bude od října do konce listopadu probíhat v prostorech rožnov-
ského střediska volného času (areál ZŠ Pod Skalkou). Lze přihlásit žáky 
od 2. do 5. třídy. V jednání je doučování i pro II. stupeň.                (měú)

Na území Rožnova přibývá podnikatelů
Ve srovnávacím výzkumu Město 
pro byznys se Rožnov umístil hned 
za Uherským Hradištěm a třetí 
místo obsadil Holešov. Krajské 
prvenství dosáhlo město v elek-
tronické komunikaci. Testování 
je prováděno pomocí fiktivních 
podnikatelských dotazů a zjišťují 
kvalitu a také včasnost odpovědí. 
Vysoce hodnocené byly také webo-
vé stránky města, konkrétně zálož-
ka pro podnikatele, kde mohou 

podnikatelé naleznout v přehledné 
formě vše potřebné pro komunika-
ci s veřejnou správou a vše podstat-
né pro rozvoj podnikání. V Rož-
nově dle výsledků výzkumu také 
přibývá podnikatelů dle nárůstu 
podnikatelských subjektů. V rámci 
výzkumu bylo zjištěno také dobré 
hospodaření radnice, jelikož má 
v regionu podprůměrné náklady 
na dluhovou službu a vysokou lik-
viditu.                                         (r)

 � U vody bez nehody — Na rožnovském krytém bazéně se v sobotu 10. října od 10  do 
16 hodin uskuteční akce nazvaná Bezpečné dětství — u vody bez nehody. Bezpečný po-
hyb u vody a prevence tonutí jsou důležité, a proto si přijďte vyzkoušet vodní záchranu, 
první pomoc při tonutí a zopakovat si pravidla bezpečného pohybu u vody. Pro děti je 
připravený bohatý program a drobné dárky. Mohou se zapojit i dospělí. Vstup zdarma.  
Aktivita je v rámci projektu MA 21 a Zdravého města.                                       (měú)
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Co tedy knihovna chys-
tá v říjnu pro své uži-
vatele? Zejména bych 
chtěl zdůraznit, že celo-

ročně nabízíme řadu knih a jiných 
dokumentů k vypůjčení. Je to stále 
hlavní náplní knihovny a věřím, 
že nabídka našich titulů je lákavá, 
ať už hledáte zábavu, napětí, relax 
či poučení. Za roční registraci ve 
výši 180 Kč pro dospělého čtenáře 
a 90 Kč pro děti, studenty a seni-
ory se Vám otevře přístup k  řadě 
dokumentů, jejichž jednotlivá 
pořizovací cena daleko převyšuje 
výši registračního poplatku. Nelze 
napsat nic jiného než: vyzkoušejte 
na vlastní kůži.

V průběhu druhé poloviny 
září probíhá pasování loňských 
prvňáčků na čtenáře, které jindy 
tradičně probíhá v červnu. Z dů-
vodu plošného uzavření škol však 
nemohlo proběhnout. Knihovnice 
dětského oddělení při pasování 
sehrávají krátké divadelní před-
stavení O písmenkové chaloupce, 
kdy Jeníček s Mařenkou nuceně 
nemohli chodit do školy, a tak se 
nenaučili číst. Pasované děti pak 
Jeníčkovi s Mařenkou pomáhají se 
čtením a ježibaba nakonec děti pa-

suje na čtenáře. Aktuální, protože 
je důležité si uvědomit, že zavření 
škol a nenaučení se určitým doved-
nostem může být velmi problema-
tické do dalšího života.

V říjnu se chystáme na Týden 
knihoven, který tradičně probíhá 
v prvním říjnovém týdnu. Letos 
tedy od 5. do 10. října. V tomto 
týdnu vyhlašuje knihovna Čtenář-
skou amnestii, kdy zapomnětlivým 
čtenářům promineme sankční 
poplatky za upomínky, v případě 
že upomínané dokumenty vrátí.

Ve středu 7. října pak připravuje-
me Noc literatury, která již tradič-
ně přináší překladovou literaturu 
do míst, která si obvykle se čtením 
nespojujeme. Při letošní noci mů-

žete navštívit Villu Rosenaw, kde 
bude Zbyněk Tvarůžek číst z knihy 
Andruse Kivirähka Muž, který ro-
zuměl hadí řeči. Dále pak můžete 
putovat do Stage Garden Galerie 
Crears, kde bude Lukáš Španihel 
předčítat z knihy Antonia Munoze  
Moliny Polský jezdec.  A posled-
ním místem, kam můžete zavítat, je 
Brillovka. Zde bude Ctib číst ukáz-
ku z knihy Kevina Barryho U nás 
v Bohane. Akce tradičně začíná na 
všech místech v 18.00 hodin. Dále 
je pak možné se přesunout do dal-
šího čtecího místa, začátky dalších 
čtení jsou v 19.00 a ve 20.00.

Kdo má rád Listování, případně 
je ještě nezkusil, může hned násle-
dující den, tedy ve čtvrtek 8.  října 

od 18.30 v podkroví knihovny, 
navštívit představení Lukáše Hej-
líka s názvem Bitevní pole, který 
v hodinovém přeletu s diváky 
prosviští knihou belgického  spi-
sovatele Jerôma Colina. Jak už 
jsme u Listování zvyklí, můžeme 
se těšit nejen na skvělý přednes 
textu, ale také divadelní zážitek. 
A  pokud je vám 40 a navíc máte 
doma puberťáka, budete se bavit 
a rezonovat zároveň.

A u autorů zůstanu i v poslední 
části mého psaní. Kdo oceňuje pů-
vodní českou literaturu, neměl by 
si nechat ujít besedu s Petrou Dvo-
řákovou, která v roce 2007 získala 
ocenění Magnesia Litera za knihu 
Proměněné sny. Petra Dvořáková, 
která píše nejenom pro dospělé, 
ale také pro děti (její knihy získaly 
ocenění Zlatá stuha a Cenu učitelů 
za přínos k  dětskému čtenářství), 
má za sebou silný životní příběh 
a v  rožnovské knihovně předsta-
ví svou nejnovější knihu Vrány. 
V pondělí 12. října od 17.30 hodin 
v podkroví knihovny.

Všechny akce v knihovně jsou na 
sezení, doufáme tedy, že proběh-
nou. A samozřejmě nezapomeňte: 
roušky s sebou.
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Martin Valášek
tka@tka.cz

Pavel Zajíc
zapa@knir.cz 

Psát o programu knihovny a jejích službách v době, kdy se pomalu opět společnost a kulturní instituce 
chystají na nová vládní opatření související s epidemiologickou situací, je velmi těžké a je možné, že slo-
va napsaná teď v tuto chvíli, nebudou již zítra platit. Nicméně se o to pokusím a věřím, že mi to čtenáři 
případně prominou.

Czech Ensemble Baroque uvede Händelův Dixit Dominus

ZRNÍ - NEBESKÝ KLID TOUR 2020
PÁTEK 16. 10. 
20.00 hodin — Vrátnice
 
Stálici české alternativní scény 
Zrní jste mohli zažít na loňském 
Oupn Éru, kde uhranuli část pub-
lika. Jelikož mezitím vydali novou 
desku, přišel nápad zkusit je pozvat 
na klubový koncert. Co jsou Zrní 
vlastně zač? Bouře připomínající 
koncert nebo taky koncert připo-
mínající bouři. Čtyři Honzové a je-
den Ondřej, hudba proplétající sny, 
melodičnost běsnící energie, texty 
letící jinam.

Jejich poslední album Nebeský 
klid má s klidem společný jen ná-
zev. Vlévá se do konečků prstů, šku-
be s každým nervem a nutí vyskočit 
z vlastního obrysu. Tak nestůjte, 
nemlčte, nepřestávejte, řvěte a ne-
váhejte. Tenhle koncert se už nikdy 
nebude opakovat.

Vřava napnutých lan hudby, 
beaty kladenských uhelných strojů 
a  melodie, které zní dlouho vzadu 
v  hlavě. Zrní jsou stopaři nových 
postupů, spojují železitou pevnost 
se zvučným dřevem a uhýbají 

Dohánět čas, nabízet poučení a hledat cesty

tomu, co by se mělo. Není mnoho 
kapel, které by tolik překvapovaly, 
jako právě Zrní. Intimitu a pokoru 
z desek dokáží na koncertech pře-
tavit v obrovskou energii, kde se 
jde na dřeň hudebního i osobního 
zážitku. Hýbou hranami i niterními 
pocity, vzývají k tanci i pozornému 
poslechu. Právě proto jsou stále vy-
hledáváni i novým publikem, jejich 
koncerty jsou často událostí v širo-
kém okolí.

CZECH ENSEMBLE BAROQUE
ÚTERÝ 20. 10.
19.00 hodin — kostel Všech svatých

Program: H. Purcell - Anthems, 
G. F. Händel - Dixit Dominus 
HWV 232. V kostele Všech sva-
tých vystoupí asi největší hudební 
těleso, jaké jsme kdy s agenturou 
pozvali do Rožnova. Czech En-
semble Baroque je soubor tvořený 
orchestrem, vokálním ansámblem 
a sólisty, který v roce 1998 založil 
a dodnes vede význačný český diri-
gent Roman Válek. Členy jsou pro-
fesionální instrumentalisté a  zpě-
váci z České republiky, Slovenska, 
Maďarska, Polska a Německa. 
Zaměřuje se především na kantáty, 
opery, koncerty a symfonie převáž-
ně z období baroka a klasicismu 
v progresivním a svěžím podání. 

Široké žánrové rozpětí souboru 
mimo jiné dokládají jména výraz-
ných osobností hudebního světa, 
které s  Czech Ensemble Baroque 
spolupracovaly a spolupracují: 
Andrea Scholl,  Adam Plachetka, 
Pavel Šporcl, Jean-Francois Lom-
bard, Markéta Cukrová, Roman 
Janál, Ludmila Peterková… A také 
Vojtěch Dyk, se kterým se soubor 
před časem sešel při uvedení oce-
ňované Bernsteinovy Mše.

Pozornost laiků i odborníků 
ansámbl získal velkým abonent-
ním cyklem staré hudby BACHA 
NA MOZARTA!, jehož součástí 
je i toto vystoupení. Také proslul 
uváděním českých premiér děl 
světových skladatelů, jako jsou Vi-
valdi, Purcell, Mysliveček, Lully 
a  jiných. Dlouhodobou soustře-
děnou pozornost věnuje objevo-
vání a restauraci díla významného 

českého rodáka F. X. Richtera – 
výsledkem jsou již tři nahrávky 
s Richterovým dílem pro Supra-
phon, zejména poslední album 
Te Deum se těší velkému ohlasu 
zahraniční odborné kritiky.

Výčet hudebníků by zabral celou 
půlstranu, proto uveďme alespoň 
ty nejdůležitější osoby představení. 
Dirigentem je již zmiňovaný Ro-
man Válek, koncertním mistrem 
Josef Žák, sbor bude řídit sbormis-
tryně Tereza Válková a sólové party 
přednesou: Zuzana Badárová, Ro-
mana Kružíková a Lucie Karafiáto-
vá Netušilová.

Pro ty, co se chtějí s fenoménem ba-
rokní hudby seznámit v předstihu, jsme 
připravili na 15. října besedu s Alenou 
Čípovou „Na kafe s Händelem“ v sále 
Brillovky. Hostem povídání bude cellis-
ta souboru Czech Ensemble Baroque 
Dalibor Pimek.
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Den pro Světlušku na rožnovské ZŠ Záhumení
Den pro Světlušku se odehrál v Rož-
nově pod Radhoštěm v pátek 11. 9. 
pod záštitou místní Základní školy 
Záhumení. Od 7.00 hod. prodávaly 
dobrovolnické dvojice - „Světlušky“ 
ze Střední zemědělské a přírodověd-
né školy v Rožnově v ZŠ Záhumení 
i v  centru města Rožnova p. R. sbír-
kové předměty, jejichž zakoupením 
přispěli všichni dárci na projekty 
Nadace Českého rozhlasu „Světluš-
ka“ pro projekty pro nevidomé děti 
i  dospělé. Paní učitelky i páni učitelé 
si rámci výuky připravili aktivity pro 
děti ve třídě v duchu „být nevidomým 
dítětem“. Od 12.00 hod. probíhala 
cukrárna „Po slepu“ na školní zahra-
dě v ZŠ Záhumení díky skvělým ma-
minkám žáků školy, které napekly 
spoustu výtečných zákusků, muffinů, 
koláčů, buchet, atd., při kterých si 
děti i dospělí vyzkoušeli prakticky být 
nevidomými a jíst zákusky, mouční-
ky a  pít nealko nápoje a podobně. Ve 
14.00 hod. zahrálo loutkové divadlo 
V batohu interaktivní pohádku O Ne-
bojsovi pro děti nejen z družiny. Vý-

těžek z dobrovolného vstupného jde 
také opět na NČR Světluška.

Děkujeme za spolupráci Střední 
zemědělské a přírodovědné škole 
a  jejím studentům, kteří dobrovolně 
pracovali jako „Světlušky“ a  rozzáři-
li mnohá srdce Rožnováků pro nevi-
domé děti i dospělé, dále děkujeme 

T klubu - kulturní agentuře za pro-
pagaci plakátů pro Světlušku, ochot-
ným maminkám za pečení pro „Cuk-
rárnu Po slepu“, všem dárcům, kteří 
si koupili sbírkové předměty, všem 
pedagogům s žáky ZŠ Záhumení, 
již se zapojili do aktivit, Martinu 
Vojtovičovi za krásné fotografie z  di-

vadla pro Světlušku a Nadaci České-
ho rozhlasu Světluška na projekty 
pro nevidomé. V nejbližší době 
po uzavření sbírky bude na webu 
ZŠ Záhumení zveřejněný celkový 
finanční výtěžek z  Rožnova pod 
Radhoštěm věnovaný NČRS.

Jiří Hauser, ZŠ Záhumení

Rožnov má ptačí budku inspirovanou Jurkovičovou rozhlednou
O tom, že umění může být 
krásné i  prospěšné, se nyní 
mohou přesvědčit návštěv-
níci městského parku i  ná-
městí v Rožnově pod Rad-
hoštěm.
Ptačí budky inspirované slavnými 
umělci malovali žáci Soukromého 
výtvarného oboru pod vedením 
architekta Ondřeje Hozáka. Do-
minantní budka inspirovaná Jur-
kovičovou rozhlednou je umístěná 

v  centrálním záhonu náměstí. 
Další malované budky poskytnou 
přístřeší sýkorám v okolí dětského 
hřiště v městském parku.
 „Naším cílem bylo pomoci ptákům, 
kterých v krajině ubývá. Věříme, že 
se nám podaří inspirovat i ostatní 
milovníky přírody,“ sdělil Ondřej 
Hozák, vedoucí výtvarné výuky 
v  Rožnově pod Radhoštěm.

Projekt vznikl za podpory města 
Rožnova ve spolupráci s ochranou 
přírody.                                       (r)

Pohlednice z Valašska - „Vysoké učení“ na Soláni
Od patentu osvícené panovnice Marie 
Terezie o povinné školní docházce ze 
dne 6. prosince roku 1774 uplyne letos 
246 let. Škola, dnes plná počítačů a  in-
ternetu, je na hony vzdálená podomním 
školitelům z  řad písmáků, či prvým 
vyškoleným učitelům s dekretem z  pře-
lomu 19. a  20. století.  A přece i  z  teh-
dejších dětí vyrostli vzdělaní lidé.   

Prvním učitelským místem mla-
dého učitele Ferdinanda Wimmra 
(1883-1956) byla roku 1905 škola 
na Soláni. Rodák z Dašic z úrodné 
Polabské nížiny do té doby nikdy 
nepřekročil česko-moravské hranice 
a podle mapy se domníval, že Velké 
Karlovice, pod které školní expozitu-
ra na Soláni spadala, jsou městeč-
ko. Škola byla posměšně označová-
na jako „vysoké učení“, a to ne podle 
úrovně vzdělávání, ale podle své po-
lohy na kopci Soláň.
Meziříčský „c. k. okresní školdozor-
ce“ Jan Kroutil mladého učitele, kte-
rý neznal Valašsko, prosil, aby hned 
neutekl, až školu uvidí. 

Jako učebna sloužila tmavá míst-

nost se třemi malými okénky v sou-
sedství chléva, pronajatá u Matyščá-
ků. Pouze křídový nápis „Škola“ na 
dveřích oznamoval, oč jde. V jednom 
rohu obyčejný stůl a židle, v protěj-
ším velká zděná pec. Stojan s tabu-
lí, osm starých lavic s vylámanými 
opěradly. Pro každého žáka byla 
břidlicová tabulka. Sešit se používal 
pouze ke školním úlohám. Čítanka 
sloužila pro dva žáky, slabikář sdíle-
ly dokonce tři děti.  

Do vyučování docházelo 70-80 
dětí, některé z horských samot vzdá-
lených i hodinu cesty. Místnost byla 
nedostatečná. V zimě nebylo v  la-
vicích místo, sedělo se na zemi, na 
peci, okolo tabule, i tak se děti tla-
čily. Když ve vyšším oddělení psali 
úkol, menší museli z lavic.

I přes zavřené dveře bylo slyšet, 
co se děje ve druhé místnosti, což byl 
problém zejména na jaře, kdy hospo-
dář běžně bral do domu čerstvě naro-

zená mláďata. Jako záchod sloužila 
dřevěná budka pro jednoho, ale děti 
většinou chodily do přírody.

Téměř co rok nastupoval na „vyso-
ké učení“ na Soláni nový učitel. Poz-
ději všichni, i přes prožité trampoty, 
rádi na toto učitelské období vzpomí-
nali, především na dobré a  upřímné 
děti, lnoucí ke svému učiteli upřím-
nou láskou, a také na neobyčejně 
krásnou horskou přírodu.

Richard Sobotka
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Stovky dětí si přišly vybrat volnočasové aktivity
Úterý 8. září se v areálu fotbalo-

vého stadionu a prostor víceúčelo-
vé Jokra hall uskutečnil oblíbený 
veletrh sportovních a volnočaso-
vých  aktivit. Akci pořádalo město 
Rožnov se Sdružením Mikroregi-
onu Rožnovsko. Cílem akce bylo  
rodičům a dětem na jednom místě 
představit jednotlivé druhy indi-
viduálních i skupinových sportů 
a  volnočasových aktivit, které mo-
hou na území města navštěvovat. 

Text a fota Pavel Románek
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Folkrockování přálo počasí i velký zájem diváků
Letošní 31. ročník hudebního 
festivalu Valašské folkrockování, 
jenž se uskutečnil předposlední 
srpnovou sobotu, byl nadmíru 
úspěšný. Publikum dokázalo 
v  amfiteátru Na Stráni vytvořit 
fantastickou atmosféru pro účin-
kující, z nichž mnozí vystupovali 
poprvé po několikaměsíční pře-
stávce. O rozjezd se postarala 
legendární bluegrassová skupina 
Druhá tráva se zpěvákem Rober-
tem Křesťanem, poté následova-
lo vystoupení slovenské vokální 

skupiny Fragile. Podvečer patřil 
hlavní hvězdě letošního festivalu 
- Michalu Hrůzovi a jeho kapele 
Hrůzy. Pomyslnou třešničkou 
na dortu se pak stal poslední 
koncert, který obstarali košičtí 
The Backwards. Oficiálně jeden 
z  nejlepších světových revivalů 
legendárních The Beatles nene-
chal na hodinu diváky vydech-
nout a  servíroval jim ty nejklasič-
tější hity liverpoolských Brouků. 
Festival uspořádal T klub - kultur-
ní agentura.                             (r)

Zpěvák Michal Hrůza 
v obležení fanynek.

Rožnov operního pěvce Jiřího Kozderky

V roce 2020 by se operní 
pěvec Mistr Jiří Kozderka 
(26. 4. 1915 – 25. 7. 2010) 
dožil 105 let, od jeho úmrtí 
uplynulo 10 let. V Rožnově 
pobýval v Domově senio-
rů od roku 1977, kdy jako 
důchodce opustil prkna br-
něnské opery. 

Před časem jej připomněl 
RNDr. Pavel Hon, který ještě za 
Mistrova života natočil na video 
jeho  vzpomínky na divadelní léta. 

Z videozáznamu vzpomínal Jiří 
Kozderka na své začátky u divadla 
a také zpíval úryvky árií oper, ve 
kterých účinkoval, počínaje ope-
rou Pohádka máje z roku 1959. 
U  divadla účinkoval Jiří Kozderka 
plných čtyřicet let, zpíval v přibliž-
ně 4 000 představeních. Za svého 
pobytu v Rožnově, už jako penzi-
sta, zpíval při různých příležitos-
tech, i ve svých 88 letech byl stále 
excelentní tenor.
„Mistr Kozderka byl vždy elegantně 
oblečený,“ zavzpomínal Pavel Hon. 
„Kdykoliv jsme ho potkali na ulici, 
jako by vyšlo sluníčko. Bylo to dlou-
holeté a krásné přátelství.“

Někdejší vzpomínkový pořad 
Pavla Hona připomněl, jak výji-
mečný člověk prožíval v Rožnově 
podzim svého života.              (sb)

Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz

TIPY REDAKCE
 �Od pátku 2. do neděle 4. 10. bude Dřevěné městečko Valašského muzea 

v přírodě patřit Božské flétně. Jedná se o mezinárodní hudební festival o  Pa-
nově flétně a jejích interpretech. Více na www.nmvp.cz. 

 � Blíží se ukončení letošní hlavní sezony Jurkovičovy rozhledny. Denně už 
bude otevřena jen do 15. 10., a to vždy od 9 do 17 hodin. Do 31. 10. bude 
provoz jen víkendový a o svátcích, a to od 10 do 16 hodin. Podrobné informa-
ce včetně dalšího povozu do konce roku najdete na webu www.visitroznov.cz.
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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 .

Zubří OPEN ovládla dvojice Těšický, Kocián

2. turnus

V pořadí již osmý ročník tenisového 
turnaje ve čtyřhře mužů se nedávno 
uskutečnil v zuberském polyfunkč-
ním centru sportovních a volnočaso-
vých aktivit.  Akci uspořádal odbor 
kultury a sportu (OKaS) tamního 
městského úřadu.

Do soubojů se letos stejně jako 
v předešlých letech přihlásilo 24 
párů. „Více nejsme schopni kapacitně 

zvládnout, některé zápasy i tak mu-
sely být odehrány na kurtech u  soko-
lovny. Turnaj jsme uspořádali i v této 
nelehké koronavirové době, protože si 
myslíme, že tímto virem život nekončí 
a právě pohyb je tím nejlepším lékem 
na všechny nemoci,“ vysvětlil hlavní 
organizátor Josef Randus ze zuber-
ského OKaSu. 

Turnaj začal v brzkých ranních 
hodinách a protáhl se takřka na 

celý den. Finále skončilo až před 
devatenáctou hodinou - zvítězil 
v  něm pár z Hustopečí nad Beč-
vou Petr Těšický, Tomáš Kocián, 
když porazili rožnovskou dvojici 
Miroslav Skalík, Michal Kučerka 
7:5. Na společném třetím místě 
pak skončily páry Janošek, Válek 
a  Fiedler, Novák. „Vyhodnoceno 
bylo osm nejlepších párů, čtyři nej-
lepší dvojice obdržely poháry, diplo-

my a  další drobné ceny, vítězové si 
kromě putovního poháru odvezli 
i  březové metly, které pro  nejlepší 
pár turnaje vyrobil Jiří Ondřej mlad-
ší, jenž na turnaji rovněž hrál,“ sdělil 
Randus s tím, že: „Ještě před vyhlá-
šením vítězů jsme věnovali vzpomín-
ku Honzovi Valčuhovi, jenž minulý 
rok spolu s Michalem Kučerkou 
turnaj vyhrál, ale bohužel nedlouho 
poté opustil tento svět.“                    (r)

Stojící zleva Radek Ondruch, Rostislav Basel, Tomáš Kocián, Radek Poruba, Martin Janča, Ota Juříček, Michal Roman, Petr Petřek, Štěpán Krupa, Bohdan Krupa, Martin Javůrek,  Pa-
trik Kučera, Jiří Fiedler, Radek Kachtík, Ivo Němec, Lukáš Holiš, Radim Pernica a Stanislav Mičola. Prostřední řada Bruno Dutre, Jaromír Jurajda, Dušan Cibulec, Petr Pavlíček, Zdeněk 
Raždík, Jiří Ondřej, Zbyněk Novák, Pavel Holub, Michal Kučerka, Jiří Turanský, Petr Randus a Lukáš Hrdina. Spodní řada Petr Smoček, Petr Těšický, Antonín Krupa, Miroslav Krupa, 
Lukáš Holiš, Luboš Sobotka, Svatopluk Pernica, Miroslav Koláček, Radek Koleček, Čestmír Krupa, Radek Vašek, Jiří Hrubý, Josef Randus, Pavel Přikryl, Tomáš Válek a Adam Jurka.

Rozlučka s prázdninami udělala definitivní tečku za létem
Letošní prázdniny a léto jsou již za námi, a tak se v Zubří na konci srpna 
rozhodli uspořádat rozlučkovou akci s tímto nejkrásnějším obdobím roku. 
Akce odstartovala trhy, na nichž samozřejmě nemohlo chybět ani dobré 
jídlo a pití. Jako první se na pódiu představila cimbálovka Beskyd, kterou 

vystřídala kapela FARAON. Po ní už diváci vyhlíželi Patrika Beránka vy-
stupujícího pod pseudonymem Patt Berry. Podvečer přišla na scénu hlavní 
hvězda dne, legendární rocková Argema. A závěr? O ten se postaral frýdlant-
ský R. U. M. Rockband.                                      (r), fota Lenka Přečková

Patrik Beránek „Patt Bary“
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Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz

Fenomenální úspěch rožnovských fotbalistů
Zástupci valašských týmů – kategorie U17.

Na Fiuráška s Mičkalem a gólmana Sekyru Barošovy Vigantice nestačily

Společná fotka rožnovského áčka s týmem Vigantic - horní řada zleva Roman Horák, David Řepka, Jiří Slovák, Tomáš Pavlíček, Marek Mací-
ček, Martin Václavík, Lukáš Křenek, Milan Baroš, Filip Sekyra, Viktor Kovacz, Zdeněk Vokáč Josef Koláček a Jakub Mičkal. Dolní řada zleva 
Jaroslav Paprskář, Vojtěch Vičan, Tomáš Kus, Marek Fiurášek, Štěpán Ondruch, Radek Bortl, Václav Kolařík, Erik Gomola a Lukáš Mužátko. 

Fotbalový svátek v Rožnově pod Radhoštěm dopadl na začátku září výborně pro domácí celek. Fotbalisté Rožnova v 5. kole 
zlínské 1. A třídy doma porazili 2:1 Vigantice, v jejichž dresu odehrál celý zápas hvězdný Milan Baroš. Rožnovskému áčku se 
přitom na podzim daří -  v tabulce 1. A třídy atakuje horní příčky.
Hvězdný 38letý útočník Milan Ba-
roš, jenž nedávno ukončil profesio-
nální kariéru a pomáhá v rodných 
Viganticích v 1. A třídě, přilákal do 
hlediště neuvěřitelných 900 diváků. 
Samotný Milan Baroš měl hned ve 
3. minutě možnost penalty, ale tu 
vychytal gólman Sekyra. Jako prv-
ní tedy udeřili domácí, těsně před 
pauzou se trefil Fiurášek. Druhý 
gól přidal po změně stran Mičkal 
a hosté, kteří měli více ze hry, stihli 

již jen snížit v závěru z penalty na 
konečných 2:1 pro domácí. 

Na zhodnocení zápasu jsme se 
zeptali trenéra domácích Pavla 
Kunce. „S výsledkem jsem samo-
zřejmě spokojen. Nechtěli jsme se 
pouštět do hry nahoru-dolů, a tak 
jsme vyčkávali, s čím přijde soupeř. 
K tomu nám pomohla neproměněná 
penalta ze 3. minuty, kdy se vytáhl 
Sekyra, a  my se tak mohli víc zamě-
řit na hru na brejky. Dvakrát nám 

to vyšlo, a i když soupeř měl územní 
převahu a svoje šance, stačilo nám to 
k bodům,“ sdělil kouč. Na otázku, 
jestli Rožnované měli před utkáním 
s týmem, v němž hraje legendární 
Milan Baroš, obavy, Pavel Kunc od-
pověděl: „Obavy ne, ovšem respekt 
určitě ano. Spíše jsme si jeho přítom-
nost chtěli užít. Na druhou stranu 
jsme ale nechtěli být nějaký sparing 
partner soupeři a chtěli jsme se por-
vat o body. A to se nám podařilo!“

Letošní sezona je zatím pro Rož-
nov A vydařená. „Trénujeme třikrát 
týdně, v případě spokojenosti s vý-
kony občas jeden trénink odpustím. 
S  výkony zatím panuje spokojenost. 
Co se týká našich cílů, tak budeme 
pracovat na zlepšování mladých hrá-
čů a udržení vysoké výkonnosti těch 
starších. V každém utkání samozřej-
mě se budeme chtít rvát o body,“ do-
dal na závěr trenér áčka.                                                                                             
                Text a fota Pavel Románek

Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz

Více foto na www.spektrumroznovska.cz
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Páťáci rožnovských Černých vlků dvakrát zlatí
Začátek letošní hokejové sezony 
se hráčům ročníku 2010 opravdu 
vydařil. Absolvovali dva turnaje 
a  na obou turnajích vybojovali 
zlato. Na turnaji v Opavě, kte-
rý odehráli 23. srpna, se utkali 
s  týmy Opavy, Havířova, Valaš-
ského Meziříčí a Nového Jičína. 
Mladí rožnovští hokejisté neutr-
pěli ani jednu porážku. Druhý 
turnaj s názvem Turnaj Čtyř pro-

běhl o  dva dny později na do-
mácím ledě a  utkali se zde týmy 
Třince, Zlína, Přerova a Rožno-
va. Na tomto turnaji se rožnov-
ští hokejisté taktéž radovali po 
každém odehraném zápase. Opět 
nenašli přemožitele. Bez jediné 
prohry na dvou turnajích tak pá-
ťáci Černých vlků vyzdvihli nad 
své hlavy na vyhlašovacím cere-
moniálu zlaté poháry.                (r)

Tylovickým hasičům se dařilo

Devátý ročník pohárové soutěže v požárním útoku o Pohár starosty města 
Rožnova vyhráli v srpnu hasiči Podhradní Lhoty před borci z Ratiboře. 
Parádní 3. místo vybojovali domácí hasiči z pořádajícího SDH Tylovice A, 
za nimiž byl těsně čtvrtý tylovický B tým. V ženské kategorii vyhrála děv-
čata z Ratiboře, „veterány“ nad 35 let vyhráli muži z Krhové. Tradičního 
klání hasičů v příjemném prostředí městského parku u hudebního altánu 
se účastnilo 29 týmů.                                            (r), foto Martin Jurajda

Dana Zátopková na Valašském Slavíně
V pátek 18. září se v rožnovském Valašském muzeu v přírodě uskutečnilo ofi-
ciální rozloučení s československou atletickou legendou Danou Zátopkovou 
(* 19. 9. 1922, † 13. 3. 2020). Světoznámá sportovkyně navštěvovala Rož-
nov pravidelně a nechyběla zde ani u mnoha důležitých událostí, jako bylo 
například oficiální otevření Atletického hřiště Dany Zátopkové. Urna s její-
mi ostatky byla uložena na Valašském Slavíně. Olympijská vítězka z Helsinek 
(1952) v hodu oštěpem zde bude navždy odpočívat vedle svého manžela - 
čtyřnásobného olympijského vítěze Emila Zátopka.                                           (r)

Zubří je po 8 letech v pohárové Evropě
 �Házenkáři HC Robe Zubří se vracejí do evropských pohárů. V Evrop-

ském poháru, který je nástupcem někdejšího Vyzývacího poháru, se Zub-
řané utkají se švýcarským týmem TSV St. Otmar St. Gallen. První zápas 
je na programu v polovině listopadu (14. nebo 15. 11.) v Zubří, odveta pak 
o týden později ve Švýcarsku.                                      

 � Zubří (žlutí) na úvod třikrát 
padlo.  Házenkáři HC Robe Zub-
ří vstoupili do nového ročníku 
extraligy 2020/2021 hned se tře-
mi porážkami v řadě. V úvodním 
kole prohráli v Brně, poté doma 
padli se silnou Plzní a do třetice 

prohráli s  dalším kandidátem na 
titul v  Karviné. Utkání 4. kola 
s  Duklou Praha se hrálo po uzá-
věrce tohoto vydání Spektra Rož-
novska. Další domácí utkání hraje  
Zubří v sobotu 10. října proti Jičí-
nu (18.00 hodin).                 (mha)Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz


