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Covid-19 zavřel školy, výjimku měly mateřinky

V těchto dnech čelíme druhé vlně koronavirové pandemie. Počty nakažených na Rožnovsku prudce rostou, přibývá také těžkých průběhů s nutností
hospitalizace. Pokud tedy pociťujete jakékoliv příznaky onemocnění dýchacích cest, či jiné problémy jako např. náhle vzniklou těžkou únavu s bolestí
hlavy a kloubů či svalů, zavolejte telefonicky svému praktickému lékaři a konzultujte s ním další postup. Kvůli šíření nemoci covid-19 bohužel došlo
v říjnu k razantním protiepidemickým opatřením, jež mimo jiné vyústila v uzavření škol (ve druhé půlce října byly v provozu jen mateřinky - opatření
se však mohou během listopadu měnit, proto sledujte weby škol) a omezení provozní doby úřadů.
Více k tématu na str. 2
MŠ Radost

listu

Kvůli kyanidu v Bečvě jsou v hledáčku policie i firmy z Rožnovska
Kyanidová katastrofa na řece Bečvě,
která měla za následek úhyny ryb od
Valmezu až téměř po Přerov, má překvapivé pokračování. Podle inspekce
životního prostředí totiž smrtící látka
do řeky s největší pravděpodobností
vytekla kanálem u Juřinky, jenž zde
přivádí odpadní vody nejen od tamních firem, ale dokonce i z firem na
Rožnovsku (mimo jiné také z areálu
bývalé rožnovské Tesly). Případ si už
převzala kriminální policie.
INZERCE

VODA TOPENÍ PLYN

TRUMF
prodej materiálu
montáž plynu
montáž ústředního topení
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DLOUHOLETÁ PRAXE

Jak sdělila místostarostka Rožnova Kristýna Kosová (Zdravý Rožnov,
na fotu), dění kolem ekologické katastrofy Rožnov pečlivě sleduje. „V této
chvíli samozřejmě musíme nechat pracovat orgány činné v trestním řízení.
Bohužel to ale opravdu vypadá, že kyanid se do kanálu mohl dostat i z katastrálního území našeho města,“ uvedla
místostarostka a pokračovala: „Poté,
co vyšetřování ukáže na konkrétního
viníka, a pokud se bude opravdu jed-

Rožnov bude mít poprvé hejtmana
Velký volební úspěch se při volbách
do krajského zastupitelstva povedl
politickému hnutí ANO 2011, jehož lídrem byl rožnovský starosta
Radim Holiš (45 let, na fotu).
Volby se v ČR konaly ve dnech
2. a 3. října. Účast byla 41,19 %.
Vítězem se stalo ANO s 19,08 %
hlasů, které porazilo KDU-ČSL
se svým lídrem Jiřím Čunkem
(18,62 %). Třetí skončili Piráti
(13,26 %) a čtvrtí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ (13,26 %).
Nad 5 % měla i ODS (10,04 %),
ČSSD (8,45 %), SPD (6,04 %)
a společná kandidátka Trikolóry,
Soukromníků, NEZ (5,99 %).
Pokračování uvnitř listu

nat o firmu z areálu bývalé Tesly, tak
bychom se samozřejmě i my, jakožto
zástupci samosprávy ptali, jak mohlo
v dnešní době k úniku prudkých jedů
dojít, a jak je možné, že se smrtící chemikálie bez problémů dostala do téměř
14 kilometrů vzdálené Bečvy. Těch nezodpovězených otázek je zatím opravdu
hodně, ale odpovědi na ně budeme
rozhodně chtít znát. Nesmíme dovolit,
aby se v budoucnu něco podobného
opakovalo.“
Více uvnitř listu
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Omezený provoz MěÚ Rožnov
S ohledem na nařízení vlády je od pondělí 12. října omezen provoz městského úřadu. Všichni úředníci pracují a jsou dostupní
na mobilních telefonech a e-mailech. Telefonní seznam na webu
města www.roznov.cz (podatelna@roznov.cz, 571 661 111).
Pokud je návštěva úřadu pro občana nezbytná, je nutné se objednat telefonicky. Úřední hodiny pro objednané klienty se mohou
měnit dle nařízení vlády, proto sledujte web města.
(r)

Covid - nájemné pro podnikatele
Lékařská pohotovostní služba pro dospělé
S platností od 21. října se až do odvolání (sledujte web města Rožnova) dočasně
pozastavuje poskytování lékařské pohotovostní služby pro dospělé v Rožnově pod
Radhoštěm. Záchranka (jejíž stanice je umístěna ve stejné budově jako klasická pohotovostní služba) je určena pro externí urgentní příjem a nenahrazuje pohotovost!
Pacienti tedy mohou využít:
1) Nemocnici Valašské Meziříčí (kontakty na pohotovost 571 758 240, 202)
2) Vsetínskou nemocnici (tel.: 420 571 818 583, 571 413 012).
(r)

Upozornění na platnost řidičského průkazu
Vzhledem k nouzovému stavu, který byl dne 8. října 2020 vyhlášen Usnesením vlády vydalo Ministerstvo dopravy, odbor agend řidičů dne 20. října 2020 metodické
stanovisko týkající se prodloužení platnosti řidičských průkazů. Občané s propadlým řidičským průkazem mohou řídit motorové vozidlo, na doklad se pohlíží jako
na doklad platný. Opatření platí na období nouzového stavu a pouze v České republice. Ministerstvo dopravy však jedná s Evropskou komisí o prodloužení platnosti propadlých řidičských průkazů do března 2021.
(r)

TELEFONNÍ ČÍSLO

COVID-19

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo 2. výzvu programu
COVID - Nájemné. Žádosti bude možné podávat až do 21. ledna
2021, a to elektronicky přes systém na webu mpo.cz.
(r)

Městský úřad nabízí přivýdělek
Městský úřad nabízí několik
pracovních míst lidem, kteří
aktuálně nemohou vykonávat
své stálé zaměstnání a mají zájem o přivýdělek. Pracovní náplní krátkodobé brigády bude
především pomoc při očistě
města. Zájemci se mohou hlásit na odboru správy majetku
až do 3. listopadu.
Aktuální situace okolo nemoci covid-19 zapříčinila, že
mnoho občanů nemůže momentálně vykonávat své stálé
zaměstnání. „S kolegy jsme
řešili jak lidem pomoci. Nabízíme formu krátkodobé brigády,
která jim může alespoň částečně pomoct s finanční situací,
kterou musí aktuálně řešit. Jed-

ná se převážně o fyzickou práci,
avšak nikterak náročnou. My
zajistíme lidem práci a přivýdělek a oni nám všem na oplátku
pomohou zvelebit město, to mi
přijde jako férová nabídka,“
uvedl starosta města Radim
Holiš (ANO).
Brigádníci, kteří by měli
zájem o tuto formu přivýdělku, budou převážně pomáhat
s očistou města – čištění chodníků, odplevelování, seče či
odstraňování spadaného listí.
Práce bude na dohodu o pracovní činnosti a zájemci se
mohou přihlásit do 3. listopadu na odboru správy majetku
u Miroslava Kováře, e-mail
miroslav.kovar@roznov.cz, tel.
kontakt 731 630 316. (měú)

ZPRAVODAJSTVÍ / INZERCE
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Pokračování ze str. 1
S bývalou Teslou je přitom spjat
také další problém, který už druhým rokem trápí rožnovskou radnici intenzivněji. Je jím stará skládka
tesláckého odpadu v Tylovicích
– pod Karlovým kopcem u pozemků Valašského muzea v přírodě.
„Starou ekologickou zátěž odkryla

loňská blesková povodeň. Tamní
obyvatelé se bojí kontaminace pitné
vody těžkými kovy už delší dobu, ale
povodeň problém zhoršila. My samozřejmě celou situaci monitorujeme.
Podporujeme řešení, kdy se těleso
černé skládky utěsní proti průsakům vody a kontaminované nánosy
potoka se vytěží. Počítá se také se

stabilizačními stěnami a instalací
monitorovacího zařízení, respektive
sond. Nakonec by to vypadalo stejně
jako dnes na Kozáku, kde v 90. letech došlo k úspěšné asanaci skládky
komunálního odpadu,“ informovala
místostarostka Rožnova Kristýna
Kosová s tím, že náklady na asanaci tylovické černé skládky jsou od-

hadnuty na 10 mil. Kč. „Skládka je
součástí pozemku VMP, my jim nyní
pomáháme s nalezením finančního
zdroje, s přípravou žádosti o dotaci
k Ministerstvu životního prostředí.
Naší snahou je získat dotaci v příštím roce, ovšem uvidíme, jak bude
dotační titul naplněn,“ dodala na závěr Kosová.
(r)

Město doplnilo a vylepšilo značení na křižovatce Videčská
Město Rožnov s ohledem na bezpečnost provozu a také s ohledem na
četné žádosti občanů nedávno doplnilo a zvýraznilo vodorovné dopravní značení na křižovatce Videčská
v blízkosti centra města.

Úprava se týká vjezdu z hlavní silnice do obou vedlejších silnic této
křižovatky a pro lepší orientaci bylo
doplněno a vylepšeno také značení
při výjezdu z obou vedlejších silnic
– tedy z ulic Videčská a Pionýrská.

„Jedná se o zpřehlednění celé křižovatky. Vodorovné značení na obou vedlejších silnicích teď zasahuje trochu
dále směrem do hlavní silnice a tím
se tak zkracuje úsek pro zařazení se
na hlavní silnici. Tím pádem by se
teď těch řidičů mělo z bočních ramen
křižovatky zařazovat více a bezpečněji než doposud,“ vysvětlil úpravu
značení starosta Rožnova Radim
Holiš (ANO) a dodal, že město připravuje projekt rekonstrukce této
křižovatky.
(měú)

Foto Marek Havran

Rožnov pod Radhoštěm bude mít poprvé v historii hejtmana
Pokračování ze str. 1
V 45členném krajském zastupitelstvu získaly ANO a KDU-ČSL po
9 křeslech, Piráti a STAN po 6,
ODS 5, ČSSD 4, Trikol+Sou+NEZ
a SPD po 3. Z těchto stran podepsala spolupráci koalice složená z
ANO, Pirátů, ODS a ČSSD s 24
mandáty. „Tyto volby byly především referendem o stavbě nové krajské nemocnice v Malenovicích za
více než 8 miliard a zrušení stávající
Baťovky. Lidé jasně řekli NE nové
nemocnici a my to budeme respektovat. Samozřejmě to ale neznamená, že se další čtyři roky vše bude
točit jen kolem tématu zdravotnictví,
kraj má široké kompetence, mimo
jiné spravuje klíčovou dopravní infrastrukturu, dopravní obslužnost,
stará se o střední školy,“ sdělil Radim Holiš, jenž má dle podepsané

koaliční smlouvy obsadit na kraji
funkci nejvyšší, tedy hejtmanskou.
Ustanovující zastupitelstvo by se
mělo uskutečnit do půlky listopadu.

Kdo bude starostovat Rožnovu?
S novou budoucí rolí Radima
Holiše si však stále více Rožnovanů dává otázku, jestli dojde ke
změně starosty. „Už když jsem
oznámil kandidaturu, prosil jsem
všechny, že toto vyřešíme v řádech
měsíců. Jsem rád za úspěch i za to,
že Rožnov bude mít poprvé v historii
svého hejtmana. Je to velký úspěch
a i ocenění práce, která se nám
v Rožnově společně s kolegy daří.
Byl to taky jeden z rozhodujících
faktorů, že ostatní strany daly přednost v nové koalici na kraji nám,

www.spektrumroznovska.cz

protože ví, jak se tady v Rožnově chováme k politickým partnerům a jakou práci děláme. A věřte, že hodně
stran bylo pod obrovským tlakem
centrál z Prahy jít do koalice proti
ANO. Tento obrovský tlak jsme ustáli a už teď tak můžu s klidem říci,
že o Zlínském kraji rozhodují lidé
z jeho kraje a nikoliv centrální partaje odněkud. A to je dobrý signál už
na začátku, prozradil Holiš s tím,
že: „Teď si musím sednout s lidmi
z Rožnova, s lidmi, s kterými jsme
šest let dělali, a probrat, co je pro
Rožnov nejlepší. Představu mám.
Stále tady dlužím ještě nedodělanou práci a bude nutné najít řešení. Utíkat a prásknout se vším není
můj styl. Navíc teď přímo Rožnovu
musím a můžu pomoci hned. Například v dopravě není stále vyjednaná
smlouva o užívání autobusového

nádraží pro nového dopravce, který
má začít jezdit pro kraj od 1. ledna!
A takových záseků a překvapení
na kraji na mě a na celý nový tým
čeká víc. V každém případě ještě
jednou děkuji za trpělivost, Rožnovu se to určitě vrátí a tratit na tom
nebude. To vám můžu garantovat.
Děkuji všem ještě jednou za velkou
podporu.“

Volby v Rožnově v číslech:
Volební účast 40,90 %. Pořadí stran,
které celkově získaly nad 5 % hlasů: 1. ANO 24,52 %, 2. KDU-ČSL
19,51 %, 3. Česká pirátská strana
16,98 %, 4. ODS 10,93 %, 5. STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 10,47 %,
6. SPD 5,79 %. Nejvíce prefer. hlasů získal v Rožnově Radim Holiš
(ANO, 424).
(r)

Důležitá avíza na měsíc listopad
 Čtvrtek 12. 11. 2020 od 13 hodin bude formou online videokonference probíhat zasedání zastupitelstva města.
 Veřejné interpelace - termín bude upřesněn na webu města Rožnova
pod Radhoštěm.
(měú)

Nové kulturní centrum znovu ve hře

Po nedávném neúspěšném výběrovém řízení na stavitele kulturního centra ohlásila rožnovská radnice vypsání 2. kola soutěže. „Jak jsme avizovali v létě, na podzim se znovu pokusíme vybrat dodavatele stavby. Stále
mluvíme o částce 203 milionů s daní na stavební část a o 12 milionech na
vybavení,“ informoval starosta Radim Holiš (ANO).
Podle starosty došlo v projektu k výměně části nákladných materiálů,
radnice také více rozevře mírnějšími podmínkami „nůžky“ pro potencionální zájemce. „Pevně věřím, že se nám dodavatele již podaří vysoutěžit.
Jakékoliv další spekulace o tom, co by se dělo, kdyby se to nepovedlo, v tuto
chvíli rozhodně nejsou na místě. Připraveni jsme ale na všechny možnosti,“
konstatoval na závěr Holiš.
(r)
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Do městské kasy zatím přiteklo o 6 milionů méně
Městská kasa má i v současné sílící
koronavirové pandemii, která škrtí nejen českou, ale i celosvětovou
ekonomiku, stále slušnou finanční
rezervu.

Podle starosty Rožnova Radima
Holiše (ANO) zatím hlavní ekonom radnice Martin Hrnčárek
ohlásil snížení městských daňových příjmů oproti plánu z konce
roku 2019 o 6 milionů Kč (rozpočet města byl pro rok 2020 schválen ve výši 646,675 mil. Kč – pozn.
red.). „Připravili jsme už v létě město
na výpadek příjmů snížením výdajů
jak v provozních nákladech, tak jednou třetinou i v investicích. V srpnu
poslala vláda avizované kompenzace
20 milionů, a tak nyní máme oproti plánu výpadek v řádech milionů
korun. Toto nám teď bezpečně plně
kryjí už v létě přijaté škrty. V září na
zastupitelstvu jsme tak mohli přibliž-

Červnové zasedání zastupitelstva
ně 5 milionů korun pustit do města
přes další investice a opravy, u nichž
je reálné dokončení v letošním roce,“
sdělil Holiš a pokračoval: „Nyní se
již díváme na rok 2021 a začínáme
připravovat rozpočet i s ohledem na
možné budoucí nižší příjmy. S tímto

výhledem jsme v srpnu zadali úkol vedoucímu úřadu na příští rok připravit
rozpočet městského úřadu o 10 procent nižší. Chceme tak být připraveni
i v příštím roce na ekonomický vývoj,
který se stále podle momentální situace vyvíjí. Zatím se to dá v klidu

zvládnout a snad se situace nebude zhoršovat. To můžeme ovlivnit
tak trochu všichni svým zodpovědným přístupem v rámci dodržování důležité ochrany proti šíření
epidemie koronaviru. Děkuji všem
za to.“
(r)

Uzavření Masarykova náměstí od pošty zatím zůstane
Už to je téměř rok, co byla pro
motorová vozidla na předem neurčenou zkušební dobu zaslepena
ulice vedoucí z Masarykova náměstí k budově hlavní pošty. Dopravní
omezení si od té doby našlo své odpůrce i příznivce.
Dopravní krček v sousedství kavárny U Libuše osadila rožnovská radnice betonovým květináčem v prosinci 2019. Hlavním
argumentem tehdy bylo zvýšení
bezpečnosti chodců a částečné
zklidnění dopravy v daném úseku.
Kromě zaslepení ulice od pošty
ještě došlo ke zjednosměrnění
silnice po Nerudově ulici (kolem
banky ČSOB a hotelu AGH), jež

tak nyní slouží jen jako výjezdová z náměstí. Přestože k popsané
změně došlo už na konci uplynulého roku, ne všichni se s ní sžili.
Na radnici se nedávno obrátila
část podnikatelů z náměstí, kteří
požadují navrácení původního stavu. Radě města proto adresovali
výzvu, v níž mimo jiné píší: „..Jak
vjezd, tak výjezd přes parkoviště
u pošty k jednotlivým provozovnám
(pošta, Arete, kuchyň Charity, rybářství, prádelna-čistírna, spořitelna,
kavárna U Libuše, obuv, kuka vůz
a další…) se neobejdou bez pomoci městské policie, která nám tyto
výjezdy uvolňuje. Zásobovací auta
(i pětituna) při výjezdu ohrožují
zadními koly občany na chodníku,

poněvadž rádius výjezdu je kriticky
malý. Zásobovací firmy nám odmítají
tato rizika tolerovat, poněvadž se dopouští dopravních přestupků. Slíbená
zkušební doba nemá konce! Chceme
pracovat pro město a občany ve vzájemném porozumění a pochopení.
Jsme městem cestovního ruchu a ne
klidu. Zátaras ve formě nevzhledného
květináče nám čest nedělá.“
Podle místostarostky Kristýny
Kosové (Zdravý Rožnov) se radnice výtkami podnikatelských subjektů opakovaně zabývala a rozhodně je nebere na lehkou váhu.
„Jejich názory jsou pro nás důležité,
ale od nás se zatím dočkají jediné
odpovědi, a to, že dokud nebude hotový plán udržitelné mobility, tak za-

slepení ulice od pošty zůstane. Teprve zmíněný plán mobility totiž bude
řešit dopravu v celém městě jako
celek a dokáže nám říct, zda zavření bylo špatné, nebo dobré. Prosím
tedy všechny, aby to s tímto provozem vydrželi. Zmíněné problémy
s úhlem při zabočení ale budeme
řešit hned,“ sdělila místostarostka
a pokračovala: „Nutno ovšem dodat,
že názorů na danou problematiku je
více. Osobně se často setkávám s lidmi, kteří s uvedenou změnou nemají problém. Nic tedy není jen černé
nebo bílé, město však musí podpořit řešení vyhovující většině. A co se
týká výtky na nevzhledný květináč,
tak s tou nemohu než souhlasit, řešení se už chystá.“
(r)

Autovrakům v ulicích města snad definitivně odzvonilo
Majitelé autovraků by měli v těchto
dnech být na pozoru. Díky změně
legislativy se budou moci města
mnohem rychleji zbavovat problémových nepojízdných aut ze svých
ulic. U této příležitosti jsme položili
několik otázek řediteli rožnovské
městské policie Aleši Pilařovi (na
snímku).
 Jak se strážníkům daří bojovat
proti autovrakům?
„Za rok řešila městská policie kolem
15 autovraků. Naprostá většina jejich
vlastníků reagovala na výzvu zaslanou strážníky a vrak odstranili sami.
Na ty, kteří na výzvy a upozornění
kašlali, teď máme účinné řešení.“
 O jaké řešení se jedná?
„Novela zákona o odpadech ovšem
dává městům nové možnosti, jak posuzovat stav vozidla a určovat, zda se
jedná o vrak nebo ne. Díky tomu by
mělo být odtažení vraku snadnější.

I tak je to ale proces v řádu měsíců,
protože musí být dodrženy lhůty, které má majitel vraku na vyrozumívání
a rozhodování, jak s vrakem naloží.“
 To se nepojízdných aut hyzdících
ulice nejde zbavit dříve?
„Město může vrak nechat odtáhnout
na své dočasné parkoviště, kde musí
zůstat dva měsíce. Teprve po uplynutí
této lhůty, pokud si jej majitel nevyzvedne, ho lze zlikvidovat v souladu
se zákony o odpadech. Účet za odtažení, uskladnění a likvidaci je samozřejmě vystaven majiteli vozidla. Pokud auto tak říkajíc nemá zjevného
majitele, je za likvidaci zodpovědný
poslední registrovaný vlastník. Pozor
tedy na ,výhodné´ prodeje odhlášeného auta.“
 Na co ještě by si měli dát motoristé bacha?
„Pozor si musí dát na vozidla odstavená na pozemní komunikaci s propadlou lhůtou technické kontroly.

Pokud je technická neplatná přes
šest měsíců, lze podle nového zákona o odpadech považovat vozidlo
za vrak a lze ho tedy odtáhnout na
záchytné parkoviště. Navíc je třeba
připomenout, že užívání pozemní
komunikace autem, které nesplňuje
podmínky pro provoz, je přestupek.
To znamená, že se vystavuje riziku
finančního postihu za porušení zákona o silničním provozu. Žádnou
výhrou přitom není ani ponechání
takového vozidla mimo komunikaci,
například na trávě. Zde se ještě přidá neoprávněný zábor veřejného prostranství. Podtrženo, sečteno - pokud
jsou dny vašeho plechového miláčka
sečteny, je nejlepší jej co nejrychleji
odevzdat do firmy likvidující autovraky. Za zachovalý vrak ještě firma
vyplatí peníze a vystaví potvrzení.
V případě, že bude vysloužilé auto
odstaveno někde, kde nemá co dělat,
přijde poslednímu registrovanému

vlastníkovi účet v řádech tisíců plus
pokuta za porušení zákona.“
 Pokud občané narazí i nyní na autovrak, kam mohou zavolat?
„Jestliže narazí na vozidlo, u něhož
mají podezření, že se jedná o autovrak, mohou vyrozumět městskou
policii nebo přímo odbor správy majetku města.“
(r)
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Tomáš Štverák poběží pro nemocného Jakuba
Prozatím největší životní výzvu chystá horský ultramaratonec Tomáš Štverák (na
fotu níže) ze Zubří. Za dva dny
plánuje vyběhnout 30krát na
vrchol Radhoště a dvojnásobně tak symbolicky pokořit
nejvyšší horu světa — Mount
Everest. Za každý překonaný
metr daruje 1 korunu na pomoc nemocnému Jakubovi.

Extrémní sportovní výkon a finanční dar věnuje těžce nemocnému chlapci Jakubovi Guryčovi (na
fotu vpravo) z Rožnova. „Pokud se
mi to podaří, zdolám za 48 hodin
kolem 180 kilometrů a překonám
převýšení 18 000 metrů. A stejnou
částku, tedy 18 000 korun chci věno-

vat na pomoc nemocnému Jakubovi
Guryčovi,“ plánuje Tomáš Štverák
s tím, že i kdyby v daném čase
pokořil menší trasu, i tak pošle za
každý metr převýšení jednu korunu
na konto Jakuba. Náročná sportovní výzva patří do kategorie Everesting, kterou zdolávají lidé po celém
světě. Podobný výkon, uběhnout
a ujít takovou trasu se zatím v ČR
nikomu nepodařilo. „Budu rád,
když mě do úspěšného cíle symbolicky potlačí moji fanoušci. Na mém
facebookovém profilu zveřejním také
číslo účtu, na který budou moci lidé
posílat Jakubovi peníze. A tam můžete i sledovat, jak se mi daří na trati.
Příspěvky pro Jakuba můžete posílat
nejpozději 24 hodin po ukončení mé
výzvy,“ dodává Štverák.
Třiadvacetiletý sportovec ze
Zubří odstartuje v pátek 6. listopadu ve 22.00 hodin a na trase
z údolí Dolní Rozpité v obci
Dolní Bečva po vrchol Radhoště
chce až do nedělního večera zdolat vrchol beskydské hory 30krát,
a to po náročné téměř 3kilometrové trati s těžkým převýšením.
Bude také rád, když jej přijdou
fanoušci povzbudit přímo na
místo a nebo si sami vyzkoušejí

trasu na Radhošť. „Jde o můj první vlastní projekt s takovým dosahem. Prostě podpořím dobrou věc,
chci alespoň trochu přispět rodičům Jakuba Guryče. Trpí onemocněním, jež má jenom několik lidí
na světě. Peníze, které věnuji, a věřím, že přispějí i mí fanoušci, pomohou zaplatit kompenzační pomůcky i zdravotní terapie a další
péči o Jakuba,” vysvětluje Tomáš
Štverák. Ultramaratonským horským běhům se věnuje od 15 let.
Bez finanční podpory generálního sponzora. Pouze za přispění
regionálních firem a podpory
distributorů sportovního oblečení, obutí a iontových nápojů. Tréninku a přípravě na náročné výzvy věnuje mezi prací a studiem
každý den několik hodin. Pokořit 30krát během dvou dní horu
Radhošť je pro něj zatím největší
výzvou. Dalším životním cílem
je pak pro něj zvítězit závod B7
— Beskydská sedmička na trase
delší než 100 km s převýšením
přes 5 300 metrů na hřebenech
Beskyd.
Přispět na konto s odkazem
na výzvu mohou zájemci až do
10. listopadu. Připište poznámku:

Tomáš Štverák — výzva a svůj e-mailový kontakt. Pokladnička s možností přispět přímo na místě bude po
celou dobu sportovní výzvy také
v místě startu a cíle, na autobusové točně v údolí Dolní Rozpité
v obci Dolní Bečva. Výše výtěžku
bude zveřejněna.
Více na: www.pomocprokubu.cz.
Číslo účtu veřejné sbírky pro
Kubu: 3928413359/0800 - účet
je pro zasílání příspěvků otevřen
i po 10. listopadu.
Lukáš Španihel, fota facebook.com

O podobě nového hřiště v místní části Záhumení rozhodli občané
Obnovit dětské hřiště, vybudovat
klidovou zónu pro starší občany
a nebo postavit workout hřiště.
Obyvatelé oblasti Záhumení dostali možnost rozhodnout si o jedné z těchto možností.
Nejvyšší počet hlasů — 32
z celkově došlých 44 — získala
možnost obnovy dětského hři-

ště v ul. Partyzánská. Průzkum
byl realizován pomocí dotazníkového šetření, odpovědi mohli
obyvatelé této oblasti odevzdat
fyzicky nebo elektronicky. „V posledních letech se snažíme co nejvíce občany zapojit do rozhodování
o rozvoji města. Obyvatelé Záhumení využívají řešený prostor nejhojněji. Původní dětské hřiště, které

muselo být na konci jara kvůli nevyhovujícímu stavu odstraněno, se
nachází ve vnitrobloku. Případný
hluk z hřiště ovlivňuje právě nejvíce je. I proto jsme se také v tomto
případě rozhodli, že se obyvatel
Záhumení zeptáme, co do prostoru umístit. Občané preferují dětské
hřiště – jeho obnovení proběhne
v příštím roce,“ uvedl pro Spekt-

INZERCE

rum Rožnovska místostarosta Jan
Kučera (Nezávislí Rožnováci).
A jak bude nové hřiště vypadat?
„Je plánováno v podobném duchu
jako to původní. Nebude určitě vynechána skluzavka, pískoviště nebo houpačky,“ doplnila Petra Glumbíková
z odboru správy majetku. Průzkum
názoru občanů byl realizován v rámci Místní agendy 21.
(r)
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Rožnov brzy představí novou vizi města
Příprava strategického plánu rozvoje města míří do finále. Díky tomuto dokumentu už zanedlouho budeme
vědět, kam by se měl ubírat
život v Rožnově v příštích
deseti letech.
Strategický plán rozvoje města (dále jen SPRM) je základním
pilířem každého samosprávného
územního celku. Důvodem jeho
tvorby je vymezení základních
priorit rozvoje a definovat jejich
cíle a jednotlivá opatření vedoucí
k finálnímu naplnění. „Mít připravený strategický plán rozvoje 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 rozhodovat, co
udělat. Navíc jsme zpracovali průzkum kvality života v Rožnově, protože chceme znát názory a potřeby
našich občanů. Celkově se tohoto šetření zúčastnilo 739 respondentů, což
takřka odpovídá vzorku lidí při celorepublikových šetřeních. Výsledky
jsou pro nás tedy vypovídající,“ uvedl
již dříve místostarosta Jan Kučera
(Nezávislí Rožnováci), jenž má přípravu tohoto klíčového dokumentu
ve své gesci.
V Rožnově SPRM tvoří 11 dílčích dokumentů. Samostatně se na-

Pohled na město z Jurkovičovy rozhledny.
příklad zpracovává plán udržitelné
mobility nebo kulturní strategie.
„Přípravy měli na starost externí
zpracovatelé, přičemž nápomocni jim
byli naši úředníci i místní odborníci
a komise. Na podzim jsou již hotovy
všechny analytické části těchto dokumentů, nyní se čeká na návrhové
části. Ty pak budou součástí finální
podoby strategického plánu rozvoje
města, který bude následně představen zastupitelům a samozřejmě i ve-

řejnosti,“ vysvětlila místostarostka
Rožnova Kristýna Kosová (Zdravý
Rožnov).
Původní SPRM je v Rožnově
v platnosti od roku 2008. „Rozhodně již není aktuální a nový dokument bude odrážet aktuální problémy města, které ten původní nemohl
zachytit. Město se v čase proměňuje,
byť se často mluví o dopravě, která
se citelně navýšila, proměny jsou
komplexnější. Stavíme na silném

sportovním i kulturním životě, jsou
tu soukromé galerie, vynikající
knihovna a městská kulturní agentura, máme zázemí ve službách kaváren, restaurací a hotelů, díky Národnímu muzeu v přírodě a chceme
být dobrým místem k životu… Je potřeba také vědět, kde máme rezervy,
a na to zareagovat. Strategický plán
tedy není nic jiného než vize a plán
města na příští dekádu,“ konstatovala na závěr místostarostka. (r)

NÁZORY KOMUNÁLNÍCH POLITIKŮ
V rámci rubriky Téma měsíce i v říjnu oslovila redakce Spektra Rožnovska všechny subjekty napříč komunálním politickým spektrem. Zajímala nás odpověď na otázku: Jakou by mělo mít město
vizi do dalších 10 let?
Jiří Melcher (ANO)
Rožnov pod Radhoštěm bude klidným, čistým a bezpečným centrem
cestovního ruchu, dobře známým
v ČR a v regionu střední Evropy.
Atraktivita města spočívá ve výjimečných podmínkách pro práci,
podnikání, zábavu i aktivní odpočinek. Příznivý potenciál města
v průmyslu, kultuře a podhorské
poloze umožní vyvážený poměr při
volbě pracovní kariéry a volnočasových aktivit obyvatel. Existence
progresivních průmyslových oborů
s rostoucím počtem pracovních míst
povede souběžně k širší nabídce sektoru služeb. Město Rožnov si váží své
průmyslové tradice a bude podporovat další rozvoj podnikání, zejména
v oborech s vysokou přidanou hodnotou, které jsou klíčové pro rozvoj
udržitelné zaměstnanosti. Město
je spravováno moderně a efektivně
na bázi kultivované veřejné debaty
a vysoké úrovně informovanosti.
Rozhodující bude nabídka příjemných podmínek pro zdravé a bezpečné bydlení spolu s atraktivní nabídkou trávení volného času. Rožnov
se stane městem lidské soudržnosti
a spolupráce podporující místní tradice. Pro tyto účely musí být zajištěn
dostatek vhodných prostor k setká-

vání občanů města a mikroregionu
i turistů k pořádání pestrých kulturních a sportovních akcí. Město bude
mít rychlé napojení na dálniční
a železniční síť ČR, ale bude trvale
usilovat o minimalizaci tranzitní dopravy. Cyklodoprava bude postupně
preferovaným způsobem individuální dopravy. Město má permanentní
program a kontrolu v oblasti environmentální politiky.
Alois Vychodil (ODS)
Vize rozvoje města je vtělena do strategického plánu, v letošním roce
končí jeho platnost. Část úkolů byla
splněna, část nikoliv. V současné
době je v přípravě strategický plán,
který si klade za úkol definovat rozvoj města na další roky. Za hlavní
problém považuji řešení dopravní
infrastruktury města. Zejména parkovacích stání na sídlištích a okružní křižovatky Nádražní, Videčská,
Pionýrská. S touto oblastí souvisí
také řešení cyklodopravy. Naprosto nezbytná je realizace chodníku
z náměstí k Harcovně. Tento úsek
patří k nejnebezpečnějším v našem
městě. Realizace byla z investičního záměru 2020 bohužel vyřazena.
Nedohoda města s vlastníkem Společenského domu prakticky vyma-

zala z kulturního života divadelní
představení. Řešením má být stavba
kulturního centra, o níž jsem však
přesvědčen, že je pro potřeby Rožnova kapacitně předimenzovaná.
Otestovaná cena z prvního výběrového řízení byla přes 300 mil. Kč. Za
současného výhledu příjmů města
z daní v příštích letech bude nutné
stavbu redukovat, nebo o řadu let
oddálit. V opačném případě se významně zvýší zadlužení města. Pro
změnu trendu úbytku občanů města
je nutno řešit technickou infrastrukturu. Zejména budování vodovodních a kanalizačních řadů, veřejného osvětlení a komunikačních
sítí. Znovu se také vrátit k řešení
revitalizace sídlišť, pro zvýšení kvality soustředěného bydlení. Je však
řada dalších úkolů, které si město
musí do připravovaného strategického plánu zařadit.

ší je odpověď, tím složitější je cesta
k realizaci takové vize. Deset let je
sice pro lidský život mnoho, ale pro
život města je to velice krátký úsek,
zvláště v situaci, kdy i relativně banální legislativní procesy se protahují na několik let. Cestu k realizaci
vize musí rozvíjet strategický plán
města, který v těchto měsících tvoří
odborníci z mnoha oborů, politici,
úředníci a zástupci z komisí města.
Osobně se tohoto procesu účastním
za sociální oblast a můžu říct, že už
nyní vznikající materiál obsahuje neuvěřitelně zajímavé informace. Názorová pluralita všech zúčastněných je
podle mého názoru jistou zárukou
toho, aby vzniklý plán opravdu mohl
být návodem pro rozvoj města pro
příštích deset let. Každý, byť sebelepší plán však bude k ničemu, pokud
se jím nebudeme držet my, nebo
ti, kteří přijdou řídit město po nás.

Petr Jelínek (Nezávislí Rožnováci)
Na otázku - Jakou by mělo mít město vizi do dalších 10 let? - je zdánlivě snadná odpověď, tj. společnou
a realizovatelnou. Samotnou vizi
přitom může tvořit souvětí například o „...skvělé kvalitě života,
udržitelném rozvoji… atd, atd…”
Tím ale chci říct, že čím jednoduš-

Radúz Mácha (Nez. a Soukromníci)
Každý z nás má svou vizi, tedy svou
vlastní představu o budoucí podobě
místa, kde žije. Drtivá většina si přeje,
aby naše město bylo atraktivním místem pro život, tedy pro práci a podnikání, bydlení, vzdělání, volnočasové
aktivity a odpočinek, místem se zdravým životním prostředím a rozvinutým
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cestovním ruchem, moderní infrastrukturou, město inovativní a smart,
bezpečné, kulturnější, místem s nabídkou špičkových služeb a záviděníhodným image. Určitě by se dala najít
řada dalších přívlastků, jaký by měl
být pohled z onoho pomyslného otevřeného okna, z něhož je vidět do roku
2030. Strategický plán rozvoje města
na léta 2021-2030, který je ve fázi
závěrečné přípravy, definuje v jednotlivých segmentech klíčové oblasti změn,
kterých chce město dosáhnout. Prozatím v popisné podobě, což je pouze první, byť nutný krok. Dobré slohové cvičení vytvořené poradenskými firmami
však nestačí. Budoucnost a všestranně
vyvážený rozvoj města musí plánovat
společně i ti, kteří v něm chtějí žít.
Náměty na priority rozvoje čerpejme
zejména od nich. Teď se totiž musíme
shodnout v tom nejdůležitějším. Na vytvoření zcela konkrétního zásobníku
těch nejklíčovějších investičních priorit
na budoucích 10 let, samozřejmě ve
vazbě na předpokládané reálně možné finanční zdroje. Příznivou zprávou
je, že z deklarovaných volebních priorit jednotlivých subjektů zastoupených
v městském zastupitelstvu je na první
pohled zřejmý docela silný průnik
a shoda v klíčových prioritách budoucího rozvoje města. To je jen dobře!!!
Teď bude zásadní, aby současná
sestava městských zastupitelů, kteří
budou strategii do r. 2030 schvalovat,
myslela strategicky dopředu, uměla
vzájemně konstruktivně komunikovat, naslouchat dobře míněným námětům obyvatel města a byla týmem,
jež v rámci budoucích disponibilních
finančních možností a zdrojů zapracuje přednostně na projektech a takových rozvojových investicích, jež jsou
pro naplnění VIZE 2030 ty nejdůležitější. Jde přece o budoucnost města,
ve kterém žijeme.
Piráti Rožnov
V souvislosti s aktuální a stále probíhající nákazou je velmi obtížné

přemýšlet nad hmotnou vizí na 10
let, většina z nás teď preferuje hlavně
zdraví a brzký konec tohoto obtížného
období. Naše vize jsme formulovali již
při vstupu do komunální politiky a podle stávajícího návrhu odborných zpracovatelů jsme rádi, že jsou navrženy
i v připravovaném Strategickém plánu.
Jako hlavní prioritu vidíme především
zlepšení kvality prostředí bydlení na
sídlištích, regenerace sídlišť, výstavba
startovacích nebo družstevních bytů
a domů s byty s pečovatelskou službou.
U nových i stávajících objektů podpora
chytrého využívání dešťové vody spolu
se zřizováním zelených střech. V oblasti dopravy zlepšení podmínek pro
udržitelné formy dopravy, dobudování
místních cyklostezek, chodníků a parkovišť se SMART systémem sledování
volných parkovacích míst. Příprava
výstavby multifunkční sportovní haly,
revitalizace a rozvoj venkovních hřišť,
navýšení podpory činnosti sportovních
klubů a podpora vzdělávání trenérů.
Program technického vzdělávání studentů základních a řemeslných oborů
za součinnosti místních firem. Podpora biodiverzity včetně zlepšení stavu
lesů a program pro zadržování vody
v okolní krajině. Spolupráce se zemědělci při řešení soužití funkcí města
a přilehlé zemědělské krajiny. Podporujeme tvorbu kulturní strategie, která
momentálně vzniká a posune naše
město k modernímu chápání umění
včetně všech jeho přesahů do sociální
či komunitní sféry.
Všechny vize významně ovlivní budoucí stav ekonomiky a míra zadlužení ČR, což nejsou schopní odhadnout
ani renomovaní ekonomové.
Zdeněk Němeček (KDU-ČSL)
Tématem pro tento měsíc je Strategický plán rozvoje města Rožnov pod Radhoštěm na roky 2021–2030. Rozsah
tohoto sdělení mi neumožňuje rozebírat podrobně jednotlivé body tohoto
plánu. Rád bych se proto zamyslel nad
tím, co a proč tvoříme. 10 let je dlou-

há doba a mnohé se během této doby
jistě změní. Strategický plán z let 20172020 se upravoval roce 2016 už během
přípravy, pak v roce 2017 a opětovně
v únoru a prosinci 2019. Nejedná se
tedy o žádné neměnné dogma, ale
živý materiál, reagující na měnící se
situaci. A zejména pak na potřeby lidí,
nejen nás, kteří v našem městě žijeme
nyní, ale i těch, kteří přijdou po nás.
Abychom se nemuseli stydět za to, co
jsme po sobě zanechali. A velmi špatné by bylo, aby se strategický plán stal
nástrojem budování si „pomníků“ té,
či oné na radnici vládnoucí politické
reprezentace. V letech 2018 a 2019
provedla firma Deloitte ČR průzkum
kvality života v naší zemi. Jedná se
o firmu, která má bohaté zkušenosti
v oblasti poradenství pro veřejný sektor. Jako hlavní kategorie byly brány:
1. Zdraví a životní prostředí – zahrnující dostupnost zdravotní péče, zdravotní
stav obyvatelstva a životní prostředí.
2. Materiální zabezpečení a vzdělání
– zaměstnanost, ekonomická úroveň
a vzdělání a 3. Vztahy a služby – dostupnost služeb, doprava, bezpečnost
a aktivita a pohyb občanů. Jednotlivé
položky jsou podrobně rozebrány –
jedná se o rozsáhlý dokument – dostupný na www.obcevdatech.cz, kam
také odkazuji všechny, kteří chtějí
vědět, jak Rožnov v tomto srovnání
dopadl. Na tomto místě si dovolím
citovat dva poslední panovníky našich
zemí. Prvním je blahoslavený Karel
I., který na adresu politiků prohlásil:
„Republika je dobrá věc, ale politické
strany vždy budou hájit v prvé řadě své
vlastní zájmy. Kdo ale bude dbát o zájmy státu jako celku?” A druhým František Josef I., který na adresu politiků
pronesl: „Mým hlavním úkolem je
ochránit mé národy před jejich politiky.” Jak je vidět, neměli oba panovníci
o politicích valného mínění. Dokažme
tedy, že i politici mohou myslet na blaho svých spoluobčanů. A proto bychom
vás touto cestou rádi vyzvali, povznesme se při tvorbě nového strategického

plánu nad stranické zájmy, vidinu
dalšího zvolení či nezvolení a společně
vytvořme strategii, která udělá naše
město krásnějším a ještě přátelštějším
pro nás i naše potomky. Již citovaný
František Josef I. toto krásně vyjádřil
ve svém hesle Viribus unitis (spojenými silami).
Kristýna Kosová (Zdravý Rožnov)
Vize města je za Zdravý Rožnov jasná,
má jít o město v rovnováze, město, které
myslí na všechny, a v praxi to znamená
zahrnout do přípravy projektů i hlasy
méně hlasité. Poslední dobou to není
ojedinělý pohled, v investicích a opravách
se popisuje cíl jako férově sdílené město,
které je bezpečné a příjemné pro děti, seniory, ženy, což jsou skupiny, které mají
třeba pro užívání veřejného prostoru specifické potřeby. A například bezbariérové
město je něco, co je ve výsledku výhodné
pro všechny. To je ovšem jen dílčí vize
pro fyzický prostor města. Ale obecněji
jsem se nad vizí města zamýšlela i díky
hledání jeho vizuální identity, nebo díky
práci na kulturní strategii a strategickém
plánu jako celku, což je všechno v běhu.
Rožnov mi vyšel jako město se skvělým
zázemím v krajině, přírodě, která je obklopuje, město pevně spojené s tradicí
díky Národnímu muzeu v přírodě a folklórním souborům, město s poměrně vitálním průmyslem a vzdělaným obyvatelstvem. Tady pojmenovávám, co si všichni
asi uvědomujeme, ale na těchto charakteristikách města je třeba dále pracovat,
chránit je a rozvíjet. Co se k nim poslední
dobou přidává, je sílící kulturní scéna ať už v režii TKA a knihovny, nebo v režii
spolků a jednotlivců a soukromých galerií, to je kvalita, která je důležitá pro jeho
stávající obyvatele i jako lákadlo pro přistěhování. A s ohledem na velikost města
jsme snad výjimeční i v charakteru městského života, volnočasového vyžití a služeb. To všechno společně tvoří z Rožnova
dobré místo pro život. Neznamená to,
že nemáme spoustu problémů k řešení,
ale znamená to, že máme spoustu výhod,
na nichž se dá dále stavět.

Září patří v Rožnově tradičně Dnům sociálních služeb
V Rožnově se ve dnech 7. – 11. září
uskutečnily již pošesté Dny sociálních
služeb.
V úterý 8. září proběhlo „Setkání
poskytovatelů sociálních služeb“, kde
se poskytovatelé sociálních služeb navzájem seznámili s novinkami, změnami, aktuálními problémy i s plány
na další období.
Středa 9. září patřila „Jarmarku
neziskových organizací v sociální oblasti“. „Rožnovské náměstí tak zaplnily
stánky, ve kterých zástupci sociálních
služeb představovali své služby občanům. Zapojily se nejen sociální služby
pro zdravotně postižené a seniory, ale
také sociální služby pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a pro rodiny
s dětmi, s jejichž nabídkou se mohli občané seznámit,“ řekla koordinátorka
akce Hana Cábová. Pro děti byly připraveny aktivity jako poskytnutí předlékařské první pomoci, chůze s bílou
holí, šikovnost při chytání rybiček
nebo tvoření. Po celý den probíhal

na pódiu doprovodný program, který
byl zakončen vystoupením Davida
Stypky a jeho kapely Bandjeez.
V rámci jarmarku bylo již počtvrté

kladní školy Rožnov pod Radhoštěm,
Tyršovo nábřeží,“ vysvětlil místostarosta města Jan Kučera (Nezávislí
Rožnováci). Anna Kovárňová se vě-

uděleno ocenění „Osobnost sociální
oblasti“. „V letošním roce bylo toto ocenění uděleno Petru Jelínkovi, řediteli
sociálně terapeutických dílen Kamarád Rožnov. Mimořádné ocenění si ve
středu 9. září převzala Anna Kovárňová, která od roku 1989 až do letošního
července působila jako ředitelka bývalé
zvláštní, později praktické, dnes Zá-

novala žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, s postižením všech
stupňů, s poruchou autistického
spektra i s kombinovanými vadami.
Po skončení jarmarku následovala
ve středu 9. září „Rožnovská noc venku“. Nejprve náměstím zazněla hudba kapely Koridor Acoustic a poté
AF BANDU Adama Fusky. Hudba

návštěvníky pozvala do víru tance.
Úderem desáté tóny hudby utichly
a kdo chtěl, mohl vyzkoušet a poznat,
jaké je to spát venku, tedy na rožnovském náměstí.
Na pátek 11. září byl připraven
kulatý stůl na téma zdravé stárnutí.
Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci v České republice byl kulatý stůl zrušen a uskuteční se v náhradním termínu, o kterém budou
senioři informováni.
Dny sociálních služeb doprovázely
dny otevřených dveří v místních sociálních službách. Občané tak mohli navštívit sociální službu Poradna
Rožnov, Kamarád, nově otevřenou
rožnovskou pobočku Diakonie, Charitu, Auxilium, Denní centrum Rožnov a také Základní školu Rožnov
na Tyršově nábřeží.
Letošní Dny sociálních služeb se vydařily. Na shledanou
příští rok, snad pro všechny
v lepších časech.
(měú)
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Děti si tábory střediska volného času skvěle užily
Rok 2020 byl a stále je pro rožnovské středisko volného času náročný.
Po delší pauze, kdy muselo zařízení
na jaře uzavřít z důvodu covidu-19,
se všichni těšili na letní činnost.

„Trochu jsme se obávali, že se tábory
zruší nebo budou hodně omezené. Naštěstí ale nakonec proběhly. U všech
ale byla zvýšená hygiena,“ sdělil ředitel střediska volného času Martin
Navařík s tím, že jeho zařízení letos
v létě uspořádalo 30 táborů, z toho
4 pobytové. Ty příměstské probíhaly nejen v Rožnově, ale také v Zubří
a ve Valašské Bystřici. Pobytové se
pak konaly na Bílé, na Soláni, na
Pálavě a na Slovensku. Celkem se
táborů zúčastnilo 641 dětí, což je
podle Navaříka o něco málo více
než minulý rok. „Jako každý rok,
tak i letos jsme měli tábory různého
zaměření. Děti si mohly vybírat z táborů modelářského, fotografického,
sportovních, výtvarných, pobytových,
turistických, přírodovědných, tanečních a se zaměřením na angličtinu.
Vybírat bylo z čeho,“ informovala
Jitka Proroková ze SVČ Rožnov

a pokračovala: „Pobytové tábory
jsme letos měli trochu v přísnějším
režimu. Musela se dodržovat různá
doporučení, častější úklid pokojů,
sociálek, ale i společných prostor. Naštěstí nám provozovatelé ubytovacích
zařízení vyšli vstříc, a žádný problém
nenastal. Na pobytovém táboře na
Soláni jsme si to užili, jako každý
rok, i přes tato opatření. Děti byly
spokojené, a chtěly tábor prodloužit
na více dní. Zahráli jsme si plno nových her, a nejvíc jsem byla překvapená z divadelního představení k tématu Harry Potter. Děti měly dostatek
prostoru, aby secvičily scénku, která
měla různá kritéria, například nové
zaklínadlo, ukázku výroby kamene
mudrc… Všechny scénky měly něco
do sebe, byly zábavné, a jelikož se
museli zapojit všichni ze skupiny, tak
nás někteří překvapili i talentem
a humorem. Na závěr bych za celé
SVČ chtěla poděkovat jak táborovým
vedoucím, tak dětem, bez nichž bychom se neobešli, a rodičům, kteří
nám své děti svěřili. Budeme se těšit
na další rok.“
(r), fota SVČ Rožnov

Sportovní tábor a výšlap
na Radhošť ke kapli svatého Cyrila a Metoděje.

Léto s pohybem na Soláni.

Foto z tábora Hrajeme a tvoříme si s Jarkou.

Námořnická plavba kolem světa - Bílá.

POZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCE
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ZA KULTUROU
LISTOPAD 2020

Vážení čtenáři,
koronavirová epidemie v těchto dnech znovu nabírá na síle, což se projevilo na rušení většiny plánovaných programů.
Akce zveřejněné v tomto přehledu se budou konat jen v případě příznivé epidemické situace, proto, než někam vyrazíte,
navštivte internetové stránky organizátorů (případně je kontaktujte telefonicky) a ujistěte se, že se program opravdu uskuteční. Děkujeme vám za vaši přízeň i v této nelehké době.
Redakce

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

 ÚTERÝ 3., 10., 24. 11.
KŘESŤANSKÁ IKONOGRAFIE (3, 4, 5)
Dálkové studium — Virtuální univerzita třetího
věku. Nový běh univerzity pro seniory obsahuje šest přednášek. Poplatek za celý kurz 400
Kč. První zkušební lekce zdarma.
9.00 hodin — studovna
 STŘEDA 11. 11.
JAN BAUER
Beseda s jedním z nejpopulárnějších českých
autorů. Jan Bauer, který píše především literaturu faktu a historické romány, je velmi oblíbený i v naší knihovně. Je autorem, který získal
mnoho literárních ocenění, a je také držitelem
českého rekordu v počtu vydaných knih. Máte
doma také svou oblíbenou? Přijďte si pro podpis.
17.30 hodin — podkroví

 ČTVRTEK 26. 11.
ING. EVA HONZÁKOVÁ
Duševní zdraví a interiér — vliv interiéru
na vaši duševní pohodu. Besedu připravila
Iskérka o. p. s. v rámci Týdnů pro duševní
zdraví 2020.
17.30 hodin — podkroví
PRO DĚTI
 LISTOPAD
O POKLAD STRÝCA JURÁŠA
Už jste začali psát? Právě probíhá dětská literární soutěž inspirovaná vším, co je Lež jako
věž. Uzávěrka je 30. listopadu. Info v dětském oddělení a na www.knir.cz.
 SOBOTA 14. 11.
ČERVENÁ KARKULKA
Představení loutkového divadélka ROLO.
Vstupné 30 Kč. V případě trvajících hygienických opatření bude pohádka vysílána online na
Facebooku Loutkové divadélko ROLO.
10.00 hodin — podkroví

 ČTVRTEK 12. 11.
VRANEČKOVA KRONIKA
Beseda nad nově vydanou Vranečkovou kronikou přiblíží unikátní kronikářské dílo, na
němž v průběhu více než 120 let pracovalo
několik generací kronikářů. Editoři knihy Daniel Drápala a Jana Tichá přiblíží, v čem je
kronika jedinečná, osobnosti jednotlivých kronikářů, ale také svou téměř detektivní práci při
přípravě kroniky k vydání.
17.30 hodin — podkroví

 STŘEDA 25. 11.
HOUBAŘSKÝ PIDIKNIR
Pojďte s námi na houby, jsou měkoučké, plyšové, naučíme se je poznávat.
9.00 hodin — dětské oddělení

 ÚTERÝ 17. 11.
17. LISTOPAD!
Happening při příležitosti připomínky Dne
boje za svobodu a demokracii.
Ve spolupráci s Fujaré z. s.
Více informací na knir.cz | fujare.cz | roznov89.cz.
17.11 hodin — Masarykovo náměstí

 SOBOTA 28. 11.
KNIHOHRÁTKY
V rámci Dne pro dětskou knihu ožije celá
knihovna — zábavně-vzdělávací workshop pro
děti, vyhlášení nejlepších lovců perel, hudba
a knižní tipy.
9.00 hodin — podkroví, dětské oddělení

 ÚTERÝ 19. 11.
RADKA DVOŘÁKOVÁ
Reflexní terapie jako samopomoc aneb kam
sáhnout, když mě něco bolí „Jak funguje reflexní terapie, jak pracuje naše tělo, jak si masáží reflexních plošek můžeme SAMI pomoci“. Besedu připravila Iskérka o. p. s. v rámci
Týdnů pro duševní zdraví 2020.
17.30 hodin — podkroví

VÝSTAVA

 STŘEDA 25. 11.
ARNOŠT VAŠÍČEK — ČESKÉ TAJEMNO
Beseda. Neuvěřitelná fakta, tajemné nálezy,
překvapivé hypotézy.
17.30 hodin — podkroví

 STŘEDA 25. 11.
MOŘSKÝ OBCHŮDEK
Lovci perel už mají za celý rok našetřeno dost
Morionů a mohou je směnit za odměny.
12.00 hodin — půjčovna

 ČTVRTEK 5. — STŘEDA 23. 12.
PAVEL HON – FOTOGRAFIE
Můj život s fotografií. Výstava na chodbách
a v podkroví knihovny.
Klub seniorů
Klub seniorů
Tel.: 774 423 197
Tel.: 774 423 197
klubsen.rpr@centrum.cz
klubsen.rpr@centrum.cz

Zdravotní turistické vycházky
 ÚTERÝ 3. 11.
PŘES VLČINU

Trasa: U Bačů — Horečky — Vlčina — Frenštát
Sraz v 8.15 hodin na AN, nást. 11
 ÚTERÝ 10. 11.
VLAKEM
Trasa: Špičky — Hluzovský kopec — lom —
Nad kostelíčkem — Teplice n. B. (asi 10 km)
Sraz v 7.50 hodin na vlakovém nádraží
 ÚTERÝ 24. 11.
Z HLAVÁČEK
Trasa: Hlaváčky — Spina — Střítež n. B. —
po cyklostezce do Rožnova (asi 12 km)
Sraz v 8.15 hodin na AN, nást. 15
Turistické vycházky v prosinci — Sraz je
v úterý 1. 12. v 8.00 hodin na AN, kde se domluví cíl vycházky a naplánují se další.
Další akce v měsíci
 PONDĚLÍ 9. 11.
MĚŘENÍ GLYKÉMIE
9.00-11.00 hodin — malá kancelář SC
 STŘEDA 11. 11.
V3V
3. téma: Reinkarnace. Přednáší lektor z Nové
Akropolis Ostrava.
15.30 hodin — klubovna SC
 ČTVRTEK 12. 11.
SENIORKINO
Česká černá komedie Teroristka. Jednotné
vstupné 50 Kč.
15.00 hodin — kino Panorama
 STŘEDA 18. 11.
PRÁVNÍ PORADNA JUDR. MILANA MATULY
14.00 hodin — nutné se objednat v klubu
 ČTVRTEK 26. 11.
PORADNA SOS V SENIORCENTRU
Zájemcům doporučujeme se předem objednat na tel.: 607 398 511 a mimo poradní dny
na tel:. 608 722 582.
13.00-15.00 hodin — malá klubovna, dv. č. 204
 ČTVRTEK 26. 11.
BESEDA NA TÉMA: NOVINKY Z OCHRANY SPOTŘEBITELŮ
Přednáší pracovnice Poradny SOS.
15.00 hodin — klubovna SC
Valašské muzeum v přírodě
Tel.: 571 757 111
www.nmvp.cz

POZVÁNKY
Aktuální informace o skanzenu sledujte
na jeho webových stránkách.
Galerie
CREARS
Galerie Crears
Tel.:
739403
403
Tel.: 739
486486
www.galeriecrears.cz
www.galeriecrears.cz
Galerie CREARS vila:
 DO SOBOTY 5. 12.
CUM FABULIS MUNDI/S PŘÍBĚHY SVĚTA
Peter Uchnár, Igor Piačka, malba.
 SOBOTA 7. 11. — SOBOTA 9. 1. 2021
DAVID JOHN LLOYD
Malba
Stage garden GALLERY CREARS pavilon:
 STŘEDA 28. 10. — SOBOTA 5. 12.
PETER NIŽŇANSKÝ socha, OLDŘICH
KULHÁNEK grafika
FUJARÉ
– kultura
Radhoštěm
FUJARÉ – kultura
pod pod
Radhoštěm
Tel.:
608873807
Tel.: 608
873 807
www.fujare.cz
| facebook.com/fujare
www.fujare.cz, www.facebook.cz/fujare
 PÁTEK 6. 11.
DIVADLO PRO DĚCKA AJ DOSPĚLÉ —
KDE BUDEME BYDLET
Divadlo pro děti (4+) aj pro dospělé o medvědovi, který putuje lesem a hledá vhodné místo
k bydlení. Hraje pražské divadlo vi.TVOR.
16.30 hodin — 3. Etáž (Bezručova 663, budova Stroza, vstup bránou naproti kinu)
 PÁTEK 6. 11.
HUDEBNÍ FUJARÉ #3 — JANA VÉBROVÁ
& CM MIRKA URUBKA
Dvojkoncert svérázné písničkářky z Lužických
hor & vsetínské cimbálové muziky.
19.00 hodin — 3. Etáž
 ÚTERÝ 17. 11.
17. LISTOPAD!
Happening při příležitosti připomínky Dne
boje za svobodu a demokracii.
17.11 hodin — Masarykovo náměstí
 PÁTEK 27. 11.
HUDEBNÍ FUJARÉ #4 – ILDIKÓ KALI
& ĽUDOVÁ HUDBA ŠMYKŇA
Dvojkoncert slovenské zpěvačky Ildikó Kali
(Romanika) & ostravské cimbálovky, která
hraje slovenský a balkánský folklór.
19.00 hodin — 3. Etáž
Centrum
Zdravé
Centrum Zdravé
Já Já
Palackého
Palackého 457457
www.cititsedobre.cz
www.cititsedobre.cz
VEŠKERÝ PROGRAM JE UPRAVEN DLE
NAŘÍZENÍ VLÁDY, VÍCE INFORMACÍ
U JEDNOTLIVÝCH LEKTORŮ
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 PÁTEK 6. 11. (dále každý pátek)
INDIVIDUÁLNÍ DRAMATERAPIE
Vede MgA. Kateřina Fojtíková, rezervace:
vesvemzivlu@gmail.com, 774 983 521
14.00-17.00 hodin — cena: úvodní setkání stojí
400 Kč, následující 550 Kč/hod.
 PÁTEK 6. 11.
LÉČIVÉ NASLOUCHÁNÍ SOBĚ A DRUHÝM:
V POHYBU, PŘI SDÍLENÍ, V TVORBĚ
Vede MgA. Kateřina Fojtíková, rezervace:
vesvemzivlu@gmail.com, 774 983 521
17.30-19.30 hodin — příspěvek na realizaci
společné praxe je 200 Kč

 ČTVRTEK 26. 11.
MEDITACE: SEBELÁSKA S ÚVODNÍ
PŘEDNÁŠKOU K DANÉMU TÉMATU
Vede Mgr. Dagmar Hladká, rezervace:
dajahladka@seznam.cz
18.30-20.00 hodin
cena: 150 Kč
 PÁTEK 27. 11.
MEDITAČNÍ SETKÁNÍ HO´OPONOPONO
Vede Libuše Poulíčková, rezervace:
lpoulickova@seznam.cz
17.00-19.00 hodin
cena: 200 Kč

 SOBOTA 7. A NEDĚLE 8. 11.
KURZ: SM SYSTÉM 3A — HORNÍ KONČETINA
Vede MVDr. Zuzana Neřádová, rezervace
přes objednávkový systém:
objednavky.cititsedobre.cz
9.00-17.00 hodin
cena: 3 000 Kč

 SOBOTA 28. 11.
4HODINOVÉ CVIČENÍ PRO SPRÁVNÉ
DRŽENÍ TĚLA
Vede Ing. Jiří Forejtek, rezervace přes objednávkový systém: objednavky.cititsedobre.cz
9.00-13.00 a 14.00-18.00 hodin
cena: 900 Kč

 SOBOTA 7. 11.
4HODINOVÉ CVIČENÍ PRO SPRÁVNÉ
DRŽENÍ TĚLA
Vede Ing. Jiří Forejtek, rezervace přes objednávkový systém: objednavky.cititsedobre.cz
9.00-13.00 a 14.00-18.00 hodin
cena: 900 Kč

 SOBOTA 28 A NEDĚLE 29. 11.
KURZ: SM SYSTÉM 1A A 1B — ZÁKLADNÍ KURZ CVIČENÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY
Vede MVDr. Zuzana Neřádová, rezervace
přes objednávkový systém:
objednavky.cititsedobre.cz
9.00-17.00 hodin
cena: 3 000 Kč

 PONDĚLÍ 9. A ÚTERÝ 10. 11.
KURZ: SM SYSTÉM 3B — DOLNÍ KONČETINA
Vede MVDr. Zuzana Neřádová, rezervace
přes objednávkový systém:
objednavky.cititsedobre.cz
9.00-17.00 hodin
cena: 3 000 Kč
 ČTVRTEK 12. 11.
SEMINÁŘ: ŽIVOTNÍ ENERGIE
Vede Mgr. Dagmar Hladká, rezervace:
dajahladka@seznam.cz
18.00-20.00 hodin
cena: 200 Kč
 PÁTEK 13. 11.
INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE A ODBLOKY
Vede Libuše Poulíčková, rezervace:
lpoulickova@seznam.cz
17.00 hodin
cena: 700 Kč
 SOBOTA 14. A NEDĚLE 15. 11.
SEMINÁŘ: KONSTELACEMI K PROBUZENÍ
Vede MUDr. Ivana Wurstová, rezervace přes
objednávkový systém:
objednavky.cititsedobre.cz
so 9.00-18.00 hodin, ne 9.00-17.00 hodin
cena: 3 000 Kč

 PÁTEK 6. 11.
VYŠETŘENÍ POHYBOVÝCH VAD U DĚTÍ
Vede MVDr. Zuzana Neřádová, nutná rezervace času přes objednávkový systém:
objednavky.cititsedobre.cz
13.00-16.00 hodin — vstup zdarma

 SOBOTA 21. 11.
VÝTVARNĚ RELAXAČNÍ WORKSHOP:
MALOVÁNÍ MANDAL NA PLÁTNO
Vede: Ing. Lucia Čapková | FB: Dot Art Therapy, rezervace: www.dotarttherapy.cz | více
informací: capkova.lucia@gmail.com
9.00-15.00 hodin
cena: 1 500 Kč

 PÁTEK 6. 11. (dále každý pátek)
KRANIOSAKRÁLNÍ TERAPIE A MAPOVÁNÍ
TĚLESNÉHO A EMOČNÍHO PROŽÍVÁNÍ
Vede MgA. Kateřina Fojtíková, rezervace:
vesvemzivlu@gmail.com, 774 983 521
9.00-13.00 hodin — cena: individuální terapie:
550 Kč/hod | první ošetření (sezení) stojí
400 Kč/hod.

 NEDĚLE 22. 11.
VÝTVARNĚ RELAXAČNÍ WORKSHOP:
MALOVÁNÍ MANDAL NA PLÁTNO
Vede Ing. Lucia Čapková | FB: Dot Art Therapy, rezervace: www.dotarttherapy.cz | více
informací: capkova.lucia@gmail.com
9.00-15.00 hodin
cena: 1 500 Kč

 PONDĚLÍ 30. 11., ÚTERÝ 1. 12.
KURZ: SM SYSTÉM 1C A 1D — ZÁKLADY
MANUÁLNÍCH TECHNIK
Vede MVDr. Zuzana Neřádová, rezervace
přes objednávkový systém:
objednavky.cititsedobre.cz
9.00-17.00 hodin
cena: 3 000 Kč
 PONDĚLÍ 30. 11.
ÚPLŇKOVÝ OM CHANTING
Vede Mgr. Dagmar Hladká, rezervace:
dajahladka@seznam.cz
19.30-21.00 hodin
zdarma (dobrovolný příspěvek)
Ateliér sebevzdělávání
Tel.: 604 163 735
www.alternativnicentrum.webnode.cz

PROGRAM MŮŽE BÝT ZMĚNĚN! PRO
BLIŽŠÍ INFO VOLEJTE NA UVEDENÉ
TEL. ČÍSLO
 PÁTEK 30. 10.
DIVOŽENKY V ROŽNOVĚ — ŽENSKÝ KRUH
Eva Ludvík Kudrnová
16.30 hodin — Slunečnice
 SOBOTA 31. 10.
ÚPLŇKOVÝ ÓM CHANTING
Skupinová hlasová meditace — Mgr. David
Svoboda
19.00 hodin — Slunečnice
 ÚTERÝ 3. 11.
PSYCHOSOMATICKÁ MASÁŽNÍ DOTYKOVÁ TERAPIE
Individuální setkání — Radek Lešikar
9.00-19.00 hodin — Slunečnice
 ÚTERÝ 3. 11.
O ZDRAVÉM DÝCHÁNÍ OXYGEN ADVANTAGE A BUTEYKO CLINIC
Praktická přednáška — Jiří Uhlíř
18.00-20.30 hodin — Slunečnice

POZVÁNKY / INZERCE
 STŘEDA 4. 11.
AKUPRESURNÍ MASÁŽ HLAVY (Access
Barss),
OMLAZUJÍCÍ TERAPIE OBLIČEJE (Access
Facelift)
Individuální setkání — Anna Lerchová
9.00-16.30 hodin — Slunečnice
 ČTVRTEK 5. 11.
MUZIKORELAXACE — HUDEBNÍ LÁZEŇ
S HARMONIZAČNÍMI NÁSTROJI
Individuální zvuková terapie — Jana Buroňová
— Jogana
10.00-18.00 hodin — Slunečnice
 PÁTEK 6. 11.
MEDITACE S KŘIŠŤÁLOVÝMI MÍSAMI
Zvuková relaxace — Jiřina Solvana Vašinová
18.00-21.00 hodin — Slunečnice
 SOBOTA 7. 11.
AKUPRESURNÍ MASÁŽ HLAVY (Access
Barss),
OMLAZUJÍCÍ TERAPIE OBLIČEJE (Access
Facelift)
Individuální setkání — Anna Lerchová
9.00-16.30 hodin — Slunečnice
 PÁTEK 13. 11.
KVANTOVÁ FYZIKA JAKO FYZIKA
LIDSKÉ DUŠE
Přednáška — Rostislav Szeruda
17.30-19.00 hodin — Slunečnice
 SOBOTA 14.11. A NEDĚLE 15.11.
EMBODIMENT — PLNÉ BYTÍ V TĚLE
Prožitkový seminář — Miluška Hazuchová,
Katka Fojtíková
So 10.00-18.00 a ne 9.00-13.00 hodin
— Slunečnice
 ÚTERÝ 17. 11.
ŠAMANSKÉ CESTOVÁNÍ
Léčivý zážitkový workshop s šamanským bubnem — Mgr. Petr Horák
19.30-21.00 hodin — Slunečnice
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 PÁTEK 20. 11.
SETKÁNÍ S GENOVÝMI KLÍČI — INTUICE
Skupina sdílení pro pokročilé — Martina Knotková, Radek Lešikar (od 17.00 hodin úvod
pro nováčky)
18.00-20.00 hodin — Slunečnice
 SOBOTA 21. 11.
VNITŘNÍ MOUDROST ŽENY
Prožitkový workshop pro ženy — Eva Žurková
17.00-19.00 hodin — Slunečnice
 PÁTEK 27. 11.
DIVOŽENKY V ROŽNOVĚ — ŽENSKÝ
KRUH
Eva Ludvík Kudrnová
16.30 hodin — Slunečnice
 PONDĚLÍ 30. 11.
ÚPLŇKOVÝ ÓM CHANTING
Skupinová hlasová meditace — Mgr. David
Svoboda
20.00 hodin — Slunečnice
Středisko volného
času
Středisko
volného
času
Tel.: 571
115115
635635
Tel.:
571
www.svcroznov.cz
www.svcroznov.cz
 PONDĚLÍ 2. 11.
KERAMICKÉ TVOŘENÍ
15.30-19.30 hodin — SVČ
 STŘEDA 11. 11.
VERNISÁŽ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE BABÍ
LÉTO
17.00 hodin — SVČ
 ČTVRTEK 12. 11.
FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST
Konzultační a poradenská činnost rožnovských filatelistů.
18.00 hodin — SVČ
 PÁTEK 13. 11.
#KEEPDANCING TANEČNÍ SOUTĚŽ
(O POHÁR H2BSB)

Restaurace Písečná
Tel.: 571 651 218

Rozvoz obědů a individuální akce

 denní menu vč. polévky od 100 Kč
 zvěřinová jídla  jídla na grilu
krajová jídla  drůbeží speciality
 4 druhy točeného piva + nealko Birell
provozní doba od 10.30 do 20.00 hodin

Přijďte se naučit choreografii od našich lektorů a vytancujte si pohár H2BSB!
15.00-18.00 hodin — SVČ
 SOBOTA 14. 11.
50 LET SOUBORU PODSKALÁČEK
Setkání bývalých a současných vedoucích
a příznivců souboru. Přátelské posezení u dobrého jídla v penzionu Janoštík.
17.00 hodin — penzion Janoštík
 PONDĚLÍ 16. 11.
ODPOLEDNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ
15.30-19.30 hodin — SVČ
 PÁTEK 20. 11.
POHÁDKOVÝ PÁTEK — O NEPOSEDNÝCH KŮZLÁTKÁCH A ZLÉM VLKOVI
Hraje Divadlo Maringotka
17.00 hodin — sál SVČ
 NEDĚLE 22. 11.
MEZISTÁTNÍ ZÁVOD VE SPORTOVNÍ
GYMNASTICE
Gymnastické závody — Rožnovská prostná,
závody dosahují účasti 300 a více závodníků
a závodnic jak z ČR, tak ze Slovenska.
 ČTVRTEK 26. 11.
FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST
18.00 hodin — SVČ
 PÁTEK 27. 11.
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Na děti čekají výtvarné dílničky, mohou si vyrobit vánoční ozdoby a dekorace.
16.00 hodin — Městský úřad Rožnov
 PÁTEK 27. 11.
ARANŽOVÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ
A  VÁNOČNÍCH DEKORACÍ
14.30 hodin — ZŠ Prostřední Bečva
 PONDĚLÍ 30. 11.
ODPOLEDNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ
15.30-19.30 hodin — SVČ

HOTEL AGH

Čechova 142, Rožnov p. R.
Rezervace míst na tel.: 571 625 666
Nabízí své prostory pro konání obchodních setkání a jednání,
školení, rautů a recepcí (slavnostní tabule pro 30 až 60 osob),
konferencí, seminářů, gastronomických akcí, svateb a firemních
i společenských večírků. To vše s využitím ubytovacích kapacit.
V JAKÉM PROSTORU? Ozvučený víceúčelový sál s videoprodukcí
a přípojkou na internet a úpravou prostor dle Vašich přání.
PŘI DOHODNUTÝCH AKCÍCH POSKYTUJEME KOMPLEXNOST
SLUŽEB A 10% SLEVU NA VEŠKERÉ POSKYTOVANÉ SLUŽBY.

Centrum Zdravé Já

Palackého 457 • Rožnov p. R.
Přednášky,
semináře,
a workshopy
o ochraně fyzického
a duševního zdraví.

Palackého 457, Rožnov p. R.

www.hotel-energetic.cz

POZVÁNKA / INZERCE
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KULTURA

Knihovna má otevřeno, psáno v pátek 16. října
Pavel Zajíc
zapa@knir.cz

Titulek jak z nějaké dystopie, chtělo by se napsat. Avšak přistupme k tomu pozitivně a to tak, že knihovny
doposud zůstaly, jako jediné ze všech kulturně-vzdělávacích institucí, otevřeny pro své uživatele. Samozřejmě musely všechny knihovny v ČR (nejinak i ta rožnovská) zrušit všechny hromadné akce, ale jejich základní
funkce (a tím je půjčování rozličných dokumentů) zůstala uživatelům dostupná.

Jsme za to rádi, protože vláda doposud
vnímá knihovny jako
místo bezpečné, které navíc dokáže lidi v těžké době
obohatit a pozvednout jejich mysl
i k jiným tématům, než je koronavirová krize. A to je ve chvíli, kdy
jsou lidé nabádáni k tomu, aby
zůstali doma a přerušili co nejvíce
sociální kontakty, velmi důležité.
Základní nařízení pro knihovny
(a to nejen v ČR, ale i v dalších
zemích Evropy) jsou v tuto chvíli
následující: jako ve všech vnitřních
prostorách je v knihovnách nutné
používat zakrytí dýchacích cest,
u vchodu použít dezinfekci rukou
a vzájemně dodržovat dvoumetrové rozestupy. Knihovníci pak
při práci s dokumenty provádějí
dezinfekci rukou s vyšší frekvencí.
Navíc by mělo být zabráněno shlukování osob, např. v čítárnách. Ze
současné zkušenosti musím říci,
že uživatelé knihovny tato nařízení
dodržují, a doufám, že jejich dodržování napříč knihovnami obecně,
povede k situaci, kdy nebudou muset být uzavřeny. Spolu s knihovnami pak zůstanou uzavřeni ve svých
domovech čtenáři.
Navzdory všem shora uvedeným faktům knihovna připravila

Mlha a účastníci Pašeráckých stezek 2020 na radhošťském hřebeni. Foto archiv MěK
program také na listopad, nicméně programy uvedené v příloze
Spektra Kam za kulturou proběhnou pouze v případě, že to vládní
nařízení dovolí. Sledujte tedy aktuální informace na webu knihovny, případně sociálních sítích.
Na závěr mi dovolte se ohlédnout za měsícem září v knihovně. Za prvé jsem moc rád, že se
nám povedlo stihnout pasování
loňských prvňáků na čtenáře
knihovny. Tradiční červnová akce
se musela přesunout do začátku podzimu a knihovníkům se
taktak povedlo pasovat všechny
žáky rožnovských základních škol

a také okolních obcí (ve Valašské
Bystřici, Vidči, Dolní a Prostřední Bečvě, Hutisku a Viganticích).
V doprovodné pohádce O písmenkové chaloupce se prostřednictvím
příběhu děti dozvěděly, jak důležité je naučit se číst. Spokojení byli
všichni: děti, učitelé i knihovníci.
Druhou akcí, za kterou bych se
chtěl ohlédnout, byly Pašerácké
stezky. Letošním cílem byly Pustevny a čerstvě rekonstruovaný
Libušín, těsně před otevřením
pro veřejnost. Ze třech čtvrtin
zaplněný autobus vyvezl za studeného a mlžného nedělního
rána na Pustevny zájemce o regi-

onální historii. Mgr. Tomáš Gross
a PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.
pak v podrobném a obsáhlém výkladu o historii a vývoji nejenom
staveb, ale také života na Pustevnách a radhošťském hřebeni zprostředkovali účastníkům nevšední
zážitek na, pro řadu Rožnovanů,
všedně známém místě. A to je,
myslím si, důležité v životě obecně. Poznávat věci a naslouchat
lidem, kteří jsou pro svou každodennost, třebas i tělesnou blízkost, opomíjeni.
Čtěte. Nemáte-li co, přijďte do
knihovny. Otevřeno (prozatím)
máme.

Vypínaná kulturní sezóna zažila i zářivé chvíle
Jakub Sobotka
ředitel TKA

Člověk míní - život mění, tak by se
dal charakterizovat ve zkratce rok
2020. Jelikož akce naplánované
na listopad nejspíš neproběhnou,
ohlédněme se v čase a připomeňme
si, co se v kultuře v Rožnově letos
událo.
Vzhledem k absenci jarních koncertů jsme uspořádali nově koncerty před promítáním Letňáku
v Rožnově. Načeva nakonec kvůli
nepřízni počasí zahrála v klubu
Vrátnice, Xavier Baumaxa pobavil
na nádvoří Brillovky a Lenka Lo
Hrůzová s kapelou naplnila svými
tóny prostor mezi kinem a ZŠ Pod
Skalkou.
Valašské folkrockování, konkrétně jeho 31. ročník, se se štěstím povedl. Vládní opatření byla zmírněna, déšť nás obešel a hlavně diváci
zaplnili celý amfiteátr. Vystoupení
správně rezonovala, publikum se
bavilo a umělci byli nadmíru spokojeni. Legenda bluegrassu Robert
Křesťan a jeho Druhá tráva nasadili laťku a dokázali, že stále patří ke

špičce. Slovenští Fragile předvedli
s noblesou, jak se dají zpívat hity
bez nástrojů. U vystoupení Michala Hrůzy jsme si mohli uvědomit,
že vlastně všechny jeho písničky
důvěrně známe. To se přelilo i do

ním pódiu a v klubu Vrátnice. Žánrově od punkových Promiň přes
hardrockové Grogy či Darrock do
bluesrockových Biograf Band, takže si každý přišel na své. Vrcholem
večera bylo vystoupení famózních

Jakub Sobotka
poslední kapely Backwards, jedné
z nejslavnějších světových Beatles
revivalu. Už teď se můžete těšit na
další ročník, který proběhne 21.
srpna 2021.
Festival Valašské zkušebny se
stává zavedenou značkou, o čemž
svědčí i množství diváků, kteří přišli. Kapely se střídaly na venkov-

Znouzectnost. Další ročník plánujeme zase za rok, 10. září 2021. Proběhly také tři sochařské výstavy ve
spolupráci s kurátorkou Ivou Mladičovou. Na jaře to byl soubor děl
pro výstavní prostor Brillovka jednoho z našich nejvýznamnějších
sochařů Jindřicha Zeithammla.
Městský park od června do září oži-

vila sochařská expozice Vojtěcha
Míči, ceněného českého sochaře
a vedoucího ateliéru pražské AVU.
Druhým vystavujícím v sále Brillovky byl v září mladý sochař Matouš
Háša, který ve své tvorbě reaguje na
současná témata v klasické figurální formě.
Tradičním podzimním svátkem
milovníků dobré hudby je Jazzmenu, které pořádáme společně se
Zbyňkem Ternerem. Všechny koncerty byly vyprodány, ale proběhly
pouze první dva. Koncert Django
Jet odložen a pozvání na náhradní
koncert za Bee Bakare přijala paní
Jana Koubková, legenda českého
jazzového zpěvu. Sledujte náš web
či facebook, kde se včas dozvíte,
kdy tyto koncerty proběhnou.
Od října jsme opět všichni bez
kultury, na jak dlouho těžko odhadovat. V agentuře, ale nepodléháme skepsi. Dokončujeme
dramaturgický plán na příští rok,
ve kterém chceme nabídku rozšířit o několik zajímavých programů. Uvolněné kapacity nyní využíváme na pomoc potřebným,
zapojili jsme se do rozvozu nákupů pro seniory a spoluobčany
v karanténě.
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Dne 1. listopadu 1850 byla v tehdejším městečku Rožnov zřízena sběrna psaní a bylo zahájeno každodenní doručování zásilek pěším poslem
do nejbližšího místa s poštovním
úřadem - Valašského Meziříčí. Majitelem rožnovské sběrny psaní a poštovním výpravcem (expedientem)
byl C. k. poštovním a telegrafním
ředitelstvím v Brně jmenován rožnovský občan - kovář a obchodník,
František Bill. Sběrna psaní byla
umístěna v domě č. p. 182, na západní straně rožnovského náměstí, který v současné době patří p. Rudolfu
Billovi, potomku rodiny Billů (dnes
kavárna a prodejna obuvi). Část
náměstí s budovou poštovního úřadu je na obrázku (kresba je z roku
1861 - uloženo v Poštovním muzeu
v Praze). Činnost sběrny psaní byla
zaměřena na zajišťování dopravy korespondence a zásilek jízdní pošty.
Prostřednictvím denních pochůzek
poštovních poslů udržovala poštovní spojení s Val. Meziříčím i s dalšími obcemi v okolí Rožnova.
Od r. 1860 již byly poštovní zásilky doručovány jízdní poštou. V roce
1862 byla sběrna psaní povýšena na
poštovní stanici. Zásilky již nebyly
jízdní poštou dopravovány do Valašského Meziříčí, ale přímo do Velké
Polomi u Hranic, odkud byly dále přepravovány vlakem. Krytý poštovní dostavník zajišťoval kromě přepravy poštovních zásilek také přepravu osob,
převážně lázeňských hostů, kteří do
Rožnova jezdili na léčebné pobyty.
Před smrtí Františka Billa byl
druhým rožnovským poštmistrem
jmenován jeho syn Martin Bill, který tuto funkci zastával od r. 1866 do
r. 1895. Od r. 1861, kdy byla zřízena
pošta ve Velkých Karlovicích (tehdy
měly oficiální název Gross Karlowitz bei Rožnau), měla rožnovská pošta pravidelné denní spojení pěším
poslem i s Velkými Karlovicemi. Od
roku 1869 bylo pěší spojení s Velkými Karlovicemi nahrazeno jízdní
poštou, která zajišťovala i poštovní
spojení s přilehlými obcemi - Hážovice, Tylovice, Vigantice, Hutisko
a Solanec pod Soláněm. Toto poštovní spojení do Velkých Karlovic
fungovalo až do roku 1908, kdy bylo
nahrazeno dopravou po železniční
trati, vybudované ze Vsetína do Velkých Karlovic. Rožnovská pošta zajišťovala i poštovní spojení na Dolní,
Prostřední a Horní Bečvu. V roce
1869 byla v Rožnově zřízena také
telegrafní stanice, která byla umístěna odděleně od pošty, v domě č. 204

První razítko rožnovské
pošty z listopadu 1850.

Historie pošty v Rožnově se už píše celých 170 let

v Palackého ulici.
V r. 1872 se pošta přestěhovala do
nového domu č. p. 133, který postavil Martin Bill na východní straně
náměstí, a tenkrát se říkalo „Na poště“ (dnes Komerční banka).
Od r. 1888, kdy byla dostavěna
železniční trať Hranice-Vsetín, jezdila rožnovská pošta opět již jen do
železniční stanice Valašské Meziříčí. Nejprve byly zásilky přepravovány jednou, později dvakrát denně a jízdní pošta zajišťovala také
přepravu osob. V r. 1889 došlo ke
sloučení poštovního a telegrafního
úřadu, který se přestěhoval do domu
č. p. 133, kde byla pošta.
Po Martinu Billovi převzal v roce
1895 funkci třetího rožnovského
poštmistra jeho syn Arnošt Bill,
který byl vrchním poštmistrem až
do r. 1920, kdy odešel do penze
a vypověděl poštu z domu č. p. 133.
Rodina Billů spravovala poštu celých
70 let a to nejprve jako poštu soukromou, od r. 1895 jako poštu státní.
Od r. 1898 byl na železniční trati
z Rožnova do Krásna u Valašského
Meziříčí zahájen provoz vlakové
pošty, který trval až do padesátých
let 20. století. Od r. 1898 do r. 1919
to byly vlakové pošty č. 444 a 445,
od r. 1920 do r. 1945 vl. pošty č. 631
a 633 a od r. 1945 do r. 1957 vl. pošta č. 631, ve kterém ji nahradila automobilová poštovní doprava svými
poštovními kurzy č. 912 a 914.
V polovině r. 1923 se pošta přestěhovala do přízemí domu č. 128
po bývalém Berním úřadu (dnes
MÚ) a v něm zůstala až do r. 1969.
V dalších letech byli vedoucími poštovního úřadu: 1921 - 33 Ota Špičák,
1933 - 39 Josef Frňka, 1939 - 45 německý občan Neumann, 1945 - 61 Ondřej
Bartoň, 1961 - 77 Ludvík Nachmilner,
1977 - 2013 p. Ladislav Karlík (celých
36 let), 2013 - 14 pí. Khunová a od
r. 2014 pí. Ludmila Navrátilová.
Rožnovskému poštovnímu úřadu byla podřízena poštovna v obci
Vigantice, vzdálené od Rožnova
přibližně 4 km. Tato poštovna byla
otevřena 1. 4. 1910 a byla umístěna

Netopýří noc v Rožnově přilákala dospělé i děti
Ve čtvrtek 17. 9. se mohli obyvatelé
Rožnova seznámit se životem našich létajících savců noční oblohy – netopýrů.
Okolo půl osmé večer se u hudebního altánu sešlo 32 dospělých
a 16 dětí, kteří mohli nahlédnout do
pozoruhodného světa našich netopýrů díky poutavému povídání pana
Evžena Tošenovského z České společnosti na ochranu netopýrů (dále
jen ČESON). Mezi první aktivity
patřily živé ukázky netopýrů, kde si

návštěvníci akce mohli prohlédnout
zblízka třeba netopýra pestrého.
Zajímavostí je, že netopýr pestrý je
stěhovavý druh a překonává vzdálenosti až 800 km. Děti mohly rozpoznávat také různé siluety netopýrů
a seznámit se s jejich tvarem těla
i zábavnou formou. Poté se všichni
vydali parkem zkusit zaznamenat
zvuky netopýrů pomocí detektoru.
Díky tomu jsme mohli zaznamenat
výskyt netopýra hvízdavého nebo

Budova 1. pošty - dům číslo
182 na Masarykově náměstí.
nejprve v obecním hostinci, dům
č. p. 100. Vedoucí poštovny byla
Božena Jindrová, která zajišťovala
příjem poštovních zásilek a jejich doručování na poštu v Rožnově a odtud
vyzvedla došlé zásilky pro Vigantice.
V r. 1930 se poštovna přestěhovala
do domu č. p. 56 a funkci poštovného zastával p. František Slovák. Činnost poštovny byla ukončena k 30.
10. 1950 a poštovní služby pro obec
zajišťuje od té doby rožnovská pošta.
Důležitým mezníkem v historii byl
také rok 1969, kdy se pošta přestěhovala do nové budovy na náměstí
Míru, ve které je i v současné době.
Vzhledem k velkému rozšíření
poštovního provozu, na který již stávající pošta nestačila, byla 8. dubna
1991 na sídlišti Písečný, v přízemí
budovy obchodního střediska Láz,
otevřena nová pošta 756 64 Rožnov
pod Radhoštěm 3. Tato pošta od
1. září 2000 zahájila činnost v nových rozšířených prostorách – v přízemí budovy (bývalý Závodní klub
ROH vedle výškového internátu
u bývalého n. p. Tesla). Na této poště byla od jejího otevření až do roku
2018, kdy odešla do penze, poštmistrovou paní Ludmila Landová. Po ní
zastává funkci vedoucí pošty i v současné době pí. Veronika Zetková.
Prvou třetinu stosedmdesátileté
historie rožnovské pošty připomíná
návštěvníkům Rožnova stará historická pošta 756 60 Rožnov pod
Radhoštěm 50, umístěná v jednom
z prvých historických objektů Valašského muzea v přírodě, ve staré
radnici z r. 1750. Tato byla otevřena
18. května 1997, svým vybavením
připomíná poštovní úřad z období
Rakousko-Uherska z konce 19. století, má funkci poštovny a pro návštěvníky valašského muzea plní funkci
podací pošty. Je to jediná historická
poštovna v Evropě), která zajišťuje
vodního, kterého si návštěvníci
akce mohli prohlédnout, jak létá
nízko nad vodní hladinou řeky
Bečvy. Z detektoru mohli slyšet
hlasité signály podobající se tvrdému klepání do klávesnice počítače. Pan Tošenovský také rozdal
pár detektorů lidem, a mohli si tak
sami zkusit naladit frekvenci a zjistit, zda netopýra uslyší. Z této akce
si také všichni odnesli propagační
materiály k ochraně netopýrů.
Chtěli bychom poděkovat panu
Evženovi Tošenovskému a také li-

některé základní poštovní služby.
Zajímavý byl i vývoj razítek,
které rožnovská pošta používala
k označování zásilek. Na razítkách
se postupně objevoval název Rožnova, postupně od německého přes
německo-český, česko-německý až
po ryze český název. Od r. 1850 do
r. 1872 to bylo razítko s pouze německým opisem Roznau (na obr.).
Rožnovská hlavní pošta Rožnov
pod Radhoštěm 1 je od r. 2014 řídící poštou pro pošty Dolní Bečva,
Horní Bečva, Prostřední Bečva,
Hutisko-Solanec, Valašská Bystřice,
Vidče, Střítež nad Bečvou, Zašová
a Zubří, na které je přepravně napojena a zajišťuje v těchto obcích
doručování všech zásilek, což obsahuje značný objem všech druhů
poštovních zásilek.
Pro zajímavost je dobré uvést také
porovnání objemu poskytovaných
poštovních služeb na počátku činnosti pošty a v letech 2009 - 2010.
V prvých letech činnosti pošty za
Rakousko-Uherska zajišťovali pouze
2 - 3 zaměstnanci přepravu jen několika až desítek poštovních zásilek
denně, přičemž poštovní provoz na
dvou poštách a jedné historické poštovně zajišťovalo v r. 2009 cca 64
zaměstnanců, z toho 30 doručovatelů s 9 automobily se statisícovými
až milionovými počty odeslaných
a doručených zásilek. Zajímavé by
asi bylo porovnat počty odeslaných
a doručených zásilek v let. 2019 – 2020
s počty uvedenými v r. 2009. To ale
není možné, protože vedení České
pošty odmítlo na mou žádost předat
údaje o počtech doručených a odeslaných listovních, balíkových, peněžních
a ostatních zásilek, údajně z důvodů
obchodních a bezpečnostních.
Celou historii rožnovské pošty najdete na webu Klubu filatelistů při
SVČ Rožnov. Vladimír Vystavěl
dem, kteří přišli, že jsme mohli společně trávit večer poznáváním těchto ohrožených a tajuplných zvířat.
Akci kromě ČESONU uspořádal ČSOP Radhošť ve spolupráci
s popularizací vědy UP Olomouc.
Akce se konala za podpory grantu
města Rožnova.
Na tuto akci navazuje také soutěž
pro děti „Můj soused netopýr“, do
které se mohou zapojit místní MŠ
i ZŠ a výtvarnými technikami ztvárnit život těchto létajících savců.
Michal Šulgan, ČSOP Radhošť
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Září ve znamení tradičních běhů i pietního aktu

Třetí zářijovou sobotu odstartoval v pořadí již 18. ročník Běhu rodným krajem Emila Zátopka. Na trať letos vyrazilo 228 běžců,
velký zájem byl přitom také o dopolední dětské běhy organizované rožnovským střediskem volného času. Den před konáním závodů se v Dřevěném městečku Valašského muzea v přírodě uskutečnil pietní akt s uložením ostatků olympioničky
Dany Zátopkové. Manželka Emila Zátopka zemřela 13. března, kvůli probíhající koronavirové epidemii ale byla její urna uložena na Valašském Slavíně až na podzim.

Dětské běhy – ročníky 2015 a mladší (chlapci).
Dětské běhy – ročníky 2009 a 2010 (chlapci).

Běh Emila Zátopka absolvoval i ředitel
rožnovského střediska volného času
Martin Navařík (AC Sportguides Rožnov). Jeho čas byl 01:39:18:86.
Běh rodným krajem Emila Zátopka je věnován odkazu slavného atleta a nejlepšího olympionika 20.
století Emila Zátopka. Koná se
pravidelně nejbližší sobotu k jeho
narození, což bylo 19. 9. 1922. Ve
stejný den se narodila i jeho manželka Dana Zátopková. Start běhu
je v rodném městě Emila Zátopka,
Kopřivnici, poblíž jemu věnovanému památníku. Ten byl slavnostně
odhalen u příležitosti konání nultého ročníku závodu, 21. 9. 2002,
a v den nedožitých 80. narozenin
Emila Zátopka. Cíl běhu je ve 22,3

Dětské běhy – ročníky 2011 a 2012 (dívky).
kilometrů vzdáleném Rožnově ve
Valašském muzeu v přírodě, kde
je ve Valašském Slavíně místo posledního odpočinku Emila Zátopka a od pátku 18. září 2020 i jeho
manželky Dany. V Dřevěném
městečku rožnovského skanzenu
probíhá slavnostní vyhlášení vítězů
a předání cen, kterého se pravidelně účastní členové Českého klubu
olympioniků spolu se zástupci Českého olympijského výboru a pozvaní hosté.
Letošní ročník Běhu rodným
krajem Emila Zátopka se uskuteč-

nil přímo 19. září. Tentokrát zdolalo trať 186 mužů a 42 žen. Závod
s časem 01:19:45:42 vyhrál 40letý
Martin Kučera (ELEVENRUNTEAM). Z Rožnovanů doběhl
nejrychleji 40letý Marek Tretera
(AC Sportguides Rožnov), čas
01:28:11:84. V rámci štafetového
závodu dvojic běžel také rožnovský
starosta Radim Holiš s manželkou
Petrou.
Dopoledne se v areálu rožnovského skanzenu uskutečnily dětské
běhy. Organizátorem bylo středisko volného času. Mladí závodníci

Poslední rozloučení s Danou Zátopkovou.

a závodnice zdolávali podle věku
trať dlouhou od 150 do 800 metrů.

Výsledky dětských závodů

2015 a ml. CHLAPCI – Štěpán
Bartošek, DÍVKY – Vendula Mitášová, 2013 a 2014 - Jiří Divín, Kristýna Obůrková, 2011 a 2012 – Lukáš Volný, Valerie Plesníková, 2009
a 2010 – Matyáš Kopecký, Eliška
Churáňová, 2007 a 2008 – Jaroslav
Mitáš, Anna Petrů, 2005 a 2006 –
Matěj Bok, Zuzana Boková.
Stranu připravil Pavel Románek

Uctít památku slavné olympioničky přišel také
rožnovský starosta Radim Holiš (s mikrofonem).
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Ondrášova valaška letos mimořádně na podzim

Jednou z mála velkých akcí, která se letos konala v rožnovském Valašském muzeu v přírodě, byla tradiční Ondrášova
valaška. Původně měla být v červnu, ale kvůli pandemii covidu-19 byla přesunuta na září.

Skvělé hudební koncerty, taneční
workshopy a programy vynikajících
folklorních souborů včetně profesionálních těles z ČR i Slovenska. To
vše nabídl třetí ročník přehlídky
folklorních a uměleckých souborů Ondrášova valaška, který se po

tři zářijové dny odehrával v areálu
Dřevěného městečka.
Hlavním hostem festivalu byl
profesionální soubor SĽUK (Slovenský ľudový umelecký kolektív)
z Bratislavy. Bohatý program přinesl 7 pořadů amatérských i pro-

fesionálních souborů a nechyběla
ani zábava u cimbálu či vystoupení
dětských souborů (z těch valašských zazářil i Soláněk, viz foto).
„Od pátečního večera do neděle dorazilo na jednotlivé programy 3 611
návštěvníků,“ informovala tisková

mluvčí rožnovského skanzenu Pavlína Polášková.
Další ročník Ondrášovy valašky
je naplánován až na 2022, akce se
totiž koná vždy ob rok – tradičně se
střídá s Rožnovskými slavnostmi.
Text a foto Pavel Románek

Jindřich Motýl přivezl do Rožnova Krajinu ve stínu
V září se v kině Panorama uskutečnila předpremiéra filmu Krajina ve stínu. Na ni navázala beseda s producentem snímku Rožnovanem Jindřichem Motýlem (na fotu vpravo) a hercem Tobiášem Šmigurou, který ztvárnil hlavní dětskou roli.
Krajina ve stínu je dílem oceňovafilmový pás, což dnes není obvyklé.
ného režiséra Bohdana Slámy, držiPoužili jsme nezvukovou kameru,
tele několika Českých lvů. Film je
všechny dialogy a ruchy byly doděkronikou lidí a malé vesnice v polány ve studiích. Vytočilo se 28 km
hraničí vláčené dějinami třicátých,
filmu, který jsme horko těžko sháčtyřicátých a padesátých let minuněli. Film je černobílý, což je dnes
lého století. V popředí příběhu pak
také méně obvyklé. Nicméně dojem
stojí osud jedné rodiny, na kterou
na plátně je strhující. Film se točil
předválečná doba, válka i události
v Bořicích v jižních Čechách, v obci,
po válce dopadají vždy plnou silou.
kde bydlí Bohdan Sláma. Je to první
Ve snímku hrají Magdaléna BoroBohdanův snímek, který není podle
vá, Stanislav Majer, Bára Poláková,
jeho vlastního scénáře, a také první
Csongor Kassai, Petra Špalková,
historická látka. Co je důležité, příZuzana Kronerová, Pavel Nový,
běh napsal Ivan Arsenjev podle skuCyril Drozda nebo Marek Taclík.
tečných událostí. Myslím, že to, co se
„Jde v mnoha směrech o výjimečný
tehdy dělo, by měl vědět a vidět kažfilm a pojí se s ním řada zajímavosdý z nás,“ řekl producent Jindřich
tí. Točilo se na klasiku, čili 35mm
Motýl.
(r), foto archiv produkce

Ludvík Černoch, kněz a čestný kanovník, profesor – už jen vzpomínka
Páter, profesor a čestný kanovník
Kroměřížské kapituly Ludvík Černoch se narodil roku 1914 ve Vídni,
zemřel před 20 lety roku 2000 ve
Valašském Meziříčí.
Během gymnaziálních studií ve Strážnici se rozhodl pro
studium v olomouckém semináři. Absolvoval studia filozofie a historie na Filozofické
fakultě v Praze, byl profesorem
na arcibiskupském gymnáziu
v Kroměříži.

Na kněze byl vysvěcen 5. července 1939 v Olomouci. Působil
v Kostelci u Holešova, Kroměříži,
Pitíně, Rožnově, Vidči, Blatnici pod
svatým Antoníčkem a v Sudoměřicích. Od roku 1980 žil na odpočinku v Rožnově p. R. v malém domku
na Kramolišově. I tehdy obětavě
pomáhal v rožnovské farnosti a na
Dolní Bečvě. Posílen svátostmi zemřel ve věku nedožitých 86 let.
„Každý z nás dostal do života nějaké dary,“ řekl při jednom rozhovoru.
„Záleží jen na nás, jak je zužitkujeme.“

Svých darů využil P. Ludvík Černoch k moudrému a spravedlivému
životu. Měl také neobyčejný vztah
k přírodě: „...abychom v ní nezneuctili
ani jedno místo, neboť nikdo nevíme,
kde jednou bude stát náš křížek.“
V roce 1997 vydal knížku plnou
moudrých myšlenek Slovo na dobrou noc, která se u čtenářů setkala
s velkým ohlasem.
„Neměl jsem život jednoduchý, ale
byl to dobrý a krásný život,“ řekl prof.
Ludvík Černoch v den svých 85. narozenin.

Profesor Ludvík Černoch odpočívá na rožnovském hřbitově. Nedaleká lavička láká k usednutí a zamyšlení nad tím, že ze společenství lidí
odcházejí i moudří a spravedliví. (sb)
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Počasí ani koronavirus závod svobody nepřekazily
Premiéra Biatlonového závodu svobody se uskutečnila v pondělí 28.
září v Zubří.

Že na svatého Václava nebudou mít
biatlonisté tak říkajíc ustláno na růžích, naznačovalo deštivé počasí
posledních zářijových dní. Převážná většina závodů se odehrávala na
motokrosové trati v Březovci, která
na některých místech byla dost rozbahněná, což nejednomu sportovci
způsobilo nemalé problémy. Ale
vše se nakonec zvládlo. Už kolem
osmé hodiny se v areálu začali prezentovat a dodatečně registrovat
první jedinci, hlavně z řad dětí, protože právě dětským závodem se začínalo. Mladé biatlonisty čekaly tři

okruhy (cca 1 200 metrů), přičemž
po prvním a druhém kole zamířili
na střelnici. Vybrat si mohli z desíti terčů a laserových pušek, obě
střelby měli vleže. Na start se nakonec postavilo 24 kluků a holek,
přičemž startovali po minutě. Nejvíce dětí vyslal do závodu domácí
běžecký oddíl TJ Gumárny Zubří
a díky výborným výkonům získal
hned čtyři prvenství z celkem šesti soutěžních dětských kategorií.
„O tom, že závod nebyl vůbec jednoduchý, svědčí i to, že Tobík Bechný
doběhl do cíle jen v ponožkách s botamama v rukách. Holt toho bahna
bylo na trati opravdu hodně. Důležité
tak bylo, že se do cíle nakonec dostali
všichni živí a zdraví a za odměnu na

každého z nich čekala pamětní medaile. Tři nejlepší z každé kategorie
byli po závodě odměněni ještě jednou,“ sdělil hlavní organizátor Biatlonového závodu svobody Josef
Randus z odboru kultury a sportu
MěÚ Zubří.
Půl hodiny před polednem odstartovali první dospěláci. Na start
se jich postavilo čtyřicet čtyři,
a přestože měli převahu muži, zastoupení žen bylo i v tomto deštivém „nečase“ skvělé.
Dospělé závodníky čekalo pět
okruhů – každý o délce cca 850
metrů a trestné kolo, které se nařizovalo při minutí terče, měřilo 100
metrů. „První dvě položky stříleli
všichni vestoje, další dvě vleže. Jelikož

se některým střelba vůbec nevyvedla,
odběhli si nakonec i přes šest kilometrů. Bahnitá trať byla velice obtížná,
a když měli běžci ještě poté několikrát kroužit na trestném kolečku, tak
to dalo závodníkům pořádně zabrat.
A i když toho měli někteří plné zuby,
do cíle doběhli úplně všichni. A úplně
nejrychleji z nich známý zuberský ultramaratónec Tomáš Štverák v čase
27 minut,“ doplnil Randus s tím, že
také vítězství v kategorii 40+ zůstalo v Zubří a to díky Liboru Petřekovi, který zvládl trať za 28:18 min.
Díky Anně Lužné putuje prvenství
v kategorii žen do 39 let do Rožnova a kategorii ženy 40+ vyhrála
Renata Zmidlochová z Nezamyslic
- výsledky na www.timechip.cz. (r)

Účastníci dětských závodů.
Trefit se do terče nebylo vůbec jednoduché.

Tobiáš Bechný doběhl s botami v rukách.
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Rožnovský pěňák rozhýbal na konci léta děti i dospělé

Na Atletickém hřišti Dany Zátopkové se v sobotu 12. září konal druhý
ročník softhandballového turnaje
nesoucího název Rožnovský pěňák.
Softhandball je v Rožnově vytvořené odvětví házené, které vzniklo
z házené 4+1 pro nejmenší miniházenkáře. Rožnovští házenkáři
jsou propagátoři tohoto zábavného
druhu házené, která se hraje s upravenými pravidly házené na malém
hřišti bez driblinku s pěnovým míčem, a rozšířili ho na všechny věkové kategorie. No a tak se na hrací
ploše sešli nejmenší házenkáři se
svými rodiči a hráli holky a kluci
společně se staršími kamarády ze
školy, kteří házenou hrají jen ve
škole v rámci tělocviku.
Kategorie C - HOBÍCI pro nej-

menší se kvůli menšímu zájmu
musela spojit s kategorií prostřední
B - HANDBALLÍCI. V turnajové
tabulce se tak objevilo osm družstev, jež si to rozdala v systému
každý s každým na dvou hracích
plochách. Nejtěžší to měli ti nejmenší z řad mladších žáků, kteří
pod názvem Lvíci obsadili 8. místo. Před nimi skončili Sedmáci
z Podskalky. Na šestém místě byli
Matulovi a Kolářovi – rodiče, kteří hráli se svými dětmi. Páté místo
patřilo dalšímu školnímu družstvu
Podskalákům. Čtvrtí byli starší žáci
Rožnova s názvem Chobotnice
z 1. patra, jen těsně před spoluhráči Chobotnicemi z 2. patra. Druhé
místo patřilo rožnovským minižákům Mini Rožnov posíleným o spoluhráče z loňských starších žáků.

Vítězství si odváží družstvo Lesanek ze Starého Zubří s rožnovskou
kapitánkou Julií Horutovou.
Neméně zajímavá byla kategorie
A - PROFÍCI určená pro dorostence a dospěláky, ve které bylo přihlášeno pět družstev. Amatérský
tým tvořený z části bývalými hráči
házené s názvem Kozinec Allstars
zaznamenal dva úspěšné poločasy,
ale na víc než páté místo to stačit
nemohlo. Čtvrtá příčka patřila klukům ze Zubří s názvem TJ Veselá,
pro které byl softhandball premiérou. Třetí místo obsadili zkušení muži Rožnov B. Překvapením
byli mladí dorostenci ALLSTARS
s kapitánem Martinem Tomáškem,
již se prostříleli na druhé místo. Favoriti turnaje muži Rožnov A se
zvučnými jmény Závorka, Dobiáš

posíleni šikovným začátečníkem
Jaroslavem Borákem v turnaji sice
také zaváhali, ale konečné první
místo si vzít nenechali.
„Rožnovský pěňák se měl hrát
původně již v červnu. Koronavirová
pandemie nám ovšem posunula termín konání na slunečnou druhou zářijovou sobotu. Na další ročník tohoto
turnaje se může rožnovská veřejnost
těšit v termínu červen 2021 a do
té doby nezbývá než trénovat hod,
běh a skok, které jsou základními
předpoklady k úspěšnému zvládnutí
softhandballu. Poděkování patří dobrovolným organizátorům z řad žáků
ZŠ Pod Skalkou, městu, TJ a za poskytnuté zázemí také vedení ZŠ Pod
Skalkou,“ uvedl Miloslav Janošek
z pořádajícího oddílu rožnovské
házené.
(r)

Podskaláci

Tým organizátorů - na fotu zleva Miloslav Janošek, Kateřina
Všetičková, Květoslav Komárek a Michaela Skalková.

Společné foto družstev mužů - Rožnov A + Rožnov B

Matulovi a Kolářovi

Společná fotka týmů Chobotnic z 1. a 2. patra
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Ondra Slezák opět exceloval na mistrovství ČR
Také tento rok mělo mistrovství ČR
v boulderingu a v lezení na obtížnost
zastoupení rožnovskými lezci, a to
sourozenci Ondrou a Lenkou Slezákovými.

O víkendu 19. a 20. září se konalo MČR v boulderingu ve Slaném
a první listopadový víkend pak
proběhlo MČR v lezení na obtížnost v Praze na stěně Big Wall.
Obou mistrovství se zúčastnil také
Adam Ondra.
Bouldering se v letošní sezóně
Ondrovi Slezákovi (na fotu vpravo)
povedl. Ve své kategorii chlapců
16 až 17 let obhájil titul mistra ČR
z minulých let a rovněž zvítězil ve

své kategorii v celém seriálu Českého poháru 2020 (ČP). Za zmínku
rozhodně stojí také jeho konečné
3. místo v celkovém ČP mužů, kde
ho předstihli jen Martin Stráník
a Adam Ondra (viz foto).
Titul v lezení na obtížnost se Ondrovi ve své kategorii obhájit nepodařilo. Ve finálové cestě skončil třetí,
když se mu klíčovou pasáž cesty nepodařilo optimálně přečíst. Nicméně
1. místo v celkovém pořadí ČP v obtížnosti svědčí o stabilní výkonnosti.
Lenka je rok po úrazu kolene opět ve formě a v lezení na
obtížnost se probojovala do finále mezi ženami, kde obsadila
5. místo.
(r)

Foto www.facebook.com/horosvaz/

Daniel Škarka nezklamal Lyžařka Elena Drápalová
zazářila v in-line slalomu
Že patří ke špičce i v příbuzné letní disciplíně alpského lyžování tzv.
in-line slalomu, dokázala členka
lyžařského klubu Ski Soláň v kategorii mladších žaček při mistrovství ČR a otevřených závodech
Českého poháru v této disciplíně
pod názvem CILA CUP 2020 pořádaných ve Vysoké Peci.

Na rožnovských Bučiskách se v sobotu 19. září odehrály závody ve skoku na lyžích.
Jednalo se o (1. díl) Pohár Valašského království – RKZ (republikový kvalifikační závod) juniorek
a mužů. U dorostu pak šlo o mistrovství ČR. „Mistrem ČR se stal
14letý rožnovský závodník Daniel
Škarka s délkou skoků 69,0 a 72,5

metru. Náš druhý zástupce Filip
Křenek si dolétl pro 4. místo, za což
mohl pokažený první skok 65,5 metru. U druhého skoku, který byl 71,0
metrů, ale potvrdil, že měl stát na
stupni vítězů,“ komentoval výkony
rožnovských skokanů pořadatel závodu Jan Pavlica a dodal: „Závody
byly bohužel ovlivněny nemocemi.
I tak se ale nakonec vydařily, přálo
nám i slunečné počasí.“
(r)

Kromě sportovců z celé ČR se
také zúčastnili závodníci ze Slovenska, Německa a Polska. Klub
Ski Soláň reprezentovali dva závodníci: V kategorii mladších žaček Elena Drápalová a v kategorii
masters Milan Hrstka.
V disciplíně slalom, který je obdobou zimního slalomu na lyžích,
se podařilo Eleně zvítězit a stala
se tak mistryní ČR a Milan Hrstka získal ve své kategorii bronzovou medaili. Na obřím slalomu
získala Elena stříbrnou medaili
a Milan Hrstka skončil na 5. místě. „Projevila se tak intenzivní pří-

prava našich závodníků v této disciplíně během léta na parkovišti na
Pustevnách,“ nešetřil chválou na
své svěřence předseda sportovního klubu Ski Soláň Miloš Drápala
s tím, že pokud by se našli další
zájemci o tento atraktivní sport
s možnou kombinací s alpským
lyžováním, tak se mohou přihlásit
na skiklubsolan@gmail.com. (r)

Daniel Škarka (vlevo) a Filip Křenek
s trenérem Daliborem Markem.
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