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Na přelomu listopadu a prosince má dojít k dalšímu rozvolňování protiepidemických opatření. Všichni si přejeme, že se do Vánoc situace alespoň čás-
tečně vrátí do starých kolejí a budeme si moci nakoupit vánoční dárky v kamenných obchodech. Koronavirus je ale stále s námi a jen tak se ho nezba-
víme. Proto stále dodržujme přísná hygienická opatření. Současná doba koronavirová je bezesporu nejtěžším obdobím, které naše porevoluční historie 
přinesla, proto potěší zprávy o tom, jak si dovedeme navzájem pomáhat. V Rožnově například funguje rozvoz obědů a potravinových balíčků (viz foto 
vpravo). Do škol se pak díky štědrému daru firmy ON Semiconductor Czech Republic dostala technika ulehčující distanční výuku žáků (foto vlevo). 
Není v našich silách na tomto místě vyjmenovat všechny, kteří ani v dnešní době nejsou lhostejní ke svému okolí. Všem ale děkujeme!                         (r)

Koronavirus stále komplikuje životy Rožnovanů

DLOUHOLETÁ PRAXE

VODA    TOPENÍ    PLYN
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prodej materiálu
montáž plynu
montáž ústředního topení
montáž vody a kanalizace
tlakové čistění domácí kanalizace
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tepelná čerpadla
solární panely     koupelny
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INZERCE

Více uvnitř listu

Část daru firmy ON Semiconductor si v listopadu převzal od 
Lucie Vančurové z MěÚ i  Lumír Ondřej ze ZŠ Pod Skalkou.

Balíčky s potravinami střídavě rozváží pracovníci TKA a SVČ (na fotu Jan Trlica 
a  Vlaďka Kejharová). Objednávky koordinuje Hana Cábová (vpravo) z MěÚ. 

INZERCE

Otazníky kolem nádraží
Jak známo, první muž Rožnova, sta-
rosta Radim Holiš (ANO), zastává 
od úterý 10. 11. také post hejtmana 
Zlínského kraje. K řešení toho má při-
tom hodně, a to dokonce i v samotném 
Rožnově, kde musí najít společnou řeč 
mezi novým autobusovým dopravcem 
a majitelem místního nádraží. 

Autobusové nádraží vlastní společ-
nost, která autobusy na Valašsku 
provozuje v současnosti. „Mí před-
chůdci na kraji vyhlásili soutěž na 
provozovatele autobusové dopravy, na 

to navazuje problém s plochou samot-
ného nádraží. V Rožnově tyto pozem-
ky nejsou města, vlastní je soukromá 
společnost, která je získala někdy 
v  90. letech. Nutno ovšem zdůraznit, 
že ani tehdy se nejednalo o majetek 
města,“ informoval Radim Holiš 
a  pokračoval: „Zmíněnou soutěž 
vyhrála společnost, která má zajistit 
dopravu od ledna 2021. Ale v této 
chvíli ještě nejsou dojednány smlouvy 
o vjezdech do ploch nádraží, které pa-
tří jiné soukromé společnosti. V kraji 
se ten problém týká 9 nádraží. Tady 
bohužel nemůžu pochválit předchůdce 
na kraji. Přičemž už od jara jsme je 
vyzývali k dotažení těchto smluv. Tyto 
smlouvy zatím nejsou vyjednány (info 
k 18. 11. - pozn. red.) a  za asi měsíc 
má jezdit nový dopravce. Věc je o to 
složitější, že naše město nemá nabíd-
nout jinou alternativní plochu. Proto 
je nutné se okamžitě dohodnout na 
pronájmu stávajícího nádraží.“

Podle Radima Holiše je úkolem kra-
je zprostředkovat jednání tak, aby do-
hoda byla hotova ještě do konce roku. 
„Naším prvořadým cílem je spokojený 
cestující, který vůbec nepozná, že autobu-
sy provozuje nový dopravce. Samostatná 
kapitola je integrovaná jízdenka, ta je dle 
čerstvých informací nepřipravená a bude 
mít velké porodní bolesti. Ale poradíme si 
s tím,“ konstatoval na závěr Holiš.     (r)

Úřad více zkvalitní služby
Úspěšný projekt zefektivňování úřa-
du v Rožnově pod Radhoštěm míří 
do další etapy. 

Tentokrát by se měl mimo jiné za-
měřit na výrazné rozšíření městské-
ho geoinformačního systému (GIS) 
a v plánu je i tvorba nových inter-
netových stránek. „Co se týká GISu, 
tak ten je pro život ve městě velmi dů-
ležitý. Na jednom místě je zazname-
náno, kde vedou které sítě, město má 
přehled o stavu majetku, kdy byl opra-
ven nebo se to plánuje. A  co legislati-
va umožní, budeme moci poskytnout 
občanům, stavebníkům či firmám,“ 
prozradil místostarosta Jan Kučera 
(Nezávislí Rožnováci) a pokračoval: 
„V případě webu se pak dočkáme abso-
lutního zjednodušení vyhledávání, kdy 
vše bude vázáno na konkrétní životní 
události. Například zde tedy budou od-
kazy pojmenované: Narodilo se mi dítě, 
Chci stavět, Začínám podnikat, a  po-
kud si je rozkliknu, tak mě virtuální 
průvodce provede vším, co budu muset 
mít a kam všude se mám obrátit. “

Práce na projektu budou probíhat 
v letech 2021 a 2022 a budou stát 
6 mil. Kč. Spoluúčast města bude 
jen 5 %. „Kromě již zmíněného bude 
v  rámci zefektivnění úřadu také zří-
zena elektronická úřední deska před 
radnicí na Masarykově náměstí  a na 

úřadě na Letenské ulici pak přibude 
nová bezobslužná pokladna, kde bude 
možné platit bezhotovostně kartami,“ 
doplnil na závěr Kučera.                  (r)

 � AVÍZA NA PROSINEC
8. 12. ve 14 hodin v obřadní síni   
zastupitelstvo města Rožnova.
Forma zasedání bude upřesněna. 
Veřejnost se může zúčasnit. Termín  
interpelací bude upřesněn. (měú)
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Rožnov se chce více zaměřit na bezbariérovost
Nejen trvale tělesně postižení občané, ale i lidé po operacích či úrazech, rodiče s kočárky a v neposlední řadě samozřejmě se-
nioři. Ti všichni budou těžit z úprav přístupů hlavních vchodů bytových domů, ke kterým přistupují různá společenství vlastníků.

 � Jak jsme na tom v našem městě 
s  bezbariérovostí i mimo zmíně-
né hlavní vchody do panelových 
domů? Kde je situace nejlepší 
a  kde naopak úplně nejhorší? 
Právě na to jsme se zeptali Petra 
Jelínka (na fotu), který je od 18 
let kvůli úrazu páteře na vozíku. 
Jeho názor přinášíme níže.

„Žijeme nejen v krásném městě, ale 
máme to štěstí, že Rožnov je velký 
,tak akorát‘, tím chci říct, že máme 
vše relativně dostupné i bez velké 
potřeby přejíždění. Z pohledu bezba-
riérovosti máme naprostou většinu 
chodníků v dobrém stavu a  s nájezdy 
na ně. Téměř každý sortiment zboží 
a služeb se dá zakoupit v bezbariéro-
vé provozovně. Téměř zmizely restau-
race a kavárny, které by měly schody. 

V devadesátých letech, kdy se mi 
stal úraz, začal jsem se snažit, aby 
bezbariérovost se stala normou, 
veřejnost a obchodníci chápali bu-
dování nájezdů jako zpřístupnění 
pouze pro vozíčkáře. Dnes už to 
je jiné, protože bezbariérovost ne/
vědomě slouží a vyžadují ji rodiče 
malých dětí, senioři, ale ocení ji 
všichni při doručení objemných zá-
silek, při stěhování, úklidu, údržbě. 
Bezbariérovost je pohodlná a bez-
pečná. Za asi nejdůležitější posun 
je vnímání bariér v bydlení, protože 
i lidé, kteří bezbariérovost ještě ne-

vyžadují, staví své domy aspoň jako 
částečně bezbariérové, tj. nechtějí 
dveřní prahy, upřednostňují prostor, 
šíři dveří, přístup a počet schodů. 
Takový dům či byt potom stoupá na 
atraktivitě a na hodnotě. Kde však 
určitě rezervy jsou, je doprava. Asi 
každý Rožnovan si vzpomene, jak 
jej rodiče tahali za ruku do ‚rož-
novky‘, tedy do vlaku z nádraží bez 
zvýšeného nástupiště. Dnes už sice 
do našeho města jezdí nízkopodlaž-
ní vlak, ale nástupiště stále nemá-
me (což se snad konečně změní). 
Stejné to však je s autobusy, kde 
nízkopodlažnost ještě běžnou není. 
Úkolem by pak mělo být opravit 
i  zbylé původní chodníky, které 
nemají nájezdy, a vybudovat chod-
níky u  frekventovaných silnic.

Obrovskou pochvalu bych pak 
chtěl udělit pracovníkům ‚našeho‘ 
skanzenu, kterým se podařilo zpří-
stupnit část domů a kostel v areálu 
Dřevěného městečka a hlavně Li-
bušín i Maměnku na Pustevnách.“

Jak nám sdělila místostarostka 
Kristýna Kosová (Zdravý Rožnov), 
problematika chybějící bezbarié-
rovosti byla v minulosti opomíje-
na nejen v  našem městě. „Domy 
se dříve stavěly, aniž by se na tento 
důležitý aspekt myslelo. Možným 
řešením, jak to dodatečně napravit, 
je například úplné zrušení schodů, 
kdy by ke vchodům vedl postupně se 
zvyšující nájezd přímo z chodníku, to 
lze zajistit buď rampou, nebo úpra-
vou terénu,“ informovala místosta-
rostka s  tím, že zmíněné úpravy 
by měly být v městských panelá-
cích realizovány v nadcházejících 
letech. „Většinou se ale při rekon-
strukci vchodů setkáváme se snahou 
zachovat i  schodiště, což je provozně 
problematické a často to skutečně 
bezbariérový přístup znemožní, na-

příklad když se dveře otevírají do 
nového zábradlí mezi schody a  ram-
pou. Pozitivním vzorem mohou být ně-
které soukromé bytové domy, kde nás 
již s touto myšlenkou předběhli, napří-
klad na ulici Valašská (viz snímek 
– pozn. red.),“ dodala Kosová. Při 
budoucích úpravách našich budov 
bychom měli jít podobným směrem.

Protože téma bezbariérovosti je 
pro město důležité, nabízí zdarma 
konzultace, aby byly úpravy sku-
tečně funkční. „Jestliže si kdokoliv 
nebude vědět rady s projektem, může 
se na nás obrátit. Konkrétně na 
městského architekta (jeho e-mail: 
architekt@roznov.cz), nebo případ-
ně na zastupitele Petra Jelínka, který 
se touto problematikou dlouhodobě 
zabývá,“ poznamenala na závěr 
místostarostka.                           (r)

Městské školy zvládají distanční výuku bez potíží
Doba koronavirová postavila školy nejen v Rožnově před novou výzvu. Tou je dálková, tedy distanční výuka přes internet. 
Podle místostarosty Jana Kučery (Nezávislí Rožnováci) se městská školská zařízení s danou situací vypořádala skvěle.
S jediným problémem, s nímž se 
místní školy setkaly, jsou technické 
překážky na straně žáků, kteří se 
do distanční výuky přes internet 
nemohou zapojit. „Tím máme na 
mysli, že nevlastní tablet nebo počí-
tač a  nemají připojení k internetu. 
Město nedávno poslalo školám 1,2 
milionu, aby se dovybavily potřebnou 

technikou, díky níž by pedagogové 
mohli vést online výuku. V  listo-
padu jsme pak školám předali dar 
firmy ON Semiconductor, která pro 
dálkovou výuku dětí darovala 10 
tabletů a  30 sluchátek. Školský od-
bor nás pak jednou týdně informuje 
o tom, kolik žáků se z objektivních 
důvodů nemůže distanční výuky 

účastnit, a  mohu říct, že se v posled-
ních dnech jedná spíše o jednotlivce. 
Pokud by se ale situace zhoršovala 
(k 30. listopadu se podle vládního 
nařízení má větší část žáků vrátit 
do základních škol – pozn. red.), 
prověřili bychom i možnost zapůjčení 
SIM karet k internetovému připoje-
ní,“ sdělil místostarosta.

Spektrum Rožnovska samozřej-
mě zajímalo, jak školy řeší zmíněné 
případy jednotlivců, kteří se vyučo-
vání přes internet nemohou účast-
nit. „Většinou to mají nastaveno 
tak, že žáci obdrží vytištěné podkla-
dy, s nimiž dále pracují dle pokynů 
pedagogů,“ podotkl na závěr Jan 
Kučera.                                       (r)

U knihovny konečně bezpečněji nejen pro chodce
Chodci přecházející frekven-
tovanou silnici I/35 u městské 
knihovny mají důvod k radosti. 
O jejich bezpečnost se nově 
postará světelná signalizace.

Semafory pořídila na své náklady 
radnice, instalovány byly i s ostrův-
kem za 700 tis. Kč během právě pro-
bíhající rekonstrukce silnice I/35. 
„Jedná se o místo s extrémně velkou 
kumulací chodců. V době školní výu-
ky zde na bezpečnost v nejkritičtějších 
časech dohlížela městská policie. Po 
zprovoznění světel se to obejde bez 
jejich asistence, což nám umožní mít 
strážníky na jiných místech,“ sdě-

lil starosta Rožnova Radim Holiš 
(ANO) s tím, že díky zmíněným 
semaforům paradoxně dojde i ke 
zrychlení dopravy při průjezdu ná-
břežím Dukelských hrdinů. „Hlavní 
je pro nás samozřejmě bezpečnost 
chodců, ovšem mnohokrát se stávalo, 
že lidé permanentním přecházením 
zebry v hlavní dopravní špičce vytvořili 
dopravní kolonu, která bohužel ome-
zovala průjezd křižovatkou U Janíků, 
což je pro nás zásadní dopravní místo. 
Nyní máme díky moderní technice, 
která bude reagovat i na množství aut 
a podle toho bude regulovat provoz 
přechodu, jeden z nejmodernějších 
přechodů pro chodce ve Zlínském 

kraji. I tak na sebe buďte opatrní. Za 
součinnost při výstavbě chci poděkovat 
ŘSD a realizační firmě, která nyní pro-
vádí rekonstrukci hlavní cesty na 1/35,“ 
konstatoval na závěr starosta.         (r)



Nový webový portál pro Strategický plán 
rozvoje města 2021–2030 je již spuštěn
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Reportáž na www.tvbeskyd.cz

Omezený provoz městského úřadu
S ohledem na nařízení vlády je od pondělí 12. října stále omezen provoz 
městského úřadu. Všichni úředníci pracují a jsou dostupní na mobil-
ních telefonech a e-mailech. Podrobný 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-19 lékařskou ORL péči v Rožnově nepřerušil
V chladných měsících řada z nás 
vyhledává kvůli respiračním potí-
žím odbornou ambulanci specia-
listy na nemoci ušní-nosní-krční 
(ORL). Na městské poliklinice se 
touto problematikou zabývá lékař 
Jaromír Veith (na fotu). Spekt-
rum Rožnovska mu položilo něko-
lik otázek.

 � S jakými zdravotními potížemi 
k  vám lidé chodí v současnosti?
Jsou to běžné respirační infekty 
- rýmy, resp. záněty vedlejších nos-
ních dutin, záněty hltanu, potažmo 
i  katary dolních cest dýchacích. Pa-
radoxně klasické hnisavé angíny mají 
největší výskyt v jarních měsících.

 � A co koronavirus, s tím se ve vaší 
ordinaci setkáváte? 
S koronavirem se v naší ambulanci 
spíše nepotkáváme, resp. klasické 

klinické známky spíše řeší praktičtí 
lékaři. Je ale otázkou, zdali v této 
současné „promořené“ situaci ne-
jsou pacienti v naší ambulanci, kteří 
přijdou s běžným nachlazením, na 
koronavirus pozitivní.

 � Jak mají pacienti postupovat, po-
kud budou chtít navštívit ORL ambu-
lanci - třeba  kvůli zánětu ucha, an-
gíně nebo zánětu vedlejších nosních 
dutin? Mají k  vám nejdříve zavolat, 
nebo mohou přijít rovnou? 
Kvůli zánětu ucha je možno se 
přímo obrátit na ORL ambulanci 
- bez intervence praktického léka-
ře. Pacienti mohou přijít přímo, či 
případně zavolat. Samotné respi-
rační infekty mohou řešit s prak-
tickým lékařem, či přímo s ORL 
ambulancí. Případné aktualizace 
možno nalézt na internetových 
stránkách www.orl-roznov.cz.

 � Když pomineme infekční choro-
by, s čím ještě pacienti do vaší or-
dinace chodí?
Kromě infekčních nemocí jsou to 
v ušní oblasti různé typy nedoslý-
chavosti, tinnitus (šelesty), závratě, 
akutní i chronické záněty středouší, 
záněty zvukovodů (snad nejčastější 
letní diagnóza) apod. V nosní oblasti 
pak krvácení, chronické záněty - např. 
polypy, alergické rýmy, nebo ztráty či-
chu. V oblasti dutiny ústní třeba afty 
a  různé formy slizničních onemocně-
ní. V této souvislosti je možné zmínit 
i  tzv. mimojícnový reflux (zpětný tok 
žaludečních šťáv, pacient ale nemusí 
mít vůbec pálení žáhy), který může 
způsobovat onemocnění horních i  dol-
ních cest dýchacích, třeba chronický 
chrapot, kašel, astma, různé formy za-
hlenění... Setkáváme se také s onko-
logickým onemocněním v  orofaciální 
oblasti - asi nejčastěji jsou to tumory 

jazyka, mandlí, hrtanu a jícnu a  míz-
ních uzlin. Varovnými příznaky jsou 
bolestivé polykání, chrapot, pocit ci-
zího tělesa v  krku, zapáchající dech, 
zduření na krku, spíše jednostranné, 
apod. V této souvislosti je třeba zdů-
raznit, že častou anamnézou u  tu-
morů v horních cestách dýchacích 
je kouření a nadměrné pití tvrdého 
alkoholu.                                     (r)

V listopadu proběhlo on-line veřejné projednání Strategického plánu rozvoje města 2021-2030 
(SPRM). Občanům byla představena návrhová část strategického plánu a teď mají až do poloviny 
prosince možnost navrhnout vlastní projekty k rozvoji města. Všechny představené koncepce 
jsou k dispozici na nově vytvořeném webovém portálu www.roznov.cz/strategie2030.

„Město má ročně na nové investice 
a  rozvoj zhruba 40 milionů korun. 
Za 10 let je to tedy 400 milionů a to už 
je pořádný objem. Na řadu staveb chce-
me získat dotace a je potřeba nachystat 
projektové dokumentace, žádosti a vše 
dobře sladit. I proto město potřebuje 
plánovat na více let, aby na rozvoj mělo 
nejen 400 milionů na 10 let, ale třeba 
dalších 400 milionů v dotacích,“ vy-
světlil místostarosta Jan Kučera. 

Souběžně se strategickým plá-
nem vznikají segmentové koncep-
ce, které se zaměřují na jednotlivé 
oblasti - cestovní ruch, energetika, 
sport, místní ekonomika, životní 
prostředí, veřejné osvětlení, kultu-
ra, školství a doprava. Právě stra-
tegický plán rozvoje města určuje 
priority rozvoje a směřování finanč-

ních prostředků Rožnova pod Rad-
hoštěm, a i z tohoto důvodu bylo 
uspořádáno veřejné projednání. 
Pro občany je k dispozici nově zří-
zený webový portál Strategie2030 
www.roznov.cz/strategie2030, kde 
naleznou právě návrhovou část 
SPRM. Do 27. listopadu veřejnost 
měla prostor vznést připomínky, 
dotazy či návrhy k prezentovanému 
dokumentu. 

Rozvoj města bude realizován 
v  rámci 4 tematických oblastí – 
sociální prostředí, fyzický prostor, 
hospodářský rozvoj a řízení a sprá-
va města. Každá tematická oblast 
obsahuje několik priorit, pro které 
jsou definovány specifické cíle a na 
ty poté navazují konkrétní opatření. 
„Do zpracování se zapojilo 161 osob 

ze zpracovatelských týmů, městské-
ho úřadu, poradních orgánů města 
a  veřejnosti. Nyní dáváme prostor ob-
čanům, aby nám strategický plán při-
pomínkovali také. Říká se – víc hlav, 
víc ví. Pokud máme dobře naplánovat 
rozvoj města, potřebujeme nejen exper-
ty a zpracovatele, nejen kolegy z úřadu 
a politiky, ale také názor občanů. Pro 

ně se rozvoj města chystá,“ dodal mís-
tostarosta města Jan Kučera.

Občané mají také možnost po-
dat své vlastní projekty k rozvo-
ji města, a to až do 16. prosince 
2020 prostřednictvím elektronic-
kého formuláře, který je umístěn 
právě na nově zřízené webové 
stránce.                                 (měú)

Místostarosta Jan Kučera (druhý 
zprava) a projektová pracovnice 
Tereza Mičolová s tvůrci strate-
gického plánu rozvoje města.

Radim Holiš starosta i hejtman
Starosta našeho města Radim Holiš 
(ANO) byl poprvé v historii zvolen 
i hejtmanem Zlínského kraje. Jak 
to bude s jeho dalším působením na 
rožnovské radnici?

Na v úvodu položenou otázku jsme 
se zeptali přímo Radima Holiše: 
„Moc děkuji všem lidem za podporu. 
Pro Rožnov je to obrovský úspěch. Je 
to úspěch toho, co jsme tady s kole-
gy 6 let dělali. I jim patří velký dík 
za podporu.  Je to velmi zavazující 
a  zároveň to nabíjí energií. Jsem 
si vědom, že jak funkce starosty, 
tak funkce hejtmana jsou časově 

náročné. V Rožnově mám ale stále 
rozdělanou práci, a proto odchod 
ze starostovské židle nebude ze dne 
na den. Aby byla zachována konti-
nuita práce, není možné se vším tak 
říkajíc hned seknout a odejít. To by 
nebylo fér nejen vůči mým kolegům 
ze zastupitelstva, ale hlavně vůči 
občanům, díky jejichž hlasům jsem 
obhájil i  ve druhém volebním ob-
dobí post starosty. Na zastupitelstvu 
v  prosinci už představíme dílčí opat-
ření tak,  aby vše fungovalo co nej-
lépe. Mohu všem zaručit, že Rožnov 
na tom tratit nebude. Ještě jednou, 
Rožnove, moc díky.“                    (r)
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Knihovna rozjela donášku knih i výdejní okno
Ani v době koronavirové rožnovští 
čtenáři nepřijdou o možnost vypůjčit 
si knihy z městské knihovny.

Knihovna je od 22. října kvůli 
protiepidemickým vládním opatře-
ním uzavřena. „Zavřena jsou i ka-
menná knihkupectví, a tak si kvalitní 
beletrii lze zakoupit jen online přes 
internet. Ovšem nejedná se o levnou 
záležitost, proto jsme přemýšleli, jak 
knížky opět zpřístupnit úplně všem. 
Nakonec jsme se dohodli s ředite-
lem knihovny Pavlem Zajícem, že 
zájemcům z řad seniorů budou na-
bízet dovoz knížek domů. Jednalo by 

se o něco podobného, jako je u nás 
nyní roznáška obědů či potravino-
vých balíčků, předání proběhne bez 
kontaktu a knihovna už své čtenáře 
z řad seniorů kontaktovala pomocí 
SMS,“ informovala místostarostka 
Rožnova Kristýna Kosová (Zdravý 
Rožnov).

A jak by služba fungovala? „Ten, 
kdo o ni má zájem, kontaktuje telefo-
nicky knihovnu. Předpokládáme, že 
největší zájem budou mít především 
senioři, kteří jsou v knihovně již re-
gistrováni, a tudíž pro knihovníky 
nebude problém jim poradit s výbě-
rem vhodného čtiva. Celá služba je 

zdarma. Rozvozy budou probíhat 
podle potřeby. Vrácené knihy jsou  
po návratu přes bibliobox v dočas-
né karanténě, tudíž nehrozí riziko 
nakažení koronavirem,“ dodala Ko-
sová s  tím, že objednávky knihov-
níci přijímají na čísle  571 654 747 
v  čase od 9 do15 hodin. 

Od úterý 24. 11. je pak pro všech-
ny zájemce knihovna otevřena 
v  režimu výdejního okna. „Zname-
ná to, že půjčujeme knihy a ostatní 
dokumenty, které si mohou čtenáři 
objednat prostřednictvím objednáv-
kového formuláře v online katalogu 
knihovny, telefonicky nebo e-mailem. 

Okénko je otevřeno jen v pracovních 
dnech od devíti do sedmnácti hodin. 
Vracení knih probíhá nadále pouze 
prostřednictvím biblioboxu,“ sdělil ře-
ditel knihovny. Kontakty na objed-
návky: tel. 571 654 747 nebo  mobil 
777 750 455, případně e-mailová ad-
resa: knihovna@knir.cz. „Vzhledem 
k dynamicky vyvíjející se situaci 
okolo covidu-19 se může v dalších 
dnech způsob provozu knihovny 
změnit. Vše bude zveřejňováno na 
webu městské knihovny, prostřed-
nictvím facebooku či informačními 
e-maily,“ poznamenal na závěr 
Pavel Zajíc.                               (r)

Pietním aktem, který proběhl ve stře-
du 11. 11. u pomníku padlých v měst-
ském parku, si Rožnov připomněl 
padlé občany města z I. světové války.

Středeční položení kytice na po-
mníku padlých mělo připomenout 
památku více než šesti desítek 
místních občanů, kteří v letech 
1914-1918 padli na různých fron-
tách I. světové války a  v rámci 
československých legií. Od roku 

1921 je symbolem pro Den veterá-
nů vlčí mák. „Veškeré pietní akce, 
které se v letošním roce pořádají, 
jsou v  jiném duchu, než jsme do-
posud byli zvyklí. Nemáme možnost 
scházet se ve větším počtu lidí, ale 
přesto je nutné, tyto pietní akty za-
chovat. Položení kytice na pomník 
padlých je připomenutí těch, kteří 
za nás bojovali,“ uvedla místosta-
rostka Kristýna Kosová (Zdravý 
Rožnov, na fotu).                (měú)

Rožnov si připomněl padlé z I. světové války

 �Potravinové balíčky a obědy 
v  době nouzového stavu

Město Rožnov v době nouzového 
stavu zajišťuje potravinové balíčky 
a obědy pro občany nad 60 let, ob-
čany s omezenou mobilitou a  ob-
čany, kteří jsou v izolaci nebo v ka-
ranténě z důvodu nemoci covid-19 
a kterým nemůže pomoci nikdo 
z blízkých. Služba byla spuštěna 
v pondělí 19. 10. 2020. 

Potravinové balíčky pro zajiš-
tění nezbytné výživy jsou, stejně 
jako při první vlně covid-19, na-
bízeny v pěti variantách. „Náplň 
balíčků byla projednána s nutrič-
ní terapeutkou, tak aby balíček 
obsahoval nutričně vyváženou 
stravu. Potravinové balíčky připra-
vuje supermarket Billa. Varianta 
A v hodnotě 80 Kč obsahuje chléb 
nebo pečivo, máslo nebo sýr, poma-
zánkové máslo, bílý jogurt, mléko 
a vždy ovoce a zeleninu. Varianta 
B v hodnotě 150 Kč obsahuje vep-
řovou konzervu, rýži, tvaroh, mléko 
a  bílý jogurt nebo tuňáka v kon-
zervě, těstoviny, vejce, kefír, poma-
zánkové máslo a vždy ovoce a  ze-

leninu,“ vysvětluje Jan Kučera, 
místostarosta města. V případě 
intolerance na některou z nabí-
zených potravin je možné balíček 
individuálně upravit. Rozvoz po-
travinových balíčků pak začíná 
v  8.30 hodin.

Nově jsou nabízeny také obědy, 
které připravuje místní gastrono-
mické zařízení Garmet. Občané 
si mohou vybrat z pěti druhů obě-
da. Rozvoz obědů probíhá vždy 
od 11 hodin.

Na čísle 739 505 827 lze potra-
vinové  balíčky a obědy objednat 
v pracovní dny od  8 do 16 hodin, 
e-mailem pomocvnouze@roznov.cz 
kdykoliv. 

„Rozvoz potravinových balíč-
ků a obědů střídavě zajišťují 
následující pracovní den po ob-
jednávce pracovníci rožnovské-
ho Střediska volného času nebo 
T  klubu. Úhrada bude provede-
na po ukončení nouzového stavu 
hotově, složenkou nebo převodem 
z účtu. Od 19. 11. je také zdarma 
zajištěn rozvoz knih registrova-
ným čtenářům z  místní knihov-
ny,“ doplnila Hana Cábová, ko-
ordinátorka aktivity.        (měú)

TV Beskyd přenáší bohoslužby 
a vybrané kulturní akce

V aktuálním období je omezení 
osobní účasti na bohoslužbách 
a  farnosti využívají zvukové stre-
amování. Město Rožnov se však 
rozhodlo umožnit sledování i lidem, 
kteří nemají internetové připojení, 
a  zajistilo tak přímý přenos do vysí-
lání regionální televize TV Beskyd. 
Již brzy se přitom Rožnované dočka-
jí i přenosů z kulturních akcí.

První takto vysílaná bohoslužba 
se uskutečnila v neděli 15. listopa-
du z kostela Všech svatých. O týden 
později pak měla premiéru mše 
z  evangelického kostela ze Stříteže 
nad Bečvou. „Živé vysílání mší se 
bude střídat vždy ob týden, tedy další 
přenos z římskokatolického kostela 
bude v neděli 29. listopadu (další 
termín 13. 12.), z evangelického ve 
Stříteži pak 6. prosince (další termín 
je 20. 12.). Záleží na vládních naří-
zeních, jak dlouho neumožní věřícím 
účast na bohoslužbě osobně – podle 
toho budeme dále přenosy zajišťovat. 
Pokud nestihnete živé vysílání, které 
bude v kabelové televizi i přímo na 
webu www.tvbeskyd.cz, tak můžete 
kdykoliv navštívit buďto internetové 
stránky zmíněné televize, nebo web 
města Rožnova www.roznov.cz, kde 
budou příslušné odkazy do archi-
vu,“ informoval místostarosta Rož-
nova Jan Kučera (Nezávislí Rož-
nováci). „Byl jsem potěšen, když 
ze strany města přišla nabídka, že 

by mohl být přímý přenos nedělní 
bohoslužby z našeho kostela. Vě-
řím, že pro lidi může být potěšující 
podívat se zase do kostela i touto 
formou,“ doplnil římskokatolický 
farář Pavel Hofírek.

Pozadu nezůstala ani        
kultura

Bohoslužbami nabídka online 
přenosů rozhodně nekončí. „Jsme 
si vědomi, že duchovní pořady ne-
jsou pro každého. Proto jsme se 
rozhodli zrealizovat také přenosy 
kulturních akcí. Začínáme posled-
ní listopadový pátek odpoledne 
slavnostním rozsvícením vánočního 
stromu, které letos budeme moci 
sledovat živě právě na kanálech TV 
Beskyd, čili v rámci jeho televizního 
kabelového nebo internetového vy-
sílání (www.tvbeskyd.cz – pozn. 
red.). Na internetu pak bude po-
řad možné vidět i zpětně v  rámci 
archivu,“ sdělila místostarost-
ka Rožnova Kristýna Kosová 
(Zdravý Rožnov) a pokračovala: 
„A  tím to rozhodně nekončí. Právě 
teď prověřujeme, jaký adventní či 
vánoční koncert by nám současná 
pravidla, ale i stav umělců umožni-
la připravit a přenést online. Pevně 
věřím, že těmito přenosy uděláme 
lidem radost a společně celé ne-
příjemné koronavirové období ve 
zdraví překonáme.“                  (r)

 �Změna autobusového dopravce

Od 1. ledna 2021 budou nově zajišťovat příměstskou autobusovou dopra-
vu pro oblast Rožnovska autobusy společnosti TQM – holding s. r. o. Na 
všech autobusových linkách bude platit tarif Integrované dopravy Zlín-
ského kraje (ID ZK). Informační kancelář Rožnov najdete  na adrese 
Chodská 1025 (vedle parkoviště, cca 100 m pěšky od autobusového ná-
draží). Kontakt: +420 702 157 435; roznov.ik@tqm.cz.                               (r)       
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Příjezd do Rožnova od Meziříčí budou řídit světla
V roce 2021 by se město mělo do-
čkat další nové světelné křižovatky. 
Vyroste na silnici I/35 u vjezdu do 
areálu bývalé Tesly. 

Křižovatka u výjezdu z průmyslo-
vého areálu bývalé Tesly je již delší 
dobu problémovým úsekem, kde 
dochází ke kolizím s vlakem. Sprá-
va železnic se proto rozhodla celý 
železniční přejezd upravit. Radnici 
se ale nelíbilo, že projekt nezpra-
covává dopravní problémy v dané 
lokalitě komplexně, a proto se do ře-
šení zmíněné problematiky aktivně 
zapojila s cílem najít společné řeše-
ní vyhovující všem stranám. „Nejsme 
spokojeni, jak křižovatka funguje, 
impulzem byl návrh Správy železnic. 
Problémy mají jak auta vyjíždějící do-
prava na Valmez, tak především vozi-
dla odbočující doleva. A to nemluvím 
o kamionech, které občas zůstanou 
stát na kolejích kvůli plné křižovatce,“ 

sdělil starosta Radim Holiš (ANO).
Řešením bude nová světelná 

křižovatka přímo na silnici I/35. 
„Mimo jiné dojde k rozšíření odbočo-
vacího pruhu na Valmez z průmyslo-
vého areálu a ke změně hlavní silni-
ce, která bude nově vést po Zuberské 
ulici s napojením na 1/35. K realiza-
ci by mělo dojít souběžně s opravou 

železničního přejezdu v příštím roce. 
Náklady odhadujeme v řádech mili-
onů korun a o finanční spoluúčasti 
budeme jednat s ŘSD, jakožto vlast-
níkem silnice I/35,“ dodal Holiš. 

Novou světelnou křižovatku 
u  vjezdu do bývalé Tesly podpo-
ruje také místostarosta Jan Ku-
čera (Nezávislí Rožnováci). „Pro 

současný stav bych použil slovní 
spojení zásadní dopravní problém. 
Jedna věc jsou časté dopravní neho-
dy, druhá je složité a často nebez-
pečné vyjíždění z areálu na I/35. I 
proto jsem prosazoval, ať situaci 
začneme řešit a  budu prosazo-
vat vyřešení ještě v roce 2021,“ 
doplnil místostarosta.              (r)

 � Štědrovečerní večeře pro seniory

Město Rožnov pod Radhoštěm 
chce v této nelehké době prováze-
né nouzovými stavy a omezeními 
potěšit a podpořit seniory, a to ve 
spolupráci se školní jídelnou ZŠ 5. 
května a kuchařem Martinem Slo-
vákem. Štědrovečerní večeři nabí-
zí seniorům z Rožnova nad 60 let 
věku za symbolických 50 Kč. 

„Důvodem akce je nabídnout ce-
nově dostupnou variantu večeře pro 
seniory, která nepřekročí náklady 
na přípravu doma. Senioři zároveň 
nemusí suroviny v obchodě nakupo-

vat sami, čímž se sníží riziko přeno-
su virových onemocnění. S mateř-
skými školami chystáme pro seniory 
od dětí i malé vánoční překvapení, 
které bude pro každého,“ vysvětlil 
důvod akce Jan Kučera, místosta-
rosta města.

„Štědrovečerní večeře bude celá 
vakuově zabalena a bude obsahovat 
150 g masa nebo ryby v syrovém 
stavu, 250 g bramborového salá-
tu a  0,3 l  polévky. Na výběr jsou 
2  druhy polévky – rybí a čočková 
a  3 druhy hlavního chodu – kuře-
cí řízek, smažená podkova z kapra 
nebo filet z  lososa. Můžete si vybrat, 

zda hlavní chod bude usmažený, 
nebo bude jen připravený a vy si ho 
usmažíte čerstvý a voňavý sami,“ 
sdělila koordinátorka akce Hana 
Cábová. 

Objednávky na štědrovečerní 
večeři je možné uskutečnit tele-
fonicky nebo SMS na telefonním 
čísle 739 505 827 nebo e-mailem: 
pomocvnouzi@roznov.cz.

„Radost může udělat každý, 
a  to zakoupením večeře konkrét-
nímu rožnovskému seniorovi nebo 
zakoupením večeře pro potřebné. 
Město ve spolupráci s neziskovými 
organizacemi vytipuje potřebné, 

kterým pak večeři od dárců do-
ručí. Pokud chcete večeři darovat, 
kontaktujte nás telefonicky na 
uvedeném telefonním čísle nebo e-
-mailu,“ doplnil Jan Kučera, mís-
tostarosta města. 

Objednávat můžete až do pon-
dělí 21. 12. do 12 hodin. 

Objednávka může být doruče-
na k Vám domů ve středu 23. 12. 
po 11. hodině nebo si ji můžete 
vyzvednout od 11 do 14 hodin ve 
školní jídelně ZŠ 5. května. 

Objednávky budou hrazeny 
v  hotovosti na místě.

Šťastné a veselé Vánoce!    (měú)

Kulturní strategii čeká zatěžkávací zkouška
Takřka stostránkový dokument ma-
pující silné a slabé stránky kultur-
ního života ve městě je téměř hotov. 
Na přelomu roku projedná kulturní 
komise a pak by měl být představen 
veřejnosti. 

Kulturní strategie (dále jen KS) 
bude nedílnou součástí územní-
ho plánu na nadcházejících 10 
let, který v prvním kvartálu roku 
2021 projednají zastupitelé. „Podle 

zpracovatelky Olgy Škochové Blaho-
vé z ON planu se je třeba zaměřit 
na doplnění chybějící kulturní in-
frastruktury, v našem případě tedy 
přístavbu knihovny a stavbu kultur-
ního centra. Na to bude navazovat 
zapojení hlavních hráčů do této nově 
vzniklé infrastruktury,“ nastínila vý-
stupy KS místostarostka Kristýna 
Kosová (Zdravý Rožnov) a pokra-
čovala: „Tímto dostane společenský 
život nový směr, protože nám kolem 

Bezručovy ulice vyroste kulturní čtvrť. 
Bude to spolu s knihovnou, kulturním 
centrem a Brillovkou s třetí etáží jaké-
si srdce našeho kulturního a společen-
ského života, které bude třeba propojit 
s místními galeriemi a centrem města. 
Bylo by totiž chybou nechat samotný 
střed Rožnova na vedlejší koleji.“ 

Obsáhlý dokument ale podle 
Kosové kromě jiného doporučuje 
i  změnu grantového systému a upo-
zorňuje na dosud nevyjasněnou roli 

města v oblasti folkloru, konkrétně 
v  jeho metodickém vedení. „Folklor 
si musíme prodiskutovat hlavně s Va-
lašským muzeem v přírodě a se sou-
bory. Se skanzenem toho však k pro-
jednání budeme mít více, neboť nám 
jednotlivé analýzy jasně ukázaly pro-
vázanost kulturní strategie s cestovním 
ruchem. Naším cílem je mít progresiv-
ní živé město, kde se budou potkávat 
tradiční folklorní akce s  těmi moder-
ními,“ dodala místostarostka.       (r)

Rožnov nabízí pomoc těm, kdo chtějí stavět
Rožnovská radnice chce být o krok blí-
že moderním technologiím a zaměřila 
svou pozornost na zjednodušení pro-
cesních kroků při stavbě individuálního 
bydlení. Interaktivní průvodce Chci sta-
vět má pomoci všem, kteří o  výstavbě 
tohoto typu uvažují.

Průvodce je přizpůsoben stavbě běž-
ného rodinného domu, včetně návaz-
ných věcí, jako je například studna 
a  další. Vedení města chce znát ná-
zor občanů, a proto vyzývá všechny, 
kteří si stavebním procesem již prošli, 

nebo průvodce využijí, aby se podí-
vali na web města – konkrétně zá-
ložku vpravo Chci stavět – a předali 
městu zpětnou vazbu, připomínky 
či podněty ke zlepšení (e-mailová 
adresa je: petr.horak@roznov.cz). 
„Říká se, že čas je to nejcennější, co 
máme a tímto průvodcem se ho sna-
žíme šetřit nám všem. Stavební zákon 
není jednoduchý pro orientaci a s tím 
chceme občanům pomoci. Portál jsme 
ladili několik měsíců s experty z dané 
oblasti, s laiky, kteří si stavbou prošli, 
a také s nezávislými osobami. Věřím, 

že kdokoliv z občanů se teď rozhodne, 
že chce postavit dům, bude pro něj prů-
vodce přínosný a ušetří mu čas, protože 
bude mít důležité informace, formuláře 
a kontakty na jednom místě,“ uvedl 
místostarosta Jan Kučera.

Interaktivní průvodce zaměřený 
na výstavbu je však jen prvním kro-
kem, na který se bude nový portál 
zaměřovat. V plánu jsou i jiné ži-
votní události, jako jsou například 
sňatky, evidence obyvatel, žádosti 
o  nájemní byty nebo informace 
k  přestupkům.                                (r)

 �www.roznov.mobilnirozhlas.cz

Krizové situace, odstávky pitné vody 
nebo omezení v konkrétní ulici, ale 
také hlášení závad, návrhy na zlep-
šení života ve městě... Vše v co nej-
rychlejším čase. Taková je bezplatná 
platforma Mobilní rozhlas. Pomocí 
ní je možné také posílat podněty 
a  návrhy ke zlepšení čehokoliv ve 
městě. Aktuální info se nyní pravidel-
ně odesílá do telefonů více než 1 400 
lidí. Buďte také v centru dění a ne-
nechejte si ujít nejnovější zprávy! Re-
gistrace je možná na webové stránce 
v úvodu, a také přes mobilní aplikaci 
Mobilní rozhlas.                        (měú)
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NÁZORY KOMUNÁLNÍCH POLITIKŮ

Markéta Blinková (ODS)
Již několik let se bohužel opakuje 
téměř stejný seznam investičních 
priorit, které jsou pro město důleži-
té. Z různých důvodů však nebyly 
doposud realizovány. Za zásadní 
považuji chodník Tylovice I. etapa. 
Krizové místo z hlediska bezpečnosti 
občanů, kterých v této lokalitě přibý-
vá. Byla dokončena výstavba domů 
u Harcovny i řada dalších individu-
álních staveb. Město sice nezískalo 
dotaci, to by ale neměl být důvod, 
proč tento mnoho let připravovaný 
projekt stále odkládat.  Všechna 
povolení, včetně vykoupených sou-

kromých pozemků a objektů, které 
v minulosti stavbu chodníku zne-
možňovaly, jsou vyřízena. Město má 
k dispozici značné vlastní prostřed-
ky, vázané na kontroverzní stavbu 
„Kulturního centra“. Bezpečnost 
chodců jde bohužel stranou. Další 
prioritou je vodovod na Horních Pa-
sekách. Pro mnoho občanů v ostat-
ních částech města zcela běžná 
a  samozřejmá věc. Otočím kohout-
kem a teče kvalitní upravená voda. 
Tady bohužel ne. Podle posledních 
vyjádření vedoucí investic a vedení 
města se snad blýská na lepší časy. 
Stejnou prioritou je zajištění dosta-

tečných volných kapacit pro seni-
ory — tedy „Dům s pečovatelskými 
byty“. S další prioritou mám trochu 
problém – vnímám nutnost vybudo-
vání okružní křižovatky Videčská, 
s každodenní hrozbou nehod a úra-
zů. V neposlední řadě je také vy-
budování cyklostezky přes Pinduli. 
V oblasti cyklodopravy byly bohužel 
za poslední léta namalovány pouze 
piktogramy na komunikaci k Tesle. 
Přitom řada občanů využívá Cyklo-
stezku Bečva k dopravě do práce, na 
nákupy a věřím, že stejně takto by 
byla využívaná i cyklostezka nová. 
Zastupitelstvo města bude 8. pro-

since projednávat návrh rozpočtu na 
rok 2021. Uvidíme, třeba budeme 
mít konečně stejné priority a nebu-
dou jen na papíře.

Radúz Mácha (Nez. a Soukromníci)
Již dříve zastupitelstvem schválenou 
a naštěstí finančně zastropovanou 
prioritu má výstavba víceúčelového 
kulturního centra. Časový harmono-
gram projektové přípravy a výběr do-
davatele se bohužel protahují, plá-
nované náklady realizace narůstají 
a s nimi sílí i obavy o tento projekt. 
Kulturní stánek odpovídající poža-
davkům doby však Rožnov zcela ur-

V rámci rubriky Téma měsíce i tentokrát oslovila redakce Spektra Rožnovska všechny subjekty napříč 
komunálním politickým spektrem. Zajímala nás odpověď na otázku: Které 3 investice by podle Vás 
měly mít v roce 2021 prioritu a proč?

Rozpočet na rok 2021 míří do finále i s provozními škrty
Na prosincovém jednání zastupitelstva se bude projednávat nejdůležitější 
dokument města pro příští rok. Na mysli máme rozpočet města.

V roce 2021 se bude v Rožnově 
hospodařit s částkou takřka 660 
mil. Kč. „Podzimní data z vývoje 
ekonomiky zasažené koronaviro-
vou pandemií nám ukazují snížení 
příjmů v letošním roce zatím o osm 
milionů korun. Do konce roku se 
propad sice může ještě prohloubit, 
ovšem i tak jsme na to připrave-
ni a máme už dopředu vytvořenu 

finanční rezervu. Pomohla nám 
také částečná kompenzace propa-
du daňových příjmů od státu ve 
výši 20 milionů. Na toto vše rea-
guje odhad příjmů v rozpočtu na 
rok 2021. V řadě položek počítáme 
s výpadkem příjmů okolo  5 až 10 
procent.  Rozpočet je nyní zveřej-
něn, seznamujeme s ním zastu-
pitele a budeme ho chtít schválit 

v prosinci. Věřím, že příští rok 
všichni společně tím, jak můžeme 
podpořit domácí ekonomiku, vše 
zvládneme,“ přeje si starosta Ra-
dim Holiš (ANO).

Rozpočet na příští rok počítá 
i s úsporami na provozní výdaje 
radnice (viz samostatný rozhovor 
s tajemníkem Romanem Hepem 
– pozn. red.). Dle zásobníku pro-

jektů mají v roce 2021 nejblíže 
k realizaci tyto projekty: Kultur-
ní centrum, přístavba knihovny, 
třetí úsek chodníků v Tylovicích, 
chodník ke hřbitovu Na Láni, re-
konstrukce ulice Vítězná a silnice 
Tvarůžkovy. Schválením rozpočtu 
se budou rožnovští zastupitelé za-
bývat na svém posledním letošním 
zasedání v úterý 8. prosince.   (r)

Listopadové zastupitelstvo se konalo kvůli covidu-19 formou videokonference, kdy v zasedačce byl jen starosta Radim Holiš a veřejnost. Zbylí zastupitelé 
se jednání účastnili většinou ze svých domovů či kanceláří. Zda bude tento způsob jednání i v případě prosincového zasedání, bude ještě upřesněno.

Zasedání zastupitelstva města vždy 
přenášeno živě na www.tvbeskyd.cz



čitě potřebuje. Jednou z investičních 
priorit je nepochybně proměna sou-
časné podoby sídlišť. Zde žije nejví-
ce obyvatel města. Jde o regeneraci 
a revitalizaci veřejných prostranství 
na sídlištích, jejichž součástí bude 
rovněž úprava, obnova či výsadba 
zeleně a výstavba, rekonstrukce 
nebo sanace parkovacích ploch, 
chodníků, cyklistických a pěších 
stezek a budování či modernizace 
nekomerčních sportovních, relaxač-
ních a odpočinkových ploch. U par-
kovacích míst není jiné cesty než 
podoba modulárních vícepodlažních 
parkovacích domů. Poněvadž mám 
možnost pouze tří námětů, tak za 
mě je třetí investiční prioritou kom-
plexní revitalizace městského parku, 
zahrnujíc v sobě rovněž rožnovský 
Spolák. Ten je přece kus historie na-
šeho města stejně tak, jako Valašské 
muzeum v přírodě. Jako historický 
unikát býval se svou koncertní dvo-
ranou, společenskými prostory, letní 
zahrádkou, rybníčkem, hudebním 
altánem, upraveným parkem a pro-
cházkovými stezkami, přirozeným 
centrem společenského a lázeňské-
ho dění ve městě. Najděme řešení, 
jak v rámci budoucí komplexní re-
vitalizace městského parku a jeho 
propojením s Valašským muzeem 
v přírodě, mu vrátit jeho historickou 
jedinečnost, atraktivitu a důstojnost.

Jan Kučera (Nezávislí Rožnováci)
Rozpočet 2021 bude v největším na-
pětí za poslední roky. Vládní změna 
superhrubé mzdy znamená snížení 
daňových příjmů a ta dopadne i na 
rozpočty města a obcí. Zároveň 
tady máme propad ekonomiky, 
které opět znamená méně příjmů 
městské kasy. I tak jsme rozpočet 
navrhli jako vyrovnaný, spoříme na 
vybudování kulturních budov a splá-
címe historické dluhy. V příštím roce 
opravíme cesty, chodníky a mosty 
téměř za 17 milionů. To je i díky do-
tacím rekordní číslo. Teď ale k no-
vým investicím. Co je důležité 2021 
postavit či připravit k výstavbě? Jistě 
je to 1. etapa chodníku Tylovice — 

vyřešíme tím jeden z nejžhavějších 
problémů ve městě a věřím, že to 
stihneme do první dopravní nehody. 
Další prioritou musí být zahájení 
oprav MŠ Koryčanské Paseky a ZŠ 
Záhumení. Tyto dvě školy jsme po 
mnohaletém soudním sporu dostali 
do majetku a musíme dohnat tzv. 
investiční dluh. Tedy rychle začít 
opravovat okna, fasádu, ale i vnitřní 
prostory. Třetím bodem jsou sídliš-
tě. Žijí v nich 2 ze 3 obyvatel města. 
V příštím roce, opět díky dotacím, 
půjde přes 6 milionů do zeleně na 
sídlišti 1. máje a začneme připra-
vovat studii komplexní revitalizace 
sídliště na Koryčankách. Rožnováci 
si zaslouží připravit návrhy zlepšení 
života na sídlištích a na Koryčan-
kách to s občany projednáme právě 
v roce 2021.

Libor Adámek (Piráti)
Osobně bych upřednostnil dopravní 
bezpečnostní investice, po kterých 
občané už dlouho volají. Je to tedy 
především plánovaný chodník Tylovi-
ce – Hážovice, který je velmi důležitý 
pro zlepšení bezpečnosti chodců v této 
části města. Zapracovat by rozhodně 
také chtělo na přípravě kruhového 
objezdu Videčská. Rád bych viděl 
dokončenou rekonstrukci a nové par-
kovací stání na ulici Vítězná na síd-
lišti Láz, jejichž konečná příprava se 
nyní táhne snad už 4 roky. Mělo by 
se také pokračovat v přípravě projektů 
na rekonstrukci sídlišť, kde je nutné 
mít hotovou a s občany prodiskutova-
nou celkovou koncepci rekonstrukce 
a postupně začít alespoň s dílčími 
fázemi. Z dalších projektů je nutné 
pokračovat v přípravě vodovodu na 
Horní Paseky. Složité rozhodování 
bude u výstavby Kulturního centra, po 
prosincovém výsledku výběrového říze-
ní uvidíme, zda se nabídky stavebních 
firem vlezou do zastropované ceny 
203 milionů korun. Pak je to otázka 
hlavně na ekonoma města. Za posled-
ní roky však bylo odvedeno obrovské 
množství práce na přípravě projektu, 
bylo investováno více než 13 milionů 
korun, a navíc do roku 2022 máme 

stále potvrzenou dotaci 50 milionů ko-
run na pasivní standard budovy, což 
by byla škoda nyní zahodit.

Zastupitelský klub KDU-ČSL
Které investice budou v dalším roce 
realizovány, je dáno nejen dostat-
kem finančních prostředků na účtu 
města, ale i pečlivou přípravou všech 
podkladů umožňujících jejich zdár-
nou realizaci. O tom, co by mělo být 
v příštím roce financováno, je dnes již 
fakticky rozhodnuto a limitovat nás 
může jen propad daňových příjmů, 
na který i přes sliby vlády musíme být 
připraveni. Za neméně důležité ovšem 
považujeme debatu, co prospěje naše-
mu městu a především jeho občanům 
v investicích pro léta 2022 či 2023? Při 
rozmýšlení nad tím, co je a co není 
potřeba, musíme mít vždy na paměti, 
že zde platí vyrovnanost dvou zásad: 
co si přejeme – a co si můžeme jako 
zodpovědní hospodáři s ohledem na 
příjmy dovolit. Nad vzdušnými zámky 
a megalomanskými projekty by proto 
měla v našich plánech zvítězit rozva-
ha a vědomí, že musíme stát při ja-
kémkoliv rozhodování na pevné zemi. 
Proto říkáme NE přestřihávání pásek, 
ale jsme PRO vše, co nesníží standard 
života našich občanů a naopak posune 
město dále vstříc 21. století. Náš pohled 
na investice roku 2021 by se měl řídit 
klíčovými zásadami: BEZPEČNOST 
OBČANŮ (tedy dokončení chybějících 
úseků chodníku do Tylovic a světelná 
křižovatka u vjezdu do průmyslového 
areálu), ŽIVOTNÍ STANDARD ODPO-
VÍDAJÍCÍ 21. STOLETÍ (tedy vodovod 
Horní Paseky a výhledově i směrem do 
Uhlisek), PODPORA VZDĚLANOSTI 
(dostavba městské knihovny a investice 
do školských zařízení).

Radim Holiš (ANO)
Příprava projektů a nových investic 
probíhá v Rožnově ve shodě celé koa-
lice. Máme velký zásobník projektů. 
Pravidelně jsou výsledky odboru inves-
tic předkládány zastupitelům. Přípra-
va je dnes v takovém stavu, že máme 
nachystané investice minimálně do 
roku 2024. Vše souvisí s aktuálním 

stavem financí a dotací. I podle nich 
musíme přizpůsobit naše plány. Chci 
touto cestou poděkovat jak odboru in-
vestic i celému městskému úřadu. Vše 
si můžete zkontrolovat na www.strategie.cz. 
Proto mám i vzhledem k historii jed-
notlivých projektů jasno. Na prvním 
místě projekt, který soutěžíme - kultur-
ní centrum, které Rožnov neuvěřitelně 
posune. Na druhém místě je to přístav-
ba knihovny, kterou začneme soutěžit 
dle výsledku výběrového řízení KC. Na 
obě stavby máme přiznané dotace. Na 
třetím místě jednoznačně chodníky do 
Tylovic úsek 1. Dobrou zprávou je, že 
námi připravený velký projekt vodovo-
du Horní Paseky bude realizovat spo-
lečnost VaK Vsetín, a. s. Začátek v roce 
2021.  Vše bude záležet na nabídkách 
za realizace. Už jsme jasně ukázali, že 
nepůjdeme do staveb za každou cenu. 
A umíme i zareagovat v průběhu roku 
na aktuální vývoj rozpočtovým opatře-
ním. Bude to určitě zase v investicích 
pro Rožnov zajímavý rok.  

Kristýna Kosová (Zdravý Rožnov)
Prioritou je pro nás dostavba knihovny, 
která je už připravena, má potřebná 
povolení a obdrželi jsme dotaci na pa-
sivní standard budovy, projekt má roz-
vinout nevyhovující zázemí knihovny, 
které není řešeno od počátku 90. let, 
její bezbariérovost, dostatečné prostory 
pro všechny činnosti, které jsou nyní 
omezeny třeba tím, že provoz oddělení 
se střídá s programy pro školy přímo 
mezi regály. V roce 2019 proběhlo při-
tom v naší knihovně 215 besed, schá-
zí se tady i Univerzita 3. věku, tvůrčí 
skupina Města v mé paměti a mnoho 
dalšího. 
Další prioritou jsou projekty bezpečněj-
šího města - hlavně chodník Tylovice-
-Hážovice, ale také příprava cyklopro-
poje ze sídlišť do centra, jehož studie 
by v příštím roce měla pokračovat 
projektovou přípravou a vedeme ji pod 
pracovním názvem Rožnovská švestka. 
Třetí prioritou jsou veřejné prostory — 
chceme pokračovat v přípravě úprav 
Tyršova nábřeží a dotáhnout projek-
ty na vnitroblok Kulturní a náměstí 
1. máje k dotacím a realizaci.  
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Městský úřad utahuje opasek, dotkne se to také úředníků

Protože se již delší dobu 
mluví o hledání úspor v pro-
vozních výdajích městského 
úřadu, položili jsme jeho ve-
doucímu - tajemníkovi Roma-
nu Hepovi (na fotu) tři otázky, 
které s tímto tématem přímo 
souvisí. Jeho odpovědi přiná-
šíme v plném znění.

 �Na základě požadavku vedení 
města byl radou odsouhlasen úkol 
vedoucímu úřadu snížit rozpočet na 
mzdy o 5 % pro rok 2021. Jak jste 
se s tímto úkolem vypořádal?
„Úřad plánuje snížení počtu úřed-
níků k 1. 1. 2021 o 8 pracovních 
míst. A budeme muset sáhnout 
i do plánovaných odměn. Faktická 
úspora mzdových nákladů bude 
4 556 000 Kč včetně odvodů.”

 � Jaký bude mít dopad snížení roz-
počtu na počet zaměstnanců úřadu?
„Schváleno radou města je v sou-
časné době 189 zaměstnanců, 
z toho 150 úředníků a 39 neúřed-
níků. Na jaře letošního roku jsme 
přistoupili k úsporným opatřením. 
Neobsazovali jsme volná pracovní 
místa, ani ta, která vznikla z dů-
vodu odchodů zaměstnanců do 
starobního důchodu či přirozenou 

fluktuací. Díky tomu jsme již v le-
tošním roce převedli rozpočtovým 
opatřením zpět do rozpočtu měs-
ta 3 300 000 Kč včetně odvodů. 
Z plánovaných 150 úředníků pro 
rok 2020 navrhujeme trvalé sníže-
ní počtu úředních pozic na 142.”

 � Covid-19 s sebou přináší řadu 
omezujících opatření, která se ne-
gativně dotkla chodu samotného 
úřadu. Vzešlo však v této nelehké 
době i něco pozitivního, co budete 
chtít na úřadě zachovat po skončení 
protiepidemických opatření?
„Situace přicházející s Covidem 
nebyla lehká pro nikoho z nás. 
Chod úřadu komplikovalo i ome-
zení úředních hodin na pondělí 
a středy po 5 hodinách. Úředníci 
vycházeli občanům vstříc, a pokud 
byla dodržena všechna opatření, 
tedy pokud se občan objednal te-

lefonicky, byl dodržen rozestup, 
nošení roušky, dezinfekce atd., 
snažili jsme se vyřešit požadavky 
občanů v maximální možné míře. 
Ze strany občanů nepřišla žádná 
stížnost, a naopak občasné podě-
kování za vstřícnost v této neleh-
ké době potěšilo každého z nás. 
Co se týče druhé části otázky, 
vnímám situaci zároveň jako šan-
ci na změnu. Během nouzového 
stavu jsme spustili objednávkové 
systémy, které se velice osvědčily. 
Věříme, že objednávkových systé-
mů bude využíváno i v budoucnu 
a že se  na našem úřadě už  nese-
tkáme s klienty, kteří by museli če-
kat. Poděkoval bych touto cestou 
občanům za trpělivost, ale také 
úředníkům, protože po celou dobu 
pandemie byl a je chod úřadu za-
chován v plném provozu.”         (r)
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Rožnov po roce opět oceňoval za květinové výzdoby
T klub – kulturní agentura a ČSŽ - spolek rožnovských žen ve spolupráci s SBD a městem vyhlásily vítěze soutěže Kvetoucí 
město. Letos ke kategoriím Balkony a okna v bytových domech, Balkony a okna v rodinných domech a Zahrádky před byto-
vými domy přibyla nově kategorie Zahradní úprava před sídlem firmy.
Do letošního 14. ročníku této 
tradiční soutěže se přihlásilo 43 
účastníků. Hodnocení proběhlo ve 
čtvrtek 12. srpna a v každé kate-
gorii komise ocenila tři účastníky. 
Členy hodnotící komise byli Anna 
Vašutová – místopředsedkyně ČSŽ 
- spolku rožnovských žen, Roma-
na Rusková a Renáta Koňaříková 
– zástupkyně pořádajícího T klu-
bu – kulturní agentury a Jaromír 
Koryčanský, který byl i odborným 
garantem akce.

Slavnostní vyhlášení výsledků 
soutěže a předání odměn nejlepším 
v jednotlivých kategoriích proběh-
lo v obřadní síni městského úřadu 
ve středu 23. září. Vždy tři nejlepší 
byli odměněni pěknými cenami od 
sponzorů.                       (r), fota TKA                                                                               

Výherci: Balkony a okna v bytových domech - 1. Jana Dobrozemská, 2. Marie 
Janečková, 3. Jana Flesarová. Balkony a okna v rodinných domech - 1.  Eva 
Vlčková 2. Bohuslava Obluková, 3. Josef Mikunda. Zahrádky před byto-
vými domy - 1. Kamil Mikula, 2.  Marcela Kureková, 3. Helena Panašová.              
Zahradní úprava před sídlem firmy - 1. IZOLTING MORAVIA. 

Takto pečuje o zahrádku Kamil Mikula. Výzdoba Jany Dobrozemské.

Překrásný vekovní prostor u firmy IZOLTING MORAVIA. Na dům Evy Vlčkové je radost pohledět.

Marie Janečková získala 2. místo v kategorii 
Balkony a okna v bytových domech.

O bezdomovce ve městě je postaráno také během pandemie
Ani v současné pandemii se v Rož-
nově nezapomíná na bezdomovce. 
V  našem městě se o ně starají v noc-
lehárně a denním centru, které jsou 
umístěny v budově městské policie ne-
daleko skanzenu. V čem je péče o lidi 
bez domova jiná v době nouzového 
stavu, tak nejen na to jsme se zeptali 
Miroslava Ildži, ředitele vsetínského 
Elimu, jenž obě služby zabezpečuje.

 � Kolik lidí bez domova využívá noc-
lehárnu Elim v Rožnově aktuálně 
v  době pandemie? 
„Noclehárna nabízí 14 lůžek pro muže 
a ženy, které se ocitnou bez přístřeší. 
Pro ženy máme samostatný pokoj, ve 
kterém můžou přespat až 3 ženy. Na 
začátku roku, kdy byl první nouzový 
stav vyhlášen, jsme měli noclehárnu 

využitou téměř na 80 %. Klienty tvoří 
převážně lidé z  Rožnova a  okolních 
obcí. Z celkové návštěvnosti využívají  
noclehárnu z 90 % muži a z 10 % ženy. 
V současnosti máme noclehárnu vyu-
žitou pravidelnými klienty v průměru 
okolo 7 osob denně. Souvisí to s tím, 
že se tento rok úspěšně podařilo přes 
letní měsíce najít několika klientům 
novou práci a ubytování, tudíž přestali 
využívat našich služeb. Ročně využije 
noclehárnu okolo 45 osob.“

 � Co se lidem bez domova dále nabízí?
„Elim Vsetín provozuje v Rožnově jed-
nak zmíněnou noclehárnu a  také 
denní centrum pro osoby bez přístřeší. 
Tato služba je otevřena denně mimo 
svátky a víkendy od 8.30 do 12.00 a od 
13.00 do 16.00 hodin. V denním centru 

si mohou osoby bez přístřeší zabezpe-
čit základní životní potřeby (provést 
hygienu, uvařit si jídlo, získat sociální 
poradenství a další odbornou pomoc, 
díky které mohou pracovat na hledá-
ní řešení z jejich nepříznivé situace). 
Službu pravidelně využívá okolo 25 
lidí měsíčně a je poskytována zdarma.“

 � Za jakých podmínek lze rožnovské 
zařízení využít? 
„Noclehárna je otevřena od 19.00 do 
7.00 hodin každý den v roce, je určena 
pro osoby bez přístřeší od 18 let. Kli-
ent v noclehárně zaplatí 30 Kč za noc 
s  tím, že první noc je zdarma. Musí se 
jednat o osobu bez přístřeší, která je so-
běstačná, schopna samostatně vyjít do 
druhého patra (objekt není bezbariéro-
vý). Při vstupu je každé osobě provede-

na alkoholová dechová zkouška, kde je 
maximální tolerance do 0,8 promile.“ 

 � Co se děje s vašimi klienty, kteří 
jsou v karanténě nebo izolaci právě 
kvůli koronavirové infekci?
„V současné době nouzového stavu, 
poskytujeme služby 24 hodin denně, 
sedm dní v týdnu. Lidé bez přístřeší 
tak mohou být celý den v  prostorách 
služby denního centra a noclehárny 
a využívat nabízené služby. Během 
celého roku máme v zařízení zvýšená 
hygienická opatření. Klienti vše do-
držují. Díky tomu se nám prozatím 
nestalo, že by někdo z nich byl naka-
žen. Pokud by ale tato situace nasta-
la, máme připraveny krizové plány, 
spolupracujeme s městem a krajskou 
hygienickou stanicí.“                    (r)

MĚSTSKÝ ÚŘAD                                      
INFORMUJE

Domovník-preventista
„Chceme zvýšit bezpečnost a veřejný 
pořádek v problémových lokalitách 
města Rožnova pod Radhoštěm. 
K tomu mají pomoci také noví do-
movníci-preventisté. Ti v současné 

době působí v bytových domech 
1. máje 1059 a Moravská 1443,“ 
vysvětlil Jan Kučera, místostaros-
ta města. Jejich činnost je zaměře-
na zejména na prevenci přestupků 
v oblasti občanského soužití, na 
dohled nad dodržováním pravidel 
stanovených domovním řádem 
a nad pořádkem a čistotou ve 
společných prostorách i v okolí 
domu. Pozornost domovníků-pre-

ventistů se zaměřuje i na případné 
sociálně-patologické jevy ohrožu-
jící zdejší děti a mládež. Při své 
činnosti domovníci-preventisté 
úzce spolupracují s pracovníky 
Městského úřadu v Rožnově pod 
Radhoštěm. 

„Domovníci-preventisté byli vybráni 
z řad obyvatel bytového domu, tak 
aby byli součástí života obyvatel 
a  mohli včas reagovat např. na 

projevy vandalismu nebo rušení 
nočního klidu. Důležitá je také 
kontrola pohybu cizích osob 
v  domě,“ doplnila koordinátor-
ka prevence kriminality Hana 
Cábová.  

Část nákladů na domovníky-pre-
ventisty je pro rok 2020 hrazena 
z  projektu Programu prevence kri-
minality na místní úrovni Minister-
stva vnitra České republiky.   (měú)



KAM
ZA KULTUROU

PROSINEC 2020
Vážení čtenáři,

koronavirová epidemie v těchto dnech znovu nabírá na síle, což se projevilo na rušení většiny plánovaných progra-
mů. V přehledu tentokrát najdete většinou jen akce realizované po předchozí domluvě nebo přes internet.  Pokud                                                                                             
je ale zveřejněn program s konkrétním datem, vždy si, prosím, jeho konání raději ověřte na webových stránkách organizá-
tora případně se s oganizátorem spojte telefonicky.                                                                                                                       Redakce

Zvuková relaxace — Jiřina Solvana Vašinová
18.00-21.00 hodin — Slunečnice

 �NEDĚLE 13. 12.
KURZ OLEJOMALBY METODOU BOB 
ROSS NEBO TECHNIKOU DRY BRUSH 
A AKVAREL
Martina Becková
9.00-17.00 hodin — Slunečnice

 � SOBOTA 30. 12.
ÚPLŇKOVÝ ÓM CHANTING 
Skupinová hlasová meditace — Mgr. David 
Svoboda
19.00 hodin – Slunečnice

 �ÚTERÝ 12. 1. 2021
VZTAHY NOVÉ DOBY — přednáška
Vendula Kociánová — Labužnice Života
17.00-20.00 hodin — Slunečnice

 �DLE DOHODY
INDIVIDUÁLNÍ KONSTELACE
Individuální setkání — Hana Kubelová
9.00-17.00 hodin — Slunečnice 

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

 �DLE DOHODY
KOUČINK UVOLNĚNÍ EMOČNÍCH 
VZORCŮ
Individuální setkání —  Pavel Dvořák
9.00-17.00 hodin — Slunečnice 

 �DLE DOHODY
SYSTEMICKÉ KONSTELACE — KRAJINA 
DUŠE — SAMOSTATNOST, SVĚDOMÍ 
DUŠE
Prožitkový seminář — Libor Zvolánek 
9.00-17.00 hodin — Slunečnice

 �DLE DOHODY
DIVOŽENKY V ROŽNOVĚ — ŽENSKÝ 
KRUH
Eva Ludvík Kudrnová
16.30 hodin — Slunečnice

 �DLE DOHODY
PSYCHOSOMATICKÁ MASÁŽNÍ DOTY-
KOVÁ TERAPIE  
Individuální setkání — Radek Lešikar
9.00-19.00 hodin — Slunečnice 

 �DLE DOHODY
O ZDRAVÉM DÝCHÁNÍ OXYGEN ADVAN-

Sdělení: Protože ministerstvo zdravotnictví 
avizovalo, že bude žádat o prodloužení nouzo-
vého stavu do 12. 12. 2020, tak se v prosinci 
akce pořádané Klubem seniorů konat nebu-
dou. Pokud nouzový stav bude prodloužen do 
zmíněného data, otevřeme v omezené míře jen 
kancelář klubu ve středu 16. 12. 2020 od 9.00 
do 12.00 hod. pro vyřízení administrativních 
záležitostí, výdej Seniorku. (KS)

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

 �NEDĚLE 6. 12.
ONLINE - VEČER PŘI SVÍČKÁCH
Slavnostní předvánoční koncert.
17.00 hodin — přímý přenos přes internet 
(přístup přes web www.nmvp.cz)

Aktuální informace o předvánočních akcích 
skanzenu sledujte na jeho webových strán-
kách.

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

Ve vile v Galerii CREARS na nábřeží Dukel-
ských hrdinů 442 bude do konce roku  prodlou-
žená výstava předních slovenských ilustrátorů 
a malířů Igora PIAČKY a Petra UCHNÁRA 
s názvem Cum fabulis mundi/S příběhy světa. 
Potrvá i přes leden. V pavilonu  Stage Garden 
GALLERY CREARS Na Zahradách 2186 
bude od  4. 12. skupinová výstava předních vý-
tvarných umělců, které zastupujeme, obvyklý 
ZIMNÍ SALÓN potrvá do 20. 2. 2021.

SLUNEČNICE - Ateliér Sebevzdělávání z.s.
604 163 735 * iac.roznov@gmail.com
www.alternativnicentrum.webnode.cz

* PROGRAM JE KREATIVNÍ A BUDE 
TVOŘEN SPONTÁNNĚ DLE UVEDENÉ-
HO VÝBĚRU * PRO BLIŽŠÍ INFO VOLEJ-
TE NA UVEDENÉ TEL. ČÍSLO * SVŮJ 
PŘEDBĚŽNÝ ZÁJEM HLASTE NA UVE-
DENÉ KONTAKTY, O TERMÍNU VÁS BU-
DEME INFORMOVAT

 � SOBOTA 12. 12.
MEDITACE S KŘIŠŤÁLOVÝMI MÍSAMI

TAGE A BUTEYKO CLINIC
 Praktická přednáška — Jiří Uhlíř
18.00-20.30 hodin — Slunečnice 

 �DLE DOHODY
AKUPRESURNÍ MASÁŽ HLAVY (Access 
Barss), 
OMLAZUJÍCÍ TERAPIE OBLIČEJE 
(Access Facelift)
Individuální setkání — Anna Lerchová
9.00-16.30 hodin — Slunečnice 

 �DLE DOHODY
KVANTOVÁ FYZIKA JAKO FYZIKA LID-
SKÉ DUŠE 
Přednáška — Rostislav Szeruda
17.30-19.00 hodin — Slunečnice 

 �DLE DOHODY
ŠAMANSKÉ CESTOVÁNÍ  
Léčivý zážitkový workshop s šamanským bub-
nem — Mgr. Petr Horák
19.30-21.00 hodin — Slunečnice 

 �DLE DOHODY
SETKÁNÍ S GENOVÝMI KLÍČI – SVO-
BODNÁ KREATIVITA
Skupina sdílení pro pokročilé — Martina Knot-
ková, Radek Lešikar
(od 17.00 hodin úvod pro nováčky)
18.00-20.00 hodin — Slunečnice

 �DLE DOHODY
VNITŘNÍ MOUDROST ŽENY
Prožitkový workshop pro ženy — Eva Žurková
17.00-19.00 hodin — Slunečnice

 �DLE DOHODY
SOBOTA a NEDĚLE 
EMBODIMENT — PLNÉ BYTÍ V TĚLE 
Prožitkový seminář — Miluška Hazuchová, 
Katka Fojtíková  
so 10-18 hodin a ne 9-13 hodin — Slunečnice

 
Středisko volného času
Tel.: 571 115 635
www.svcroznov.cz
 

 �ÚTERÝ 1. 12.
SOUTĚŽNÍ VÁNOČNÍ TVOŘENÍ O NEJ-
ORIGINÁLNĚJŠÍ BETLÉM
Tvořivá soutěž pro všechny věkové kategorie, 
pro jednotlivce, rodiny nebo skupinky. 
Betlémy mohou být vyrobeny z jakéhokoliv ma-
teriálu  např. papír, dřevo, vlna aj., záleží na 
vaší fantazii. 
Fotografie betlémů společně s fotografií tvůrců za-
šlete do 13. 12. na: j.krenkova@svcroznov.cz. Po 

Klub seniorů
Tel.: 774 423 197
klubsen.rpr@centrum.cz
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Valašské muzeum v přírodě
Tel.: 571 757 111
www.nmvp.cz

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

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

Středisko volného času
Tel.: 571 115 635
www.svcroznov.cz



lečně si vytvoříme drobné dárečky — mýdélka, 
krabičky a dekorace na vánoční stůl. Cena 
250 Kč, v ceně je zahrnutý výtvarný materiál, 
svačina a oběd. Akce se uskuteční pouze, zda 
to dovolí aktuální nařízení vlády ČR. Předběž-
ně se můžete přihlásit na: 
b.koprivova@svcroznov.cz . 
8.00–15.00 hodin — klubovna 5 SVČ

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ VALAŠSKÁ ZIMA
Uzávěrka soutěže 8. 1. 2021. Výtvarná soutěž 
na téma valašská zima. Děti mohou využít 
libovolné výtvarné metody a mohou pracovat 
i  ve skupinách. Maximální velikost obrázků je 
formát A2. Ocenění výtvarných prací proběh-
ne v lednu 2021.

vyhlášení 16. 12. budou zveřejněny na www.
svcroznov.cz, fcb, ig. Vítězové se mohou těšit 
na odměny.

 � PÁTEK 4. 12.
UZÁVĚRKA LITERÁRNÍ SOUTĚŽE
Recepce SVČ. Děti se mohou zapojit do již 
probíhající literární soutěže s psí tematikou. 
Pravidla jsou jednoduchá - napsat příběh, 
povídku, pohádku nebo nakreslit komiks ze 
života psů a detaily k nim jsou upřesněny na 
webu www.svcroznov.cz. Vyhodnocení soutěže 
proběhne v průběhu ledna. 

 � PONDĚLÍ 7. 12.
VÁNOČNÍ TANEČNÍ SOUTĚŽ  X-MASS 
VIDEO CHALLENGE S HEART2BEAT

Soutěž je určena pro všechny: úplné začáteční-
ky, netanečníky nebo i pokročilejší tanečníky. 
Společně s lektory z Heart2Beat se naučíte 
krátkou vánoční choreografii, která bude zve-
řejněna 7. 12.  na facebooku a youtube kanálu 
Heart2Beat i SVČ. Poté se choreografii  podle 
videonávodu naučíte, natočíte a video do 15. 
12. pošlete na: heart2beat@email.cz. Z pěti 
věkových kategorií budou vybráni a oceněni 
vždy 3 výherci, které vyhlásíme před poslední 
adventní nedělí, a to 18. prosince. Neváhejte 
se naladit na vánoční atmosféru se street dan-
ceovými tanečníky ze SVČ.

 � SOBOTA 19. 12.
VÁNOČNÍ TVOŘENÍ
Tvoření pro děti od první do deváté třídy. Spo-

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

            www.hotel-energetic.cz

POZVÁNKY, INZERCE PŘÍLOHA KAM /26. LISTOPADU 2020

HOTEL AGH
Čechova 142, Rožnov p. R.
Rezervace míst na tel.: 571 625 666

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

Nabízí své prostory pro konání obchodních setkání a jednání, 
školení, rautů a recepcí (slavnostní tabule pro 30 až 60 osob), 
konferencí, seminářů, gastronomických akcí, svateb a firemních 
i společenských večírků. To vše s využitím ubytovacích kapacit. 

V JAKÉM PROSTORU? Ozvučený víceúčelový sál s videoprodukcí 
a přípojkou na internet a úpravou prostor dle Vašich přání.
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Rožnov poprvé v historii udělil Čestné občanství
Na zářijovém zasedání schválili zastupitelé ocenění pro tři významné osobnosti. PhDr. Jiří Langer, CSc. a Ing. Jan Měrka získali Cenu 
města Rožnova pro rok 2020. Premiéru letos mělo Čestné občanství, které bylo in memoriam uděleno Františku Trpíkovi. Kvůli koro-
navirové pandemii zatím nebyla ocenění adresátům (v případě p. Trpíka pak jeho rodině) oficiálně předána, stát by se tak ale mělo 
okamžitě, jak to protiepidemiologická opatření dovolí.

 � František Trpík 
(* 11. 10. 1914 Moravská Ostrava,  
† 30. 5. 2000 Rožnov p. R.)

Narodil se v rodině řezníka Eduar-
da Trpíka a Marie, rozené Krzyst-
kové, jako třetí dítě. Otec padl roku 
1914 na frontě a matka se v  roce 
1922 znovu provdala a s dětmi od-
stěhovala do Rožnova, kde měla 
hostinec. Zde František vychodil 
školu a poté absolvoval Baťovu ško-
lu práce ve Zlíně. 

Základní vojenskou službu ab-
solvoval v Hradci Králové, kde 
vystudoval poddůstojnickou školu. 
V  dubnu 1940 překročil hranici 
na Slovensko, odkud se nakonec 
dostal oklikou do Francie, kde 12. 
května 1940 vstoupil do čs. armá-
dy. Zúčastnil se ústupových bojů ve 
Francii. Byl evakuován do Anglie, 
kde byl 15. srpna 1941 na vlastní 
žádost zařazen do výcviku pro spe-
ciální úkoly v Protektorátu. 

Na podzim 1943 byl zařazen do 
skupiny s krycím jménem GLUCI-
NIUM. Ta měla za úkol vytvořit 
v  jižních Čechách odbojovou or-
ganizaci, udržovat spojení s Lon-
dýnem a provádět zpravodajské 
a  sabotážní akce. Skupinu tvořili 
- velitel nadporučík Vítězslav Lepa-
řík, zástupce velitele rotný Ludvík 
Hanina, pomocník rotný Josef Ci-
kán a radista rotný František Trpík. 

Skupina GLUCINIUM začát-
kem května 1944 vyplula lodí do 
přístavu v  Neapoli, odkud pokra-
čovala do základny ve Fasanu. Pa-
rašutisté vzlétli bombardérem Ha-
lifax z  letiště Brindisi 3. července 
1944. Klíčovým okamžikem každé 
paraskupiny je moment seskoku. 
Osudy vojáků závisely na umění pi-
lota. Pilot s  navigátorem se řídili to-
kem Dunaje. Pak si ale spletli Vltavu 
s  Lužnicí, a tak 4. července 1944 
byla skupina vysazena místo u Tábo-
ra u Purkarce. Parašutisté uvízli na 
stromech. Přišli o  většinu vybavení. 
Skupina se proto rozhodla rezigno-
vat na původní program a  jednotli-
vě se pokusila projít na Slovensko. 
Postupně byli pozatýkáni. František 
Trpík byl zatčen 27. července, při vý-
sleších nic nepřiznal. Vítězslav Lepa-
řík byl v Terezíně zastřelen. Hanina, 
Cikán a Trpík se dočkali konce války. 

Poté, co se František Trpík 14. 
května 1945 ohlásil na MNO, skon-
čil ve vazbě pro podezření z vojen-
ské zrady. Na svobodu se dostal 
5.  září 1945. Dále setrval u armá-
dy a 26. ledna 1946 získal hodnost 
podporučíka. Z činné služby odešel 
7. dubna 1946. V červenci 1946 se 
oženil, z manželství vzešli dva sy-
nové. Do konce roku 1947 pracoval 
u ministerstva vnitra, 1. prosince 
1947 nastoupil u firmy Baťa, kde 
vydržel dva roky. Poté se vrátil do 
Rožnova a začal pracovat v gumár-
nách Zubří. V 50. letech ho sledo-
vala StB. Do důchodu odešel v roce 
1970. Celý život se věnoval pěsto-
vání jablek, v roce 1953 vyšlechtil 
odrůdu - Rožnovské citrónové.

Vyznamenání: 1944 - Pamětní 
medaile československé armády 
v  zahraničí se štítky Francie a Vel-
ká Británie, 1946 - Československý 
válečný kříž 1939, 1946 - Česko-
slovenská medaile za zásluhy II. 
stupně, 1990 - povýšen do hodnosti 
podplukovníka pěchoty.

 � PhDr. Jiří Langer, CSc. 
(* 27. 4. 1936 Brno)

Ačkoliv se narodil na jihu Moravy, 
léta dospívání však prožil v  Praze. 
Domácí lekce kreslení, na něž teh-
dy docházel k Ondřeji Sekorovi, 
v  něm probudily touhu stát se ilus-
trátorem. V roce 1955 však nastou-
pil ke studiu historie na Filozofické 
fakultě UK v Praze. 

Tužku a  skicák přesto ani poz-
ději neodložil. Staly se jeho stálými 
průvodci při domácích i zahra-
ničních cestách. Maloval a dosud 
maluje nejen pro radost. Úžasný 
pozorovací talent a znalost historic-
kých reálií mu umožňuje rozpoznat 
v  krajině to, co pro mnohé zůstává 
skryto. Svými kresbami doprovodil 
již desítky vlastních odborných 
a popularizačních textů a výstav, 
propagačních materiálů (plakáty, 
pozvánky, pohlednice, průvodce 
a  texty k  výstavám a expozicím, 
nejnověji dokonce omalovánky). 
Závěrečná diplomová práce na 
téma sociálního postavení obyvatel 
horní Oravy (1960) do značné míry 
předznamenala další jeho působení 
v oboru (Oravské muzeum 1960-
1963; Okresné osvetové stredisko 

1963-1965; ředitel Oravské galérie 
v Dolnom Kubíne 1965-1971). 

S přelomem šedesátých a sedm-
desátých let je spojen jeho partici-
pace na vytváření koncepce nového 
muzea lidového stavitelství - dnešní-
ho Múzea oravskej dediny v Zuberci. 

V roce 1971 přijal nabídku k pů-
sobení ve Valašském muzeu v  pří-
rodě v Rožnově, kde setrval až do 
roku 1996. Jeho příchod do této 
instituce spadá do doby, kdy mu-
zeum prožívalo dynamický rozvoj 
a rapidně stoupala návštěvnost. Jiří 
Langer se tehdy stal součástí kolek-
tivu pod vedením dr. Jaroslava Šti-
ky.  V roce 1996 odešel PhDr. Jiří 
Langer do penze. Neznamenalo to 
ovšem konec jeho odborné činnos-
ti, spíše naopak. Oproštěn od sta-
rostí manažerské funkce náměstka 
ředitele mohl veškerou svou energii 
a invenci věnovat odborné činnos-
ti - a mnohdy i naplnění cílů, které 
bylo nutné v dřívějším pracovním 
shonu odsouvat. 

Během uplynulého dvacetiletí 
se věnoval vedle přednášek a práci 
na vědeckých studiích také tvorbě 
mnoha zásadních knih o tradiční 
kultuře východní Moravy i celých 
Karpat.  

 � Ing. Jan Měrka 
(* 20. 5. 1955 Vsetín)

Přistěhoval se do Rožnova po 
ukončení studia v roce 1979. Ješ-
tě jako mladý vývojový pracovník 
Tesly se ihned zapojil do společen-
ského života. S vervou a nasazením 
sobě vlastním se pustil do prvního 
velkého veřejného projektu, kterým 
byla výstavba (projekt a výstavbu 
inicioval a osobně řídil) a  násled-
ně rozjezd T klubu. 

V roce 1991 odešel ze zaměstná-
ní v Tesle a pustil se na nelehkou 

a nejistou cestu podnikání. V  rám-
ci jeho zahraničních kontaktů ho 
oslovila skupina švýcarských prů-
myslníků, aby pomohl realizovat je-
jich záměr přesunout do tehdejšího 
Československa špičkové techno-
logie povrchových úprav a výrobu 
číselníků pro švýcarský hodinářský 
průmysl. Po poměrně strastiplné 
cestě se nakonec záměr podařilo 
realizovat - v dubnu 1991 založil 
společnost LISS. Už o rok později 
Ing. Jan Měrka nastoupil další eta-
pu svého profesního života, když 
s bratrem zakládají společnost Re-
mak. Jejich cílem bylo rozvinout 
v Rožnově zcela nový průmyslový 
obor, výrobu vzduchotechnických 
zařízení. Vybírá si ale opět jednu 
z nejtěžších cest, tj. vybudování vý-
robního podniku bez místní tradice 
a know-how, bez zahraničních in-
vestic a  s  minimem vlastních zdro-
jů. Byl to v  pravém slova smyslu 
odvážný krok. S entuziasmem a pl-
ným nasazením společnost zahájila 
činnost v pronajaté hale M9 v are-
álu bývalé Tesly. Nakoupili na úvěr 
švýcarské stroje, zaměstnali první 
desítky zaměstnanců. Firemní vize 
dostala dynamiku a tak v roce 1995 
začíná firma stavbu vlastního areá-
lu na Zuberské ulici. V průběhu let 
se Remak stal významným výrobcem 
vzduchotechnických zařízení a  to 
v  evropském i světovém měřítku. 

Ing. Měrka přispěl také k popula-
rizaci města, mj. tím, že v roce 2004 
byl finalistou v anketě prestižní 
soutěže Podnikatel roku pořádané 
společností Ernst & Young. Způso-
bem sobě vlastním dále pokračoval 
i ve svých veřejných aktivitách. 

Je spoluzakladatelem a dlouhole-
tým předsedou spolku Průmyslový 
areál Rožnov. Dlouhá léta se také 
zapojuje do práce poradních orgá-
nů města. Byl a je aktivní i ve Vidči, 
tedy obci, kde bydlí. 

Je významným podporovatelem 
Diakonie Vsetín a ani kultura ne-
zůstávala stranou jeho zájmu. Jeho 
dlouholeté vazby na T klub, včetně 
finanční podpory, ho vedly k tomu, 
že se bez váhání zapojil do přípra-
vy projektu vybudování nového 
kulturního centra. Ing. Jan Měrka 
je navzdory svému důchodovému 
věku stále aktivní ve všech svých 
rolích a navíc se po boku svých 
synů zapojuje i do jejich projektů 
ve prospěch města.                     (r)

Web města

Facebook

Kulturní kalendář

Strategie Rožnov

Usnesení Rady

Usnesení Zastupitelstva

www.roznov.cz

Rožnov pod Radhoštěm - město 

www.roznov.cz/kalendar

www.strategieroznov.cz

www.roznov.cz/usneseniRM

www.roznov.cz/usneseniZM
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Martin Valášek
martin.valasek@tka.cz

Nové desky vycházejí jedna za druhou

Hudební scéna je v poslední 
době vydavatelsky plodná, 
proto jsme se  vám rozhodli 
představit aktuální novinky, za 
kterými stojí interpreti, které 
jste mohli u nás vidět. 

Charismatická Lenka Du-
silová vydala po šesti letech 
nové album „Řeka“, na kterém 
se prezentuje v sólovém módu, 
ovšem s pomocí několika hos-
tujících hudebníků — uveďme 
alespoň Petra Ostrouchova 
a Aid Kida. Nahrávka má její 
typickou atmosféru, muzikanti 
dokáží udělat členitý hudební 
prostor, ve kterém ženský hlas 
vynikne. A je stále ve vynika-
jící formě. Jak trefně napsala 
Aneta Martínková v aktuál-
ním čísle časopisu Fullmoon: 
„Vždycky mi dělá radost, když 
vidím zavedené jméno české pop 
music, že dovede svou tvorbu 
aktualizovat. Zároveň něco, co 
je lokálně charakteristické, ale 
současné a důvtipné. Jakkoli 
není Řeka asi deska, která by 
mně hrála v uších každý den, 
myslím si, že by to, jak vznikla, 
mohlo fungovat jako inspirativ-
ní příklad, kudy se v populární 
hudbě vydávat.“

Mladá nadějná kapela Billow 
vydává letos svou třetí desku 

Pár virtuálních besed z knihovny možná potěší

nazvanou „III“ a zdá se, že ko-
nečně našli svůj ideální dream-
-popový zvuk Je to vyvážené 
album, kdy písně plynou jedna 
za druhou, a než se posluchač 
naděje, má ho za sebou. Kon-
ceptem alba jsou vzpomínky 
na osoby, které ať už doslovně 
nebo figurativně zmizely z je-
jich životů. Zajímavostí je, že 
nahrávka vyšla na kazetě, ale 
po ohlasu na hudební platfor-
mě bandcamp se společně se 
slovenským vydavatelem roz-
hodli, že bude i vinyl.

Mňága a Žďorp v dobách 
korony už od jarních měsíců 
přenáší tematické koncerty, 
kterými si připomíná jednotli-
vé desky vydané v průběhu své 
existence. Květnový stream 
z hospody Přístav ve Valmezu 
byl ale výjimečný. Atmosféru 
si můžeme připomenout ze zá-
znamu prostřednictvím akus-
tického dvojalba. Neplánovaná 
bestofka obsahuje jednadvacet 
písniček a nabízí průřez historií 
kapely od první desky „Made in 
Valmez“ až po tu poslední „Tře-

cí plochy“. „Všichni jsme byli 
tak trochu pos*aní. Přece jen 
to bylo poprvé. Třicet let ti za 
zádama mlátí bubeník a zleva 
zprava řvou kytary, ale najed-
nou je klídek a všechno je sly-
šet. Nemusel jsem furt jen řvát 
a tlačit na pilu, ty písničky 
jsem si prožil o dost víc osob-
ně. Hlavou mi letěla hromada 
věcí a jednou z nich bylo, že 
jsem fakt rád, že jsem prožil 
život vyprávěním příběhů do 
mikrofonu s touhle kapelou,“ 
dodává Petr Fiala.

Pavel Zajíc
zapa@knir.cz

Městská knihovna v Rožnově 
je, tak jako všechny knihovny 
v ČR a veškeré instituce na poli 
kultury, soukromé či státní, po-
stavena do situace, kdy musí být 
zavřena. V minulém psaní ve 
Spektru jsem psal, že knihovny 
zůstávají jako jediné kulturní 
instituce otevřeny pro veřejnost, 
leč tato skutečnost byla pravdi-
vá asi týden po dopsání článku. 
Nakonec 22.10. vývoj kolem CO-
VIDu a následná vládní opatření 
knihovny uzavřely pro veřejnost 
s tím, že nebylo možno knihy 
vydávat ani skrze výdejové okno. 
Situace se ovšem vyvíjí velmi dy-
namicky, tudíž nelze s jistotou 
prohlásit nic. Přesto však nesedí-
me s rukama složenýma v klíně. 
Z kulturně-společenské činnosti 
knihovny připravili v listopadu 
knihovníci dvě virtuální besedy, 
které jsou umístěny na youtube 
kanálu městské knihovny. Obě 
jsou tak dostupné zájemcům 
dlouhodobě, tedy nejenom v den 

jejich konání. Je tedy jen na Vás, 
kdy si najdete trochu času a na 
besedy se podíváte.

První z nich proběhla tak 
jak bylo avizováno v programu 

knihovny a byla umístěna do vir-
tuálního prostředí ve čtvrtek 12. 
listopadu. Pozvání přijal Daniel 
Drápala a zájemcům představil 
novou knihu, kterou vydala Ma-
sarykova univerzita v Brně, pod 
názvem Tuto se všeliké památky. 
Daniel Drápala a Jana Tichá jako 
autoři v ní přibližují jedinečné 
kronikářské dílo, které je široké 

veřejnosti známé pod názvem 
Vranečkova kronika. Postihuje 
období od roku 1725 až do roku 
1847 a určitě poskytuje zájemcům 
o regionální a lokální dějiny cen-

né a zajímavé informace. Přesto-
že záznam besedy (spíše bychom 
jej měli nazývat přednáškou) 
neumožňuje dotazy ze strany 
posluchačů/diváků, je zajímavé 
si poslechnout poutavé vyprávě-
ní jednoho z autorů zajímavého 
a záslužného edičního počinu.

Druhá virtuální přednáška/be-
seda byla do prostoru internetu 

umístěna ve čtvrtek 19. listopadu. 
Jednalo se o přednášku Radky 
Dvořákové pod názvem Reflexní 
terapie jako samopomoc, kte-
rá měla proběhnout již v  říjnu 
v rámci Týdnů pro duševní zdraví, 
ty dlouhodobě připravuje Iskérka 
z. s. ve spolupráci s městskou kni-
hovnou. V rámci přednášky Rad-
ka Dvořáková přiblížila nejenom 
principy reflexní terapie jako 
takové, ale dala potenciálním di-
vákům několik rad, jak si pomoci 
právě v současné době plné stresu 
a nejistoty.

V prosinci se můžete těšit na 
další přednášku Daniela Drápaly, 
tentokráte přiblíží nový ediční po-
čin v edici Rožnovské malé tisky. 
Je jím knížka Jožky Nejedlé Co 
se kdy přihodilo ve městě i na 
pasekách. Do prostředí youtube 
kanálu rožnovské knihovny mů-
žete zavítat od 7. prosince od 16 
hodin.

Odkazy na všechny shora uve-
dené přednášky najdete na stránkách 
knihovny, navštivte tedy www.knir.cz. 
Tam také hledejte aktuální infor-
mace o možnostech půjčování 
knih. Mějte hezké dny, jakkoliv je 
to v tuto chvíli komplikované.
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Kroužek paličkování nezahálí
Rožnovský klub seniorů se může pyšnit aktivní 
skupinou „paličkářek“. Na jaře mimo jiné vyro-
bily srdíčka pro zdravotníky, hasiče, policisty 
a  další, kteří se podíleli na pomoci a ochraně 
seniorské veřejnosti v době pandemie covid-19 
(více než 100 ks). Naše děvčata  (8-12) se 
v  kroužku paličkování scházejí 2x týdně v  malé 
klubovně Seniorského centra  (samozřejmě po-
kud to protiepidemické opatření dovolí) pod 

vedením paní Ing. Ludmily Mlnaříkové. Jejich 
umělecké výrobky  je možno vidět na výstav-
kách, které byly např. v městské knihovně, 
v  prostorech Seniorského centra  apod. Děvča-
ta  však paličkují  především pro radost, kterou 
mají ony, ale i ti, kteří jejich nesmírně náročnou 
práci obdivují  a oceňují. 

Anneliese Přikrylová

Náš ČSŽ – Spolek rožnovských 
žen je organizací, ve které se snaží-
me uskutečnit řadu akcí, které našim 
ženám pomohou a poradí (např. 
vzdělávání, přednášky…), ale taky 
různé tvořivé a překrásné činnosti, 
které dělají radost nejen ženám, kte-
ré je tvoří, ale i řadě dalších. Jedním 
z takových ručních prací – přímo 
uměleckých dílek je patchwork. Náš 
kroužek patchworku má 14 členek, 
pracuje již řadu let, vede jej oběta-
vě paní Hanka Bůžková. Scházejí se 
pravidelně v seniorcentru, tvoří neu-
stále nové a nové věci, radí si navzá-
jem a je to opravdu kolektiv, který by 
mohl být vzorem nám všem.  

Své výrobky každoročně ženy před-
vádějí na výstavě Kouzlem adventního 
času, dále na výstavách patchworku ve 

Fulneku, Valašském Meziříčí, Prostě-
jově a na Kreativu v Ostravě.

Koronavirová doba všem zkom-
plikovala život – samozřejmě také 
v ČSŽ – Spolku rožnovských žen. 
Naše ženy a členky kroužku patch-
worku si poradily – uskutečnily se 
kurzy online, a tak šily nejen roušky, 
ale taky čepice pro zdravotníky a co 
víc, ušily 400 krásných srdíček, kte-
ré se s poděkováním našeho spolku 
a  se srdíčky paličkovanými v Klubu 
seniorů předaly jako poděkování 
zdravotníkům, Charitě, pracovní-
kům Domova pro seniory v Rožnově 
p. R., hasičům, policii… 

Děkuji ženám z patchworkového 
kroužku za jejich překrásnou čin-
nost, jsem ráda, že jsou členkami 
našeho ČSŽ – Spolku rožnovských 

žen. Velice ráda za nimi chodím. 
Jsou to zkrátka naše umělkyně. 
Těšili jsme se na jejich výrob-
ky na letošní výstavě Kouzlem 
adventního času, která se měla 

uskutečnit koncem listopadu, 
bohužel se však kvůli pandemii 
nemoci covid-19 nekonala. 

            Marie Rethyová 

Ve spolku rožnovských žen se skvěle daří patchworku,       
výstava kouzlem adventního času bude až příští rok  

**SOUKROMÁ ŘÁDKOVÁ INZERCE**
 � Prodám nepoužívanou (novou) porcelánovou polívkovou soupravu za 

nízkou cenu. Telefon: 720 374 287.
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Sami, ale spolu. Letošní připomínka 17. listopadu
Už pátým rokem připomínají spolek Fujaré a Městská knihovna v Rožnově 
pod Radhoštěm Den boje za svobodu a demokracii hravými happeningy. 
O společné setkání a mrznutí na náměstí u sochy sv. Jana Nepomuckého 
(tam se v listopadu 1989 uskutečnily první rožnovské demonstrace) sice 
letos přicházíme, ale o nesamozřejmosti svobody a aktivní účasti na pe-
čování o demokratické poměry ve společnosti můžeme přemýšlet i doma, 
sami, s blízkými. Zapalme si svíčku, vyvěsme do okna vlajku, přečtěme si 
dobrou knihu, zavolejme přátelům. Budeme sami, ale spolu. Tak zní také le-
tošní motto celorepublikové sítě Festival svobody (www.festivalsvobody.cz), 

jehož jsou rožnovské happeningy už tradičně součástí. Rožnovské události 
roku 1989 si můžete připomenout online verzí loňské výstavy na adrese 
http://roznov89.knir.cz a k tomu si třeba poslechnout živý přenos Koncertu 
pro budoucnost (www.koncertprobudoucnost.cz). 
#SamiAleSpolu

Honza Petružela a Pavel Zajíc
P. S.: Stále také sbíráme dokumenty a vzpomínky k událostem roku 1989 
v Rožnově pod Radhoštěm, pokud něco máte, ozvěte se nám na e-mailovou 
adresu knir@knir.cz.

Snímek z generální stávky 27. listopadu 1989 na 
rožnovském náměstí.             Zdroj kronika města

Jan Zůbek – 100 let od narození rožnovského učitele a malíře

Jan Zůbek se narodil 10. listopa-
du 1920. Učitelskou dráhu začal 
roku 1942 ve Valašské Bystřici. 

„Vykračoval jsem si v nástupní den 
s hůlkou špacírkou v ruce, jak vele-
la tehdejší móda, ale sešel jsem do 
špatného údolí, takže jsem musel 
ještě přes jeden kopec a do školy 
jsem přišel s  hodinovým zpoždě-
ním. Pan řídící už byl netrpělivý. 
Hned mne zavedl do třídy. Já se 
ho zeptal, co mám dělat s tolika 
děckama. Máte papíry, že jste uči-
tel? zeptal se ředitel. Máte! A šel. 
Tenkrát se v  hodinách zvonilo po-
dle toho, jak se učitelé domluvili 
a kolegové tu moji první hodinu 
pořádně natáhli, takže jsem kon-
čil, až když se děcka hlásila, že se 
jim chce čurat.“

Učitelská dráha Jana Zůbka 
trvala přes 40 let. Posledním mís-
tem byla Základní škola v Rožno-
vě p. R. Pod Skalkou, odkud ode-
šel v roce 1980 do penze.   

V letech 1945-47 si Jan Zů-
bek profesní odbornost rozšířil 
o výtvarný obor, který úspěšně 
zakončil obhajobou závěrečné 
práce Lidové umění a stavitelství 
na Valašsku, oceněnou stříbrnou 
plaketou J. A. Komenského. Jan 
Zůbek ovládal všechny malířské 
techniky, také však tvrdil: „Jsem 
především učitel, až potom malíř.“ 
Ale dodal: „Malování mi pomáha-
lo v těžkých životních situacích.“ 

Ke své výtvarné tvorbě uvedl: 
„Zajímaly mne především staré 
chalupy, tak charakteristické pro 
zdejší kraj. To staré Valašsko ve 

mně zůstalo natrvalo, proto rád 
chodím do Valašského muzea potě-
šit se a odpočinout si.“

Byt Jana Zůbka byla velká 
malířská galerie. Dominantním 
tématem všech jeho obrazů zů-

stávalo Valašsko. Ještě dřív, než 
31. 12. 2014 ve věku 94 let ze-
snul, řekl: „Budu se na vás dívat.“ 
A  pravdivý je záznam na jeho ná-
hrobku: „... při vzpomínce budu žít 
s Vámi...“                                (sb)

Pohlednice z Valašska Richarda Sobotky

 �Umění ve veřejném prostoru

Drobný objekt rožnovské Trafačky 
u pěší lávky po zdařilé rekonstrukci 
přitahuje pozornost kolemjdoucích. 
Veřejné WC v jeho útrobách vyhle-
dávají s povděkem mnozí. Odhléd-
nete-li od tělesných potřeb a pozved-
nete-li hlavu vzhůru, můžete potěšit 
také svého ducha. Již rok funguje 

Trafačka jako výstavní prostor. Při-
náší umění do veřejného prostoru 
a  oslovuje široké publikum. 

Koncem loňského roku vše za-
čalo připomínkou třicátého výročí 
od sametové revoluce výstavou 
kreseb rožnovského umělce Jana 
Františka Kováře. Na jaře zde vise-
ly zvětšené dřevoryty od Jindřicha 
Zeithammla, originály jste mohli 

zhlédnout v Brillovce. Přes léto 
tady představil Vojtěch Míča své 
inspirační zdroje k sochám vysta-
veným v okolním parku. V září jej 
vystřídal Matouš Háša s fotogra-
fiemi svých figurálních soch, které 
byly současně vystaveny v nedaleké 
Brillovce. Letošní rok zakončíme 
s  obrazy rožnovské výtvarnice 
Ludmily Vaškové, která je také au-

torkou rožnovského betléma vysta-
veného na Masarykově náměstí.

V dnešní divné kovidové době, 
která nepřeje kultuře, setkávání 
se a  společenskému životu, jsou 
podobné přesahy do veřejného 
prostoru o to cennější. Trafačka 
vás bude oslovovat a bavit a možná 
provokovat také v příštím roce.

Jakub Sobotka, ředitel TKA
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Extraligová házená dostala konečně zelenou

INZERCE

Po několikatýdenní nucené pauze zapříčiněné protiepidemickými opatřeními pandemie se konečně obnovily alespoň pro-
fesionální sportovní soutěže. Z Rožnovska se to v tomto okamžiku týká pouze zuberské extraligové házené. Spektrum Rož-
novska u této příležitosti položilo několik otázek Josefu Mazáčovi, sportovnímu řediteli HC ROBE Zubří. 

 � Jak hodnotíte dosavadní podzim-
ní výkony extraligového áčka pod 
novým trenérem?
„Úvod sezóny byl pro naše nově 
utvořené družstvo za poslední sezó-
ny jeden z nejtěžších, kdy jsme se 
v  prvním kole utkali s družstvem 
Brna, které výrazně posílili zkušený-
mi zahraničními hráči. V dalších dvou 
kolech jsme nastoupili s družstvy, která 
myslí v letošní sezóně na ty nejvyšší 
příčky - Plzeň a Karviná. Nový trenér 
nastolil v družstvu nový aktivní obran-
ný systém a nové útočné kombinace. 
Tohle vše vedlo k tomu, že hráči si na 
tento nový způsob hry potřebovali zvyk-
nout, a byla jen otázka času, kdy tento 
nový způsob hry povede k získávání 

bodů. To se povedlo ve čtvrtém kole na 
domácí palubovce s pražskou Duklou 
a v pátém kole v  Maloměřicích.“

 � Co nováčci, osvědčili se?
„V nově tvořícím se družstvu dal 
trenér Michal Tonar velký prostor 
mladým hráčům - věkem ještě star-
ší dorostenci a bývalým starším 
dorostencům, kteří jsou u A druž-
stva prvním rokem. Samozřejmě, 
že někteří hráči se s touto situací 
vypořádali lépe, jiní potřebují více 
času, ale ve spojení se staršími zku-
šenějšími hráči, jakými jsou Jurka, 
Mičkal, Malina, je vidět progresi 
všech hráčů během každého hrací-
ho kola.“

 �Dotkla se koronavirová opatření 
tréninků?
„Opatření se samozřejmě dotkla ta-
kovým způsobem, že hráči dostali in-
dividuální plán od kondičního trenéra 
Jakuba Bambucha. Hráči v  domácích 
podmínkách plnili tréninkový plán tak, 
aby se udržovali ve fyzické kondici.“

 � Vláda v listopadu obnovila profe-
sionální soutěže - co to znamená pro 
Zubří? Bude se hrát i bez diváků?
„Samozřejmě, že musíme dodržovat 
vládní nařízení, která jsou aktuálně 
vydaná. Tzn. pokud budou utkání 
v  následujících týdnech bez divá-
ků, budeme to muset respektovat 
s cílem co nejvíce našim nejlepším 

fanouškům v republice zprostředko-
vávat všechna utkání po dobu tohoto 
nařízení. Pro naše družstvo je nyní 
nejdůležitější, že může opět trénovat 
a připravovat se na plánované mis-
trovské utkání a 3. kolo Evropského 
poháru (dvou utkání), které se bude 
hrát začátkem prosince.“

 � Jarní i podzimní protiepidemická 
opatření se jistě promítla do finanč-
ního hospodaření klubu. Zvládáte 
zatím situaci, nebo chystáte úsporná 
opatření?
„Finanční situaci budeme vyhodno-
covat v následujících týdnech.“

Za rozhovor poděkoval Pavel Románek

V rámci tréninku házenkáři podpořili ultramaratonce Tomáše Štveráka (vpředu uprostřed v modrém), který se rozhodl 
během 2 dnů vyběhnout 30x z Dolní Bečvy na Radhošť, čímž symbolicky dvojnásobně pokořil Mount Everest. Extrémní 
sportovní výkon spojený s finanční sbírkou Štverák věnoval těžce nemocnému chlapci Jakubovi Guryčovi z Rožnova. 

Foto Facebook HC ROBE ZubříPřed zápasem musí hráči na test, 
zda nejsou nakaženi koronavirem. 

Foto Facebook HC ROBE Zubří

V září se ještě hrálo před diváky.
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Covid-19 předčasně odpískal rožnovský fotbal
Kvůli pandemii nemoci covid-19 se na podzim znovu zrušily všechny sportovní akce a fotbal nebyl výjimkou. Rožnovské áčko 
hrající 1. A třídu sk. A stihlo odehrát 9 zápasů, zvítězilo v 5 z nich. V tabulce jsou se 14 body na 7. místě. Fotbalisté béčka pak na-
stoupili v III. tř. sk. B 7krát, přičemž z vítězství se radovali 4krát a s 11 body zatím vybojovali pěkné 3. místo (1. Krhová B se 17 b.).

FC Rožnov pod Radhoštěm A. Nahoře zleva Filip Sekyra, Štěpán Ondruch, 
Viktor Kovacz, Zdeněk Vokáč, Josef Koláček a Jakub Mičkal. Dole zleva Marek 
Fiurášek, Radek Bortl, Václav Kolařík, Erik Gomola a Lukáš  Mužátko.

Rožnov A

O krátké ohlédnutí se za nedohra-
nou podzimní sezónou jsme po-
žádali trenéra áčka Pavla Kunce. 
„Je to pro mě poněkud rozporuplné 
hodnocení. Protože po skvělém za-
čátku sezóny jsme v několika zápa-
sech zbytečně poztráceli body, a tím 
si trochu degradovali úspěšný vstup 
do soutěže,“ řekl Kunc. Na otázku, 
který zápas se jeho týmu nejvíce 
povedl a na který by naopak nejra-
ději zapomněl, odpověděl: „Tak asi 
nejvíc nám utkvělo v paměti domácí 
derby s Viganticemi (viz fotografie), 
když jsme premiérově nastoupili pro-

ti Milanu Barošovi a  vyhráli jsme. 
A jinak konkrétně já bych nejraději 
zapomněl na 5 minut proti Francově 
Lhotě, kdy jsme ztratili vedení 3:0, 
a pak prohráli. Mít tyto 3 body v ta-
bulce navíc, byli bychom asi o  hod-
ně spokojenější.“ Samozřejmě nás 
také zajímalo, jak v současné době 
covidové probíhají tréninky. „Dodr-
žujeme nařízení vlády a momentálně 
se vůbec nescházíme (psáno v půl-
ce listopadu – pozn. red.). Rozdali 
jsme individuální plány a netrpělivě 
čekáme na zlepšení situace, aby-
chom si společně alespoň na trénin-
ku mohli zahrát fotbálek, když už si 
o body letos nekopneme.“

Rožnov B
Komentář za béčko poskytl redak-
ci Spektra Rožnovska hráč Robert 
Blaško. „S podzimním umístěním 
jsme spokojeni, škoda přerušení, 
dostávali jsme se do formy. A který 
zápas se nám nejvíce povedl? Na vý-
bornou jsou všechny, kde se nikdo 
nezraní, soutěž ale naštěstí probíhá 

ve velmi přátelském duchu. Někte-
rá utkání jsou ovšem pro nás starší 
náročnější a nutno dodat, že na 
žádný odehraný zápas se nedá za-
pomenout, máme plno zážitků i při 
případné porážce. Zatím se nám ale 
nedaří porazit Velkou Lhotu, utkání 
s ní má vždy nějaký podivný scénář - 
u nich brutální terén, výborný výkon, 
snad 20 šancí, přesto porážka. Doma 

zasloužená prohra v poněkud podiv-
ném duchu - hodně absencí, zřejmě 
ukončení kariéry našeho mladého 
kapitána Petra Maléře. No, užíváme 
si opravdu každé utkání. Opravdu je 
to hlavně pro zábavu a žízeň, co si 
budeme...,“ komentoval výkony béč-
ka Blaško. 

Na otázku, jak trénují v době 
pandemie, dodal: „My jsme netréno-

vali ani v době předtím, takže každý 
sám dle možností. I to byl důvod při-
hlášení do té naší třídy. Máme totiž 
hodně kluků, kteří nemohou tréno-
vat – věk, zranění, práce, rodina… 
Nicméně jsme ve formě a hned jak se 
to spustí, tak to první soupeř pocítí, 
nejlépe ta Velká Lhota…“ 

Stranu připravil Pavel Románek

Rožnov B 2020/21. Nahoře zleva Jakub Strkač, Václav Pavlík, Radim Malina, Radim Vokáč, Milan Náměstek, Petr Babiš, 
Martin Huba, Robert Klimek, Jaroslav Juráň a Robert Blaško. Dole zleva kapitán Petr Maléř, Josef Šimek, Petr Košárek, 
Michal Maléř, Richard Zezulka, Tomáš Tichý a Antonín Slovák.

Rožnov B při zápase s Velkou Lhotou.

Utkání s Růžďkou.

Rožnované se nezalekli ani Milana Baroše.
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Sršni už netrpělivě vyhlíží restart soutěží
Rožnovští florbalisté stále vyčkávají na obnovení soutěží. Současná pandemie jim stejně jako mnoha dalším sportovním 
klubům přidělává vrásky na čele nejen kvůli absenci tréninků a zápasů, ale také kvůli nejisté finanční budoucnosti. Spektrum 
Rožnovska proto vyzpovídalo sekretáře spolku Zbyňka Macuru. Jak se s našimi otázkami „popral“, si můžete přečíst níže.

 � Začneme zhodnocením podzimní 
části sezóny vašeho áčka hrajícího 
Národní ligu - jak jste si vedli? 
„Rád bych pozdravil všechny, které 
alespoň trošku florbal, a zejména ten 
rožnovský, zajímá. Stejně jako ostatní 
sporty se nacházíme v době, kdy prak-
ticky téměř nemůžeme sportovat, ale 
to není nic nového. Podle posledního 
vývoje osobně nečekám žádnou velkou 
změnu ani do konce tohoto kalen-
dářního roku a kdo ví, zda vůbec do 
začátku jara. V úvodu letošní sezóny 
jsme tak odehráli v   závěru srpna zá-
pasy Poháru Českého florbalu, od září 
pak odstartovaly ligové a regionální 
soutěže a  poslední víkend, kdy jsme 
si zahráli, bylo týden po volbách, tedy 
10. a 11. října. Proto ani hodnocení 
tak úzkého období nebude asi příliš 
objektivní, je to přece jenom jen malý 
vzorek utkání. Konkrétně se nám po-
měrně dařilo v rámci Poháru Českého 
florbalu, kdy jsme prošli až do 5. kola, 
vyřadili i jednoho z prvoligových favo-
ritů, nicméně utkání s FBC Letkou se 
už neodehrálo a v této chvíli ani netu-
šíme, zda se vůbec ještě v této sezóně 
bude Pohár ČF dohrávat. Pokud se za-
měřím na celostátní Národní ligu, tak 
v ní se nám podařilo odehrát pět utká-
ní, z toho tři venkovní zápasy a bilancí 
je jediné vítězství a zbytek porážky. 
Útěchou je, že jsme hráli na palubov-
kách silných soupeřů, nicméně náš bo-

dový zisk měl být určitě vyšší, protože 
v této chvíli se nacházíme ve spodních 
patrech tabulky. Bude tak nezbytné, 
až (pokud vůbec) se soutěže rozběh-
nou, abychom byli připraveni se svým 
tabulkovým postavením rychle něco 
udělat, protože v  nejhorším případě 
může stačit k  vyhodnocení ligy už jen 
50 % zápasů odehraných v základní 
části. Pokud se ohlédnu na ostatní 
družstva v našem klubu, tak ty mají 
odehráno ještě méně utkání či turna-
jů než muži v Národní lize. Proto tady 
už nehodnotím vůbec, dělat závěry po 
třech zápasech, když by týmy v  prů-
měru čekalo více než dvacet utkání za 
sezónu, je hodně ošidné.“

 � Pandemie se určitě podepsala na 
klubových financích, jak jste na tom 
- může vám veřejnost nějak pomoci?
„Finance si myslím je téma, které 
nejen hýbe naším klubem, ale celo-
světově v této chvíli asi vším. Ze všech 
stran slyšíme, jak se prohlubuje dluh 
ve státní kase, jak se bude na mnoha 
místech šetřit apod. Náš klub fungu-
je především ze dvou zdrojů, a to jsou 
příspěvky členů klubu a dotace veřej-
ných institucí směřované především 
k  mládeži. Ohledně příspěvků jsme se 
snažili už za předčasně ukončené jaro 
vyjít našim členům vstříc tak, že jsme 
pro letošní rok nastavili příspěvky nižší 
se snahou kompenzovat jim část loň-

ské sezóny. A je pravděpodobné, že po-
dobně budeme postupovat i  letos, že 
se zase v příspěvcích na další sezónu 
budeme snažit o  nějakou kompenza-
ci, případně se budeme snažit sezónu 
natáhnout na delší období, abychom 
mohli trénovat a  hrát zápasy v měsí-
cích, kdy normálně je mimosezónní 
pauza. Ale ono opravdu vše závisí na 
tom, jak se celá situace v našem státě 
vyvine. Když se vrátím ke druhému 
zdroji financování, dotacím, tak ani 
tady nebude lehká situace. V této 
chvíli máme získané dotace připsané 
u nás na účtu, ale to ještě nezname-
ná, že jsme za vodou. Naopak potře-
bujeme dané dotace profinancovat za 
uskutečněné náklady v daném roce 
a často jsou získané dotace i účelově 
specifikovány, takže nelze je použít jen 
tak na cokoliv. Jako příklad třeba uve-
du dotace, které jsou získány na pod-
poru nájmu na halách. Ovšem pokud 
na halách nemáte možnost trénovat, 
tak vám ani náklady za nájem ne-
vzniknou, a tudíž dotaci nelze využít. 
Bohužel, tak je velmi pravděpodobné, 
že slušné množství dotací, které v této 
chvíli máme připsány, budeme muset 
zase vracet zpět poskytovatelům. To 
si často nikdo neuvědomí. Celkově 
kromě příspěvků a dotací jsou ještě 
další menšinové příjmy, ale ani firmy 
letos nebudou příliš ochotné do sportu 
investovat, budou mít starosti samy 

se sebou. Náš klub je naštěstí akční 
v  pořádání letních turnajů, kempů, 
soustředění apod. a to se snahou 
alespoň trošku přispět do klubového 
rozpočtu. Takže, když to shrnu, pro-
vizní náklady nám částečně odpadly, 
bohužel finance na ně získané z dotací 
budeme muset vrátit, takže tam to vy-
jde přibližně na stejno. Fixní náklady 
v klubu nám běží dál a máme je leh-
ce kompenzované, ale s nimi musíme 
počítat v každé době. A to před námi 
stojí poměrně nemalá investice, kdy 
jsme chtěli obměnit naši vícemístnou 
klubovou dodávku, kterou používáme 
pro dopravu na turnaje mládeže, ale 
i dospělých. 
Ptáte-li se, jak nám může veřejnost po-
moci, pak bychom byli našim členům 
vděčni, kdyby zaplatili své příspěvky ve 
snížené výši pro letošní sezónu a sa-
mozřejmě za jakýkoliv dar či možnost 
sponzorské prezentace u nás za finanč-
ní odměnu - to vše by bylo také skvělou 
zprávou. V neposlední řadě také zva-
žujeme o zřízení transparentního účtu 
za účelem obnovy vícemístné dodávky. 
Kdokoliv, kdo by byl ochoten nám ně-
jak pomoci, stačí nás kontaktovat na 
našich webových stránkách www.1fb-
kroznov.org, kde v kontaktech nalezne 
jak mobil, tak mail a můžeme být ve 
spojení. Moc děkujeme předem.“     

Za rozhovor poděkoval Pavel Románek


