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Pro přístavbu knihovny bude klíčový rok 2021
Po kulturním centru druhá největší plánovaná investice do kultury od sametové revoluce je už takřka na spadnutí. V příštím roce by mělo konečně dojít k vysoutěžení dodavatele stavby přístavby městské knihovny. Rožnov připravuje rekonstrukci stávající knihovny s přístavbou již od
roku 2016, tedy stejně dlouho jako projekt nového kulturního centra, na něž se už soutěží dodavatel.
Pokračování uvnitř listu

Covid-19 připravil Rožnovany o vánoční koncerty

Vánoční strom společně rozsvítili zástupci města, církví a skanzenu

Zleva starosta Rožnova a hejtman Zlínského kraje Radim Holiš, místostarostka Kristýna Kosová, katolický farář Pavel Hofírek, generální ředitel Národního muzea v přírodě Jindřich Ondruš, evangelický farář Josef Hurta a místostarosta Jan Kučera.

Kvůli přísným protiepidemickým opatřením se nepořádají klasické adventní a vánoční koncerty. Horní snímek je z loňského prosince z evangelického kostela - jsou
na něm členové místního gymnaziálního
souboru Juventus. Letos můžete několik
koncertů zhlédnout jen díky vysílání rožnovské TV Beskyd (článek uvnitř). Ta přenášela i slavnostní rozsvícení vánočního
stromu (viz foto vlevo).
(r)
INZERCE

Hospodaření v městských lesích čekají změny
Po katastrofální kůrovcové kalamitě volá vedení rožnovské radnice po aktualizaci koncepce hospodaření v městských
lesích. Klíčový dokument má podle místostarostky Kristýny Kosové (Zdravý Rožnov) zpracovat do jara příštího roku
jednatel společnosti Rostislav Polášek.
Více uvnitř listu

Náklady na odpady se zvyšují, radnice poplatek nezvedne
Na konci roku přinášíme dobrou zprávu pro Rožnovany. V roce 2021 budou
platit za odpady stejně jako v roce
2020, tedy 684 Kč (základní sazba).

Ke zdražení poplatku došlo naposledy v prosinci 2020, kdy se po 14
letech zvedla roční sazba z 492 Kč
na již zmíněných 684 Kč. „Náklady
každoročně rostou – vyšší mzdy, vyšší
skládkovné, růst energií. Město je v posledních letech v odpadech ve ztrátě až
5 milionů korun za rok. Tedy poplatky

za odpady nepokryjí náklady na svoz,
likvidaci odpadu a provoz sběrného
dvora. Děláme však vše proto, abychom hledali úspory a zefektivnění,
abychom více nezatížili občany,“ informoval místostarosta Jan Kučera (Nezávislí Rožnováci) s tím, že pro Rožnov je nákladný především provoz
sběrného dvora. „Kromě toho dojde
v příštím roce také ke zdražení skládkovného, což pro nás dělá asi 2 miliony navíc. Přesto poplatek zdražovat
nebudeme. V příštím roce zavádíme

nový systém. Popelářská auta budou
mít dálkovou čtečku popelnic a my budeme vědět, kdy byla která z popelnic
svezena i jak byla plná. Podle toho můžeme navrhnout, že někde nemusí být
svoz tak často, někde přidáme popelnice, pokud jsou přeplněné. Budeme ale
také diskutovat s občany – jak snížit
produkci odpadu, lépe třídit a společně udržet zátěž na město i občany co
nejníž. Je to náš společný úkol na rok
2021,“ prozradil Kučera. Uvnitř listu
přehled úlev z poplatku.
(r)
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Hospodaření v městských lesích čekají změny
Pokračování ze str. 1

Aktualizaci koncepce hospodaření
v městských lesích (ML) má podle místostarostky Kristýny Kosové (Zdravý Rožnov) zpracovat
do jara příštího roku jednatel ML
Rostislav Polášek. „Kůrovec a sucho doslova zdevastovaly velkou
část našich lesů, místo nich máme
na některých místech jen rozsáhlé
holiny. Je proto třeba rychle asanovat škody, zavést opatření vedoucí
k zadržování vody v krajině a vysadit stromy, které budou v budoucnu
odolnější proti invazi kůrovce,“ myslí si Kosová a pokračuje: „Jednatel
městských lesů již společně s odborníky začal pracovat na zadržování
vody v krajině, kdy na dvou úsecích
dočasných cest, kterými bylo sváženo kůrovcové dřevo, nechal vyhloubit několikametrové jámy na záchyt
vody. Je to řešení, které bylo úspěšně
vyzkoušeno na Slovensku a Ukraji-

ně. Jsem ráda, že se s úpravami krajiny již začalo, vše je ale třeba řešit
komplexně, k čemuž je potřeba již
zmíněná aktualizace koncepce hospodaření v městských lesích.“
Spektrum Rožnovska 2. 12.
oslovilo také jednatele ML Rostislava Poláška. Chtěli jsme znát
odpovědi na otázky – v kterých
místech byla opatření k zadržování vody dosud realizována, jaké
byly celkové náklady na tyto práce
a jak velkou škodu kůrovec zatím
Rožnovu způsobil. Reakci jednatele se nám ale do uzávěrky zajistit
nepodařilo – podle svých slov je
časově zaneprázdněn.
Úspěšní jsme však byli s dotazy
na Miroslava Kubína (na fotu) ze
Správy Chráněné krajinné oblasti
Beskydy. Toho jsme se zeptali na
otázku, zda letošní deštivější rok
pomohl v boji se suchem a kůrovcem? „Letošní rok byl opravdu deštivější než ty předchozí, ale kůrovcovou

kalamitu a problém s nedostatkem
vody v půdě to výrazně neovlivnilo.
Do budoucna je třeba připravit půdu
a lesy na častější výkyvy počasí - na
období sucha a povodní. V poslední
době navíc došlo v důsledku zvýšeného pohybu těžké techniky v lesích
k extrémnímu nárůstu zhutněných
ploch, které neumožňují dešťové vodě
zasáknout do půdy. Ta pak odtéká
rychle pryč z lesa dolů do údolí. Tam
už ale lesu nepomůže. Dalším problémem jsou přibližovací linky na

stahování dřeva, které jsou mnohdy
zaříznuté do krajiny a fungují jako
dokonalé odvodňovací kanály. Mnohé jsou již staré a málo používané.
Takové linky je třeba rekultivovat,
například metodou jáma - hráz jáma. Jedná se o ověřenou metodu,
která umožňuje dešťovým srážkám
vsáknout velmi rychle hluboko do
půdy. Hutněné hrázky navíc zamezují sesunutí půdy. V letošním roce
bylo v rámci CHKO Beskydy touto
metodou rekultivováno 5 km nepoužívaných linek. Jedná se o opatření,
které lze použít tady a teď a výsledky
jsou pozorovatelné okamžitě. Přesná
čísla, kolik tato metoda zadrží vody
v půdě, budeme znát příští rok na
podzim. Ve spolupráci s Ostravskou
univerzitou bude totiž prováděno vědecké měření. Množství zadržené vody
metodou rekultivace nepoužívaných
přibližovacích linek se dá odhadnout
na desítky milionů litrů vody na území Rožnovska za rok.“
(r)

Rožnov zve na (ne)tradiční adventní koncerty

Letošní Vánoce jsou jiné než ty
předešlé. Může za to pandemie zákeřné nemoci covid-19, kvůli níž je
dlouhodobě zastavena většina společenských, kulturních a sportovních
akcí. Rožnovská radnice však prostřednictvím své městské televize –
TV Beskyd – nabízí online přenosy
hned dvou adventních (jeden byl již
13. prosince) a jednoho novoročního
koncertu. „Za sebou již máme živé
přenosy ze mší v evangelickém i římskokatolickém kostele, úspěch mělo
také rozsvěcení vánočního stromu na
náměstí. Jsem ráda, že spolu s naší
městskou televizí a TKA a Fujaré nabízíme lidem další přenosy z kulturních

akcí. Snad se už v příštím roce sejdeme
na některém koncertu osobně. U této
příležitosti přeji všem klidné Vánoce
prožité ve zdraví a šťastný nový rok
2021. Doufám, že v příštím roce se život
vrátí zpět do starých kolejí a že si toho
budeme umět užít a vážit,“ řekla místostarostka Kristýna Kosová (Zdravý
Rožnov).
Online přenosy (kabelová televize,
www.tvbeskyd.cz a v archivu poté na
youtube TV Beskyd): 20. prosince —
evangelický kostel v Rožnově — Plaisirs de Musique Trio a Ludmila Vašková. 3. ledna — kostel Všech svatých
v Rožnově — koledy Rožnovští ogaři
a CM Aldamaš.
(r)

Finanční úlevy z poplatku za odpady
Jak jsme již informovali na str. 1, základní roční poplatek za odpady
bude v Rožnově i v roce 2021 činit 684 Kč/obyvatele. Tuto částku ale
neplatí všichni. Jaké má město úlevy od placení tohoto poplatku jsme se
zeptali vedoucího finančního odboru Martina Hrnčárka. „Od poplatku
jsou úplně osvobozeny děti do 1 roku, lidé, kteří se zdržují > 300 dní v roce
mimo ČR nebo ve zdravotnickém zařízení (LDN, psychiatrická léčebna, domovy seniorů apod.) a vězni s odnětím svobody > 300 dnů/rok. Osvobozeni
jsou také ti, kteří se nezdržují více jak 300 dnů v místě TP v Rožnově a platí
odpady v jiné obci v ČR. Poplatek snížený o 50 % mají např. studenti studující
mimo město a jsou tam přechodně ubytováni alespoň 150 dnů, dále poplatníci, jejichž místo přihlášení na území města Rožnov je vzdáleno více než 300
metrů od stanoveného sběrného místa a obyvatelé rekreačních zařízení (např.
chata) vzdálených 1 500 metrů od sběrného místa. Na svoz odpadu občanů
včetně provozu sběrného dvora půjde v následujícím roce 19 010 000 korun.
Likvidace bioodpadu pak přijde na 1 605 000 korun. Inkaso z poplatku je
plánováno ve výši 10 600 000 korun,“ informoval Hrnčárek.
(r)

Provoz městského úřadu na konci roku
 Pondělí 21. 12.: 8.00-10.00
a 14.00-17.00 hodin
 Středa 23. 12.: 8.00-10.00
a 14.00-17.00 hodin
 Pondělí 28. 12.: 8.00-10.00

a 14.00-17.00 hodin
 Úterý 29. 12.: zavřeno
 Středa 30. 12.: 8.00-10.00
a 12.00-15.00 hodin
 Čtvrtek 31. 12.: zavřeno (r)

Záznam na www.tvbeskyd.cz

Benefiční adventní koncert z 13. prosince.
Liselotte Rokyta a Jaroslav Tůma.

Harmonogram poskytování dotací pro rok 2021
 V roce 2021 lze podávat žádosti o dotace v těchto programech: I. Podpora sportovních jednorázových aktivit a akcí, II. Částečná úhrada provozních nákladů spolků, v jejichž vlastnictví jsou sportovní zařízení, III.
Částečná úhrada pronájmu sportovních zařízení, IV. Podpora pravidelného sportu dětí a mládeže, V. Podpora organizačního zajištění zvyšování
kvality života seniorů, VI. Podpora aktivit a akcí v oblasti kultury, VII.
Podpora komunitního života, VIII. Podpora vzdělávacích činností, IX.
Podpora spolupráce mezi partnerskými městy, X. Podpora aktivit a akcí
v oblasti životního prostředí. Příjem žádostí: 4. – 8. ledna, posuzování
proběhne v lednu/únoru, schválení zastupitelstvem pak v únoru až dubnu.
 Individuální dotace: Posouzení a schválení žádostí – 1. kolo: podklady doručit do 6. ledna, 2. kolo: materiály doručit do 30. dubna, 3. kolo: zaslat do
31. srpna, 4. kolo do 19. listopadu. Podrobnosti na www.roznov.cz. (měú)

Nepřehlédněte: Důležité odkazy
Web města www.roznov.cz
Facebook Rožnov pod Radhoštěm - město
Strategie Rožnov www.strategieroznov.cz
Usnesení Rady www.roznov.cz/usneseniRM
Usnesení Zastupitelstva www.roznov.cz/usneseniZM
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Radnice pošle milion korun na cestovní ruch
Od příštího roku se v Rožnově zvedá
denní poplatek za ubytovanou osobu
z 21 Kč na 50 Kč.
Podle místostarosty Jana Kučery
(Nezávislí Rožnováci) chtěli podnikatelé navýšení poplatku odložit
kvůli koronavirové pandemii mini-

málně o rok. „Podnikatelé se na nás
obrátili, ať pro příští rok odpustíme
ubytovací poplatky, nebo je nezvyšujeme,“ sdělil Kučera a dodal: „Tím
bychom slevili ubytování v hotelích,
ale nepomohli třeba restauracím či
obchodům. Poplatek neplatí ubytovatel, ale turista. I proto jsme se do-

hodli zvýšení poplatku na 50 Kč za
noc. My na oplátku dáme příští rok
milion korun do fondu cestovního
ruchu. Z toho aspoň půl milionu
půjde přímo na propagaci Rožnova a to hlavně mimo sezónu, kdy
kapacity ve městě nebývají využity.
Kampaň připravíme spolu s pod-

nikateli, ať je co nejúspěšnější. Věříme, že bude fungovat a profitovat
z toho budou jak hoteliéři, tak
i další podnikatelé ve službách.
Turisté a dovolenkáři totiž budou
potřebovat nejen někde přespat,
ale i se najíst a utratí peníze také
v místních obchodech.“
(r)

Město pomohlo domovu pro seniory v boji proti covidu-19
Třicet tisíc korun přispěla z městské kasy radnice na pořízení automatického analyzátoru antigenních
testů zjišťujících nemoc covid-19.
Přístroj již slouží v rožnovském domově pro seniory.
S nápadem na pořízení analyzátoru přišla místostarostka Kristýna
Kosová (Zdravý Rožnov, na fotu).

„V dnešní době již na trhu existují
automatické testovací soupravy, díky
nimž se z výtěru z horních cest dýchacích během chvíle zjistí, zda je člověk
infikován koronavirem. Výhodou testu je rychlost a dostupnost. Rozhodli
jsme se proto tento přístroj za 30 tisíc
korun zakoupit a stálá pracovní skupina krizového štábu pak dohodla dát
ho k dispozici domovu pro seniory,“

sdělila Kosová a dodala: „Původně
jsme ho chtěli mít také pro potřeby
úřadu, ale stěry z cest dýchacích
může dělat jen zdravotnický personál
a ten na radnici není přítomen. Na
podnět kolegy Kučery také jednáme
s charitou, že bychom provedli testování koledníků v rámci tříkrálové lednové sbírky. Zdraví koledníků i dárců
je totiž pro nás velmi důležité.“
(r)

Hasiči převzali nové vozidlo Ekologická havárie na Bečvě
V rámci obnovy vozového parku
bylo pořízeno nové hasičské vozidlo
FORD TRANSIT s výkonem motoru 125 kW pro Jednotku sboru
dobrovolných hasičů JPO V/1 - Tylovice.
Vozidlo bude převážně využíváno k plnění úkolů města Rožnova
pod Radhoštěm na úseku požární
ochrany, ochrany obyvatelstva, při
organizaci a přípravě města na mimořádné události a během těchto
událostí.
Celková pořizovací cena nového
hasičského vozidla byla 994 862 Kč

a pořízení bylo financováno hned
z několika zdrojů. V rámci dotačního programu MV-GŘ HZS ČR „Dotace pro jednotky SDH obcí“ bylo
získáno 450 000 Kč, Zlínský kraj
přispěl částkou 300 000 Kč a město
Rožnov poté dofinancovalo částku
244 862 Kč. Nový dopravní automobil, který pojme až 9 osob včetně řidiče, nahradí stávající vozidlo AVIA
DVS 12 A30 z rok 1976, které sloužilo pro přepravu členů jednotky sboru
dobrovolných hasičů JPO V/1 - Tylovice. Právě tato jednotka bude spolu
s ostatními hasiči v Rožnově využívat vozidlo nové.
(r)

Školka 5. května 1527 mění ředitelku
Současná ředitelka školky Lucie Vašinová oznámila svůj odchod v závěru
roku. „Školka je výborně nastartovaná, došlo ke stabilizaci a směřování k školce
moderního městského typu s důrazem na rozvoj dítěte a ekologii. O to víc radu
informace o odchodu paní ředitelky mrzí, ale respektujeme její rozhodnutí. Vyhlásili jsme urychleně konkurz, který proběhne v lednu. Naším zájmem je najít
aktivního nástupce, který na směřování školky naváže,“ sdělil místostarosta Jan
Kučera (Nezávislí Rožnováci). Předpokládaný nástup nového ředitele/ky je
1. 2. 2021. Písemné přihlášky lze podat do 11. 1. 2021 na MěÚ Rožnov pod
Radhoštěm, odbor školství a sportu – kompletní podmínky konkurzu jsou
zveřejněny na webu města www.roznov.cz.
(r)



Rožnov vydal nástěnný kalendář

Kalendář reprezentativních fotografií města pro rok 2021 vydalo
město Rožnov pod Radhoštěm. Stojí 99 Kč a k dostání je v rožnovském Turistickém informačním centru. Autorem všech snímků je
fotograf Marián Béreš.
(měú)

Město Rožnov pod Radhoštěm bylo
již několikrát spojováno s úniky
různě nebezpečných látek do řeky
Bečvy. Z důvodu stále probíhajícího
vyšetřování bylo vedení města velmi
zdrženlivé v reakcích, avšak nebyl
vylučován žádný scénář s ohledem
na existenci různých starých ekologických zátěží. Protože ale úniků
do Bečvy přibývá a závěry vyšetřování se nezdají být na dosah, cítí
vedení města potřebu také jednat.
„Únik kyanidu dosud vyšetřuje
kriminální policie a ČIŽP, vzhledem
k tomu, že vyšetřování není uzavřeno, žádné závěry nám dosud nebyly
sděleny. K tomu, co je nám v tuto
chvíli známo - kanál do Valašského
Meziříčí, který je zmiňován ve vyšetřovací verzi, je řádně povolenou stavbou, která byla vybudována v rámci
stavby barevné obrazovky Tesla,“
upřesnila vedoucí odboru životního prostředí a výstavby MěÚ Věra
Šulová.
K vypouštění odpadních vod
s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do řeky Bečvy z průmyslového areálu vydal povolení
příslušný vodovodní úřad, tj. Krajský úřad Zlínského kraje, OŽPZE.

Firma Energoaqua má provádět
dle vydaného povolení 1 x 14 dní
rozbory vypouštěných odpadních
vod v rozsahu vydaného povolení.
Dle informací poskytnutých médiím firma Energoaqua vypuštění
kyanidů vylučuje.
Místostarostka Kristýna Kosová
se ohrazuje proti tomu, že menší
události související s provozem
EA v říjnu a listopadu jsou nyní
spojovány s dosud nevyšetřeným
únikem kyanidu, přičemž zatím
nebyly předloženy žádné důkazy.
„Podle svědectví rybářů, kteří byli
v okamžiku havárie na místě, se
úhyn ryb s výústí kanálu z Rožnova
pod Radhoštěm přímo spojit nedá.
Nechci nijak bagatelizovat menší
úniky do Bečvy z EA, jeden z nich
šetří náš úřad, ale jejich závažnost
byla výrazně nižší, nejsou to události, které by mohly poškodit zdraví.
S ohledem na opakované události
ale budeme chtít prověřit stav kanálu i pro naše potřeby, a jakmile
to stav vyšetřování dovolí, ve spolupráci s krajským úřadem o to požádáme. Jako město se nepokoušíme
vyšetřit vytrávení Bečvy kyanidem,
ale udělat si pořádek na svém území,“ dodala.
(měú)

Lékařská pohotovostní služba
Až do odvolání (sledujte web města Rožnova www.roznov.cz) je dočasně
pozastaveno poskytování lékařské pohotovostní služby pro dospělé v Rožnově pod Radhoštěm. Záchranná služba (jejíž stanice je umístěna ve stejné
budově jako klasická pohotovostní služba) je určena výhradně pro externí
urgentní příjem a nenahrazuje pohotovost!
Pacienti tedy mohou využít:
1) Nemocnici Valašské Meziříčí (kontakty na pohotovost 571 758 240, 202)
2) Vsetínskou nemocnici (tel.: 571 818 583, 571 413 012).
(r)
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Tip na vánoční dárek: Návraty Bezrukého Frantíka

Před 116 lety se narodil František
Filip (10. 2. 1904 – 9. 2. 1957), ve
své době u nás i jinde v Evropě a také
v USA známý jako Bezruký Frantík
(na fotu). Málokdo ví, jak úzce byl
jeho život spojen také s naším městem.
Nejen o tom vypráví kniha rožnovského spisovatele Richarda Sobotky nazvaná Návraty Bezrukého Frantíka.
Spektrum Rožnovska položilo autorovi
díla několik otázek.

 Kdybyste měl krátce shrnout příběh ve Vaší knížce, o čem vlastně je?
„V roce 1904 se v Jamném nad Orlicí
narodil chlapec bez rukou. Dnes s pomocí současné techniky by vyhlídky
do života bezrukého chlapce Frantíka
byly víc než nadějné, ale na začátku
20. století byl v nejlepším případě odsouzen k žebrotě. Bystrého chlapce do
života připravil učitel Cita, pak Jedličkův ústav v Praze. Všechno další úspěšně zvládl v rámci svých dvou životních
hesel: ‚Chci, a proto umím!‘ a ‚Nikdy
se nevzdávej!‘. Samostatně podnikal,
vydával časopis, psal knihy, besedoval
doma i v zahraničí a dostal se až do
USA, kde mu sám Ford věnoval jeden
ze svých automobilů, který Bezruký
Frantík šoféroval tak excelentně, že ho
Brňané s obdivem sledovali.“

 František Filip nebyl rodákem
z Rožnova, přesto je jeho život s naším městem spjat. Proč?

„Koncem 19. a začátkem 20. století byl
Rožnov proslulý klimatickými lázněmi
a doslova magnetem nejen pro lázeňské hosty, lidé si rádi přijížděli do Rožnova odpočinout. Také Bezruký Frantík. A protože nemínil utrácet čas jen
lelkováním, postavil v prostoru horního
splavu oblíbenou ‚Kavárnu U Frantíka‘. Rožnovští hostinští přicházeli
o klientelu, proto podali stížnost, že
Bezruký Frantík nemá licenci na provozování hostinské činnosti a Bezruký
Frantík musel skončit. Budova jeho
někdejší kavárny definitivně zanikla
až po roce 2000.“
 Viděl jste už osobně divadelní představení?
„V roce 2019 se skupina divadelníků v pražském Divadle Pod Palmovkou dostala ke knížce vydané roku
2003, nastudovala ji jako divadelní
hru a úspěšně uvedla. Divadelní hra
‚Bezruký Frantík‘ se ke mně dostala

prostřednictvím videa. Je to drsná realita, kdy bezruký chlapec musel nést
i bez rukou svůj kříž. Divadelníkům
se v duchu Frantíkova hesla ‚Chci,
a proto umím‘ a ‚Nikdy se nevzdávej!‘
podařilo uchopit tímto představením
neuchopitelné a zvládnout zdánlivě nezvládnutelné. Bylo dohodnuto předvést
hru v závěru letošního roku v Rožnově,
ale pandemie vše zhatila.“
 První vydání knihy z roku 2003
již bylo rozebráno, lze knihu ještě
sehnat?
„Druhé vydání se uskutečnilo v letošním roce díky paní Evženii Malé
a paní Marcele Šaldové, které knížku původně marně sháněly a pak
se ji rozhodly znovu vydat vlastními
silami s pomocí řady přátel. To se
v listopadu letošního roku podařilo.
Knížka je k dostání v knihkupectví
a také v rožnovském TIC na Masarykově náměstí.“
(r)

Město má dvě sportoviště těsně před dokončením oprav
V letošním roce prošly rekonstrukcí dvě nová hřiště pro děti. Prvním
je veřejné víceúčelové sportoviště
v areálu Základní školy 5. května
a druhé se nachází ve vnitrobloku
ulice 1. máje. Obě hřiště budou plně
v provozu na jaře 2021.

Velkou investiční akcí v letošním
roce byla celková rekonstrukce
a modernizace sportovních ploch
v prostoru původního sportovního školního areálu Základní školy
5. května, které bude sloužit také
veřejnosti. Původní asfaltový ovál
byl nahrazen novým se 4 oddělenými běžeckými drahami a bude opatřen tartanovým povrchem. Stejně
tak se stalo i u asfaltového hřiště,
které bylo nahrazeno novým víceúčelovým. I v centrálním víceúčelovém hřišti bude tartanový povrch.
Uvnitř oválu je umístěno fotbalové
hřiště a plochy pro ostatní sporty.
Celková cena rekonstrukce je přes
12 milionů Kč. „Aktuálně je hřiště
opravdu těsně před dokončením, bohužel nás limitují povětrnostní podmínky. Na jaře příštího roku bude
položena finální vrstva povrchu a zároveň bude přidáno veřejné osvětlení,
na které je aktuálně podaná žádost
o dotaci u společnosti ČEZ. Následně bude hřiště zkolaudováno,“ uvedla vedoucí odboru investic MěÚ

Dita Vávrová.
Druhým rekonstruovaným hřištěm bylo sportoviště ve vnitrobloku
1. máje. Zde se nachází moderní
dětské hřiště s hracími prvky převážně pro menší děti a hřiště, které
je určeno např. pro minikopanou,
volejbal či nohejbal, bylo v nevyhovujícím stavu. Rekonstrukce sportoviště stála přes 600 000 Kč včetně
DPH a aktuálně je již nově vzniklý
prostor využíván. „Do konce roku
budou přidány lavičky pro odpočinek, stojan na kola, odpadkové koše
a sportovní doplňky. Lajnování hřiště
proběhne na jaře příštího roku, protože i zde je nutné akceptovat počasí,“
doplnila vedoucí odboru investic
MěÚ Dita Vávrová.
„V okamžiku, kdy dokončíme
rekonstrukci sportoviště u Základní školy 5. května, budeme
mít v Rožnově opravena všechna
veřejná sportovní hřiště. Před šesti
lety, kdy jsme nastoupili do vedení města, byla hřiště v dezolátním
stavu a považuji za úspěch, že se
nám podařilo zrekonstruovat je
do té nejlepší kvality. Cílem toho,
proč to děláme, je přimět děti jít
si zasportovat a myslím, že my
jsme jim k tomu připravili ty
nejlepší podmínky,“ dodal starosta města Radim Holiš (ANO).
(měú, r)

Hlasujte pro Rožnov pod Radhoštěm v anketě
o „NEJ praxi Zdravých měst, obcí, regionů“
Každoroční hlasování o nejoblíbenější projekty Zdravých obcí, města a regionů je oficiálně spuštěno. Již třetím rokem se veřejně prostřednictvím
facebooku hlasuje o „NEJ praxi Zdravých měst“.
Do letošního ročníku se zapojilo 18 měst, obcí a regionů, které dohromady zaslaly 26 příkladů inspirativní praxe z nejrůznějších oblastí rozvoje.
Své dva zajímavé projekty má v anketě také město Rožnov pod Radhoš-

Hřiště na 1. máji je už využíváno.

Sportoviště u ZŠ 5. května.

těm. Prvním je interaktivní průvodce „Chci stavět“ na městském webu
a druhým je projekt „Zvýšení efektivity a transparentnosti strategického
řízení města“. „Dobrá praxe není o tom předhánět se, kdo má co lepší nebo
horší, ale učit se a inspirovat se od druhých. Každá vynaložená energie se
vrátí, a pokud se jiným městům zalíbí, co jsme u nás ve městě vymysleli,
budeme jen rádi. A zároveň se my můžeme inspirovat a třeba příklady dobré
praxe převzít a aplikovat je u nás. Za naše město zde máme 2 projekty, což je
pro nás již teď odměnou a úspěchem, ale za každý hlas budeme rádi,“ uvedl
místostarosta Jan Kučera.
Svůj hlas můžete dát až do 31. ledna 2021 prostřednictvím facebooku, stačí
„lajknout“ rožnovský projekt - fb Národní síť Zdravých měst ČR.
(r)
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Pro přístavbu knihovny bude klíčový rok 2021
Pokračování ze str. 1

Jak jsme již zmínili na titulní straně, Rožnov připravuje rekonstrukci
stávající knihovny s přístavbou již
od roku 2016. „Aktuálně pracujeme
na poslední kontrole prováděcího
rozpočtu a začátkem roku 2021 vypíšeme soutěž na externího administrátora výběrového řízení na dodavatele
stavby samotné. V návaznosti na to
by v rychlém sledu měla následovat
soutěž na realizátora stavby,“ vysvětlila postup místostarostka Kristýna
Kosová (Zdravý Rožnov).
Také projekt knihovny ale provází komplikace v podobě nárůstu
dříve zastropované ceny. „Původně
jsme počítali s částkou 36 milionů
korun bez DPH. Za čtyři roky ale
bohužel došlo ke zdražení stavebních
prací. Potýkáme se tedy se stejnými
problémy jako v případě přípravy
realizace kulturního centra. Navíc rekonstrukce stávající budovy knihovny, kde vznikne i dlouho odkládaný
výtah, bude náročnější, než jsme
původně počítali, což se ukázalo až
po podrobném průzkumu budovy.
Kromě přístavby se sálem pro 60
lidí je nedílnou součástí projektu

Otázka k tématu pro ředitele
knihovny Pavla Zajíce

 Proč Rožnov a jeho obyvatelé potřebují přístavbu knihovny?

„V Rožnově žije 16 760 tisíce obyva-

Pomohou dotace

i prostor před knihovnou. Bude to
venkovní místo setkávání, vstupní bod
Bezručovy kulturní zóny, které bude
sloužit nejen návštěvníkům knihovny,
ale opravdu všem, kdo půjde kolem
a bude si tam chtít na chvíli třeba
jen odpočinout,“ informovala Kosová
s tím, že aktuální rozpočtová částka
na knihovnu je i s daní 67 mil. Kč.

Radnice si je nárůstem ceny investice vědoma, a proto intenzivně hledá externí finanční zdroje.
„Přislíbeno máme 14 milionů na
tak zvaný energetický pasiv budovy
přístavby, jednáme o dotaci na vybavení knihovny, které je v souhrnu za
8 mil. (nábytek, zabezpečení knih,

tel. Město zřizuje městskou knihovnu,
kterou ročně fyzicky navštíví více než
79 000 lidí. Jsou to čtenáři, případně
návštěvníci knihovnou pořádaných
vzdělávacích či kulturních akcí, kterých knihovna jen v roce 2019 uspořádala 313 a u dalších 19 akcí byla
spolupořadatelem. Knihovna má
ve svých fondech cca 55 000 dokumentů a odebírá 122 titulů periodik.
Eviduje 3 216 registrovaných čtenářů
z toho 954 dětí do 15 let. V přepočtu je v knihovně registrováno 19,1 %
obyvatel města, u dětí je to potom
43 % z 2 217 obyvatel do 15 let. Má
otevřeno 6 dní v týdnu.

Všechna tato čísla jsou realizována
v budově, která svou kapacitou (podlahovou plochou), bariérami v přístupu
(absence výtahu) a absencí některých
důležitých provozních prostor neodpovídá potřebám a ani technicky stanoveným normám pro provoz knihoven.
Již v době přesunu knihovny do vily
na Bezručově ulici v roce 1993 bylo
naplánováno rozšíření knihovny, které nebylo nikdy realizováno.
Úsilí o vyřešení prostorových problémů knihovny ze strany zřizovatele
chápu nejenom jako ocenění trvalého směřování knihovny jako kvalitní
vzdělávací, kulturní a volnočasové

Nový rok bude i v době pandemie nabitý investicemi
Už nám zbývá jen pár dní, než vstoupíme do nového roku, tentokrát s číslem 2021. U této příležitoti
jsme požádali tiskovou mluvčí rožnovské radnice
Petru Graclíkovou, aby naše čtenáře informovala o důležitých investicích plánovaných odborem
správy majetku v příštím roce.

 Dětská hřiště – celkově více než 500 000 Kč.
- Obnova dětského hřiště na ul. Partyzánská
a ul. Julia Fučíka.
 Správa hřbitovů – přes 1 000 000 Kč.
- Oprava schodiště pod obřadní síní Láň vč.
opravy dlažby kolem obřadní síně III. část.
- Nové ozvučení ve smuteční obřadní síni Láň.
- Výsadba zeleně u hřbitova.
 Investice do oprav škol.
- Investice do MŠ a ZŠ více než 5 000 000 Kč
- Největší opravy jsou plánovány v MŠ Svazarmovská 1444 a v ZŠ Záhumení 1180.
- Projekt Revitalizace přírodních zahrad na
MŠ 1. máje 864, MŠ 5. května 1527 a MŠ
5. května 1701 – celkový náklad je předpokládán ve výši cca 2 000 000 Kč (částečně
financováno z dotace).

- Revitalizace bytového domu Moravská 1443
(zateplení, rekonstrukce balkónů apod. – více
než 12 000 000 Kč, investice bude rozdělena
na 2 části, severní část domu v roce 2021, jižní
část domu v roce 2022).
- Rekonstrukce kotelny na hlavní budově MěÚ,
cca 1 200 000 Kč (částečně financováno z dotace).
 Komunikace a chodníky.
- Obnova místních komunikací – více než 6 900 000
Kč (částečně financováno z dotace) - ul. Bayerova,
Nerudova, Tyršovo nábřeží, Zuberská, 1. máje, Kulturní od kruh. objezdu k FÚ, Pletařská.
- Oprava komunikace Láz – Hranička – částka
2 000 000 Kč.
- Oprava výtluků – 900 000 Kč.
- Oprava chodníků ul. Svazarmovská – částka
800 000 Kč.
- Oprava chodníků ul. Kulturní – plánována částka 1 000 000 Kč.
- Rekonstrukce lávky přes Bečvu u Valašského
muzea v přírodě – 2 500 000 Kč.
- Oprava hydroizolace lávky přes Bečvu u křižovatky U Janíka – 500 000 Kč.
(r)

počítače, audiovizuální technika). Kromě toho chceme hledat pomoc i na
Zlínském kraji (rožnovská knihovna je střediskem pro další knihovny
z okolí - navíc její služby využívají
také čtenáři z mnoha okolních obcí)
a také na příslušných ministerstvech,“
dodala na závěr místostarostka.
(r), vizualizace archiv MěÚ Rožnov
instituce, ale jako snahu poskytnout
uživatelům knihovny/občanům města důstojné a vhodné prostory a podmínky pro rozvoj čtenářství a komunitního života, k nimž knihovna
dlouhodobě a neoddiskutovatelně
přispívá. O uvědomění si důležitosti
investic do prostor a vybavení knihoven ze strany zřizovatelů se lze přesvědčit v řadě měst a obcí v okolí.
Z nejbližších jmenujme Zubří, Valašskou Bystřici, Valašské Meziříčí,
Hutisko, Vidče, Vsetín, Frenštát...
Rožnov, bohužel, má více než 30 let
kvalitní knihovnu v prostorech, které
jí nestačí.“
(r)
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Pro Rožnov jsou podnikatelé důležitým partnerem
Naše město je právem považováno za srdce Valašska. Působí v něm 3 768
podnikatelských subjektů,
díky nimž máme pestrou
nabídku služeb a činností
v takřka všech hlavních odvětvích ekonomiky.
Současné vedení města si je důležitosti podnikatelské sféry vědomo. „Bez ní by Rožnov nebyl tím,
čím je. A to se nebavím jen o nadnárodních firmách, které nemají svou

mateřskou základnu v Rožnově.
Bavím se také o menších firmách
či živnostnících sídlící přímo u nás.
Ti všichni jako celek nabízí širokou
plejádu činností a služeb, ale hlavně zaměstnávají tisíce lidí z celého
regionu. Jejich názor je tedy pro
nás na radnici velmi důležitý a často nás nakopne vidět věci jinak,“
sdělil místostarosta Rožnova Jan
Kučera (Nezávislí Rožnováci)
a pokračoval: „V minulosti jsme
již zavedli pravidelné snídaně s největšími zaměstnavateli. Nově se potkáváme i s těmi malými, respektive

s těmi s menšími počty zaměstnanců či živnostníky. Na těchto setkáních je seznamujeme s tím, co jsme
ve městě udělali a co máme v plánu
udělat. Vždy si však hlavně vyslechneme, co je trápí a co by navrhovali ve městě zlepšit. Z posledních
setkání mohu říct, že si většinou
stěžují na chybějící kvalifikovanou
sílu nebo dopravu. Ne vždy je řešení
problému v našich silách, například
získání kvalifikovaných pracovníků
se snažíme podpořit ve spolupráci
se školami. Zabýváme se i návrhy
na zlepšení dopravy. Ta se však

nedá měnit hned, příprava projektů
trvá minimálně rok, většinou déle.“
Podnikatelé se letos měli možnost také zapojit do vytváření
koncepce nazvané Místní ekonomika. „Kdo chtěl, mohl vyplnit
dotazník. V něm jsme se ptali na
vše podstatné, co souvisí s podnikatelskou sférou. Přál bych si, aby
se spolupráce mezi městem a podnikateli dále rozrůstala, kdokoliv
z podnikatelů se může se svými připomínkami či dotazy obrátit na vedení města, před nikým nezavíráme
dveře,“ dodal místostarosta.
(r)

Radnice s podnikateli diskutuje
v rámci pracovních snídaní.

Podnikání na Rožnovsku v číslech

Ve správním obvodu Městského
úřadu Rožnov pod Radhoštěm (ten
čítá kromě Rožnova i okolní obce
- Dolní, Prostřední a Horní Bečvu,
Hutisko-Solanec, Vigantice, Valašskou Bystřici, Vidče a město Zubří) je evidováno ke dni 2. 12. 2020
celkem 7 741 podnikatelských sub-

jektů a tito mají vydaných 12 100
živnostenských oprávnění.
Co se týká přímo města Rožnova pod Radhoštěm, je zde 3 768
podnikatelských subjektů a těm
bylo vydáno 5 424 živnostenských
oprávnění. Nejčastěji ohlašovanou
živností je živnost volná s předmě-

tem podnikání „Výroba, obchod
a služby neuvedené v přílohách
1 až 3 živnostenského zákona“.
Platí to pro celý obvod kraje,
správní obvod Rožnov pod Radhoštěm i pro město Rožnov.
V Rožnově samotném je aktuálně vydáno: 3 258 živnostenských

oprávnění pro živnost volnou,
1 232 živnostenských oprávnění
pro živnost řemeslnou, 546 živnostenských oprávnění pro živnost vázanou, 388 živnostenských oprávnění pro živnost koncesovanou.
Petra Batlová, vedoucí odboru obecní živnostenský úřad, MěÚ Rožnov

NÁZORY KOMUNÁLNÍCH POLITIKŮ
V rámci rubriky Téma měsíce i tentokrát oslovila redakce Spektra Rožnovska všechny subjekty napříč
komunálním politickým spektrem. Zajímala nás odpověď na otázku: Jak hodnotíte podnikatelské prostředí v Rožnově a jaká by v této oblasti měla být role radnice?
Jaromír Koryčanský (KDU-ČSL)
Rožnov pod Radhoštěm je městem oplývajícím lidmi, kteří mají
otevřená srdce a šikovné ruce. Nespoléhají se na stát ani na mnohé
nadnárodní zaměstnavatele. Jsou
to osobnosti v mnohých podnikatelských aktivitách — obchodem
a řemesly počínaje a cestovním
ruchem konče. Tito podnikatelé
se umí postarat sami o sebe, což

je pro společnost prospěšné. Také
zaměstnávají nespočet spoluobčanů. Setkání vedení města s malými podnikateli proběhlo v letošním
roce poprvé v historii. Domnívám
se ale, že se minulo účinkem. Přál
bych si, aby tato setkání pokračovala, aby byli pozváni podnikatelé
osobním dopisem, a ne pouhým
vyzváním na stránkách města
k možné účasti.

Drobní podnikatelé neměli nikdy
na růžích ustláno a od města očekávají porozumění. Přímo ukázkovým
příkladem je odstranění květináče
z ulice při vjezdu na Masarykovo náměstí od pošty. Tento podnět zazněl
právě na zmíněném setkání. Vstřícnost k nadnárodnímu obchodnímu
řetězci z posledního zastupitelstva
vypovídá, komu vedení radnice fandí, jsou-li to malí podnikatelé spo-

luobčané nebo obchodní řetězce. Ve
většině nikdo z nás, co podnikáme,
nežádáme dotace ani jiné výhody.
Víme, že jakákoliv dotace křiví konkurenční prostředí. Je jisté, že nemohou všichni podnikatelé dostat
dotace, a tak nastává propast mezi
vyvolenými a těmi, co mají smůlu.
Město by mělo morálně a uvážlivým hlasováním hájit zájmy svých
podnikajících spoluobčanů.

TÉMA MĚSÍCE / INZERCE

STRANA 7 / 17. PROSINCE 2020
Naše přání KDU-ČSL, abychom
byli živé neopakovatelné město pro
každého - jak obyvatele či turistu,
město, ve kterém stojí za to žít a rozvíjet osobní nadání v jakékoliv podnikatelské aktivitě. Přejeme Vám všem
klidné požehnané svátky vánoční.
Alois Vychodil (ODS)
Rožnov p. R. má historickou výhodu
v soustředění převážné části průmyslových podnikatelských subjektů
na okraji města, v areálu bývalého
podniku TESLA. Výhodou areálu
je zasíťování celou škálou médií pro
nejrůznější obory podnikání. Jistou
nevýhodou, zejména pro velké firmy,
je monopolní postavení dodavatele
energií. Sdružení Průmyslový areál,
již řadu let úspěšně zastupuje zájmy
zde podnikajících společností. Při
jednání s vedením města je respektovaným partnerem. Další vhodnou
lokalitou pro podnikání je areál
školního statku. Tamním, dlouholetým dluhem města je neřešená
dopravní obslužnost a špatný stav
přístupových komunikací. V novém
územním plánu by měla být tato
lokalita rezervována pro další rozvoj
podnikání. Nemalým problémem
jsou podmínky pro podnikání menších firem.
Velmi obtížná je situace drobných
provozoven a obchodů na náměstí
a jeho okolí. Zejména necitlivý zásah
vedení města do dopravní obslužnosti „zatarasením“ vjezdu na náměstí
od pošty na náměstí. Vedení města

nerespektovalo řadu nesouhlasných
stanovisek ze strany majitelů obchodů a provozoven služeb podnikajících
v této lokalitě. Ti se nyní v důsledku
vládních restrikcí spojených s pandemií potýkají s vážnými ekonomickými problémy. Neočekávají finanční
dotace, podpora by mohla být řešena
i formou zrušení poplatku za předzahrádky, jako u jiných měst či podobným způsobem. Je jistě žádoucí, aby
vedení města našlo cestu, jak zabránit dalšímu umrtvování života na náměstí. Letitý problém vhodného místa pro tržiště se anketami nevyřeší.
Centrum města je třeba oživit častějším pořádáním akcí k setkávání
občanů. Nestačí jen Josefský a Všesvatský jarmark. Takové akce nejen
pomohou drobným obchodníkům
a také posílí pocity sounáležitosti občanů s městem.
Libor Adámek (Piráti)
Naše město nemá dostatek ploch
pro další rozvoj většího průmyslu.
Pro trvalý rozvoj bude důležitá podpora středního a malého podnikání.
Plošné omezení v důsledku pandemie hodně zasáhlo místní ekonomiku, nejvíce to odnášejí právě střední
a malé firmy včetně živnostníků.
Místním obchodníkům stále více
konkuruje vzestup internetových obchodů a navíc jim brzy může způsobit další problémy nedomyšlené rozhodnutí předchozího vedení města,
které je nebránilo před příchodem
velkého nadnárodního obchodního

Podpora při výuce na dálku

V době karantény nebylo
pro některé rodiny snadné
zajistit svým dětem techniku potřebnou k online vyučování.
Rádi bychom proto touto cestou
poděkovali firmám, které zareagovaly na naši výzvu a bezplatně
poskytly několika žákům a žákyním počítače, díky kterým se
mohou distanční výuky účastnit.
Jde o firmy NXP, ON Semiconductor a Anafra. Děkujeme!
ZŠ Sedmikráska
			
(pr)

řetězce do města. Pro malé podnikání tak bude důležitá podpora rozvoje turismu a zvyšování atraktivity
města, i když zvýšený turistický ruch
může část místních občanů obtěžovat. Zrovna na náměstí by bylo lepší
dát více na názory zdejších obchodníků, snažit se zvýšit návštěvnost
než zkoušet omezovat dopravu za
pomoci květináče. Z komplexních
opatření může radnice využít známé
nástroje komunální podpory podnikání, například: vymezovat vhodné
plochy v rámci územního plánu,
budovat technickou infrastrukturu usnadňující využití dostupných
ploch k podnikatelské činnosti, zřizovat podnikatelské a inovační inkubátory, koordinovat podnikatelské
aktivity v obci, napomoci propagaci
podnikatelů, preferovat místní firmy
při zadávání veřejných zakázek, vytvářet podmínky pro vznik a rozvoj
drobných podnikatelů a řemesel,
být dobrým partnerem pro stávající
i nově příchozí podniky, propojovat
školy s podniky. Většina ze zmíněných opatření byla odborníky zapracována do připravované strategie
rozvoje města a bude záležet na nynějším a následujícím vedení radnice, jak se bude dařit tato opatření
naplňovat.
Jan Kučera (Nezávislí Rožnováci)
Město si zadalo průzkum mezi podnikateli s cílem zjistit, co je trápí. Výsledky nás mile překvapily - celková
spokojenost s podnikáním v Rožnově

je podle účastníků průzkumu 89,4 %.
To je mimořádně pozitivní číslo. Zjistili jsme také, že podnikatele trápí doprava, chybějící kvalitní pracovní síla
a prostor pro rozvoj podnikání. Pozitivně hodnotili spolupráci s městem nebo
kvalitní prostředí pro život.
Pozitivně město hodnotí také nezávislá
soutěž měst - Město pro byznys. Rožnov
se v rámci Zlínského kraje v kategorii
„přístup veřejné správy“, tedy přátelskosti k podnikatelům, dvakrát skončil na 1. místě mezi 13 městy kraje.
I tak máme pořád co zlepšovat. I proto
zpracováváme koncepci místní ekonomiky – řekněme takový plán, co dále
ve městě zlepšovat a jak být vstřícní.
Chceme se s podnikateli setkávat, ptát
se co potřebují a také je informovat, co
město chystá.
Co řešíme pro podnikání aktuálně?
Třeba dopravu. Chystáme světelnou
křižovatku při výjezdu z průmyslového areálu bývalé Tesly na I/35, probíhá zpracování studie kruhového
objezdu ulic Pionýrská – Videčská.
Kruhový objezd zlepší výjezd od Vidče a umožní připojit páté rameno
výjezdu z Nádražní. Hotely, restaurace i obchodníky chceme podpořit
vznikem fondu pro podporu cestovního ruchu. Příští rok do něj dáme
1 milion. Půlka půjde na propagaci Rožnova v ČR i na Slovensku
či v Polsku. Chceme mimo sezónu
přitáhnout turisty, kteří se ubytují,
stravují i nakoupí. Více turistů = více
tržeb. Tím se snažíme v roce 2021
pomoci všem.

ZAJÍMAVOSTI
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Soláň vydává dvojCD k 30. výročí založení

Výběr rozhlasových nahrávek k výročí 30 let od svého založení vydává známá valašská Cimbálová muzika Soláň na
dvojCD nazvaném „...dáme si to ešče raz…“. Jedinečný hudební nosič už je v prodeji.
Dvojalbum vzniklo na podzim
ženská pěvecká skupina Krůžek štyr
roku 2020 ve studiu S1 Českého
tet a mnozí další. Věříme, že Vás 2CD
rozhlasu Ostrava a je kompilací
potěší tak, jako nás těšilo jej tvořit,“
aktuálních nahrávek a starších
slibuje cimbalistka a autorka řady
snímků z profilových kompaktních
hudebních úprav Monika Kovářodisků, které vznikly v témže studiu
vá. Ta založila muziku Soláň v roce
v letech 1996-2012. „Dramaturgie
1990 společně s bratrem Martinem
obou CD je pomyslným ‚zlatým fonKovářem. K souboru patří od roku
dem‘ muziky a prezentuje nahrávky
1994 také taneční skupina, vedená
nadčasového charakteru a kvalimanžely Trčkovými a Gajdošská
tativně vyrovnaného trojúhelníku
muzika v čele s výrobcem gajd Pav‚výběr—zpracování—interpretace‘.
lem Čípem.
Vedle zlatého rozhlasového fondu
„Naše letošní koncerty, i ty věnolegendárních zpěváků Jarmily Šulávané 30 letům založení muziky, byly
kové, Josefa Laži a Cimbálové muzikvůli aktuální situaci zrušeny. Věříky TECHNIK je toto album – včetně
me, že se s našimi fanoušky potkáme
repertoáru na dílčích CD, ze kterých
v příštím roce. Zatím si nás můžete
bylo kompilováno - nejvýznamnějším
poslechnout v sobotu 26. prosince
dramaturgickým počinem v oblasti
během online přenosu Štěpánské kovalašského hudebního folklorismu,“
ledy z rožnovského muzea,” dodává
hodnotí hudební režisér Českého
Monika Kovářová.
rozhlasu Jan Rokyta.
Jubilejní dvojalbum „...dáme si
Album nabízí posluchačům kroto ešče raz…” Cimbálové muziky
mě reprezentativního výběru dosaSoláň bude v prodeji na webové advadní tvorby CM Soláň také několirese www.solan.cz a také na adrese
ka novinek. „Na nahrávkách uslyšíte
www.indieshappytrails.cz, v Turinaše tradiční zpěváky i milé hosty,
stických informačních centrech,
zpívají například Pavel Ptáček, Josef
Relaxačním centru Zašová a na
Laža, Karel Petružela, František Prodalších místech.
kop, Michaela Bařinová, Ludmila
Lukáš Španihel,
Vašková, Klára Blažková a také naše
fota archiv CM Soláň

CM Soláň: Zleva sedící - primáš muziky David Kulišťák, vedle něj zpěvák a violista František Prokop, za cimbálem umělecká
vedoucí a cimbalistka Monika Kovářová, u cimbálu dřepící zpěvačka a houslista Míša Bařinová, zcela vpravo houslista Pavel
Ptáček ml. Zleva stojící - violoncellista Pavel Ptáček, basista Martin Bařina, klarinetista Petr Orság, gajdoš a klarinetista Petr Číp,
zpěvák Pavel Ptáček a houslistka Hanka Bilová. Na fotce chybí violista Josef Toman.

POZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCE

KAM
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ZA KULTUROU
LEDEN 2021
Vážení čtenáři,

koronavirová epidemie ani na konci letošního roku příliš nepolevuje. U níže zveřejněných akcí mějte, prosím, na paměti, že jejich konání bylo redakci oznámeno v půlce prosince 2020. V případě zhoršení epidemické situace tak hrozí, že
programy mohou být přesunuty nebo úplně zrušeny. Vždy se tedy raději obraťte přímo na pořadatele, a to telefonicky či
prostřednictvím jeho internetových stránek zveřejněných v záhlaví každé organizace.

T klub – kulturní agentura
Tel.: 571 651 233, 603 823 818
www.tka.cz

 ÚTERÝ 5. 1.
NOVOROČNÍ KONCERT SE SLAVNOSTNÍM PŘÍPITKEM STAROSTY MĚSTA
Bennewitzovo kvarteto: Jakub Fišer — 1. housle,
Štěpán Ježek — 2. housle, Jiří Pinkas — viola,
Štěpán Doležal — violoncello. V mezinárodním
měřítku se jedná o špičkový komorní soubor.
V rámci spolupráce s rožnovskou ZUŠ se na
úvod představí její žáci. Vzhledem k omezené
kapacitě sálu doporučujeme nákup vstupenky
v předprodeji.
18.00 hodin — ZUŠ
 STŘEDA 13. 1.
DJANGO JET
Django Jet je brněnská kapela hrající převážně taneční swing a francouzský gypsy jazz,
který je charakteristický svým houslovo-kytarovým zvukem. Vyprodáno.
19.00 hodin — Brillovka
 SOBOTA 16. 1.
HOUPACÍ KONĚ, CHOROBOPOP
Houpací koně jsou kapela z Ústí nad Labem,
která hraje od roku 1991. Jako druhá kapela vystoupí místní Chorobopop, kteří na koncertě pokřtí své debutní album „Kočky, krysy, celebrity“.
20.00 hodin — Vrátnice
 STŘEDA 20. 1.
KRISTINA BARTA — EVENT HORIZON
Kristina Barta vystudovala jazzový klavír, je držitelkou několika ocenění za nejlepší klavírní interpretace. Event Horizon je název nového alba.
19.00 hodin — Vrátnice
 PÁTEK 22. 1.
FOJTI
Hudební skupina FOJTI vznikla ve Valašském
Meziříčí v roce 2010. Dala si za cíl skládat
a hrát vlastní folkové písničky inspirované moravským a hlavně valašským folklórem.
20.00 hodin — Vrátnice
 PONDĚLÍ 25. 1.
MICHAL ŠTĚPÁNEK: GRUZIE – TAJEMNÉ KRÁLOVSTVÍ VE STÍNU KAVKAZU
Klub cestovatelů. Gruzie je země plná kontrastů a překvapení. Mohutné hradby Kavkazu
střídají nížiny plné vinné révy, polopoušť pak
zase břehy Černého moře.
19.00 hodin — Vrátnice

GALERIE NA RADNICI

Dětské oddělení

 PÁTEK 8. 1. — PONDĚLÍ 29. 3.
PATINA — NON HD SITUAČNÍ TISKY
ZDEŇKA ŠIMŮNKA
Mgr. Zdeněk Šimůnek pedagog, básník, klavírista, skladatel a výtvarník se zde představuje jako tvůrce tisků balancujících na pomezí
fotografie a grafiky. K práci na nich používá
sadu mobilních telefonů, u jejichž fotoaparátů
využívá samozřejmou „nedokonalost“.
Výstava je otevřena pondělí, středa 8-17 hodin,
úterý, čtvrtek a pátek 8-14 hodin.

 PO CELÝ LEDEN
KAMARÁDKA KNIHOVNA
Děti vyplňují své knihovně vysvědčení jako
ve škole. Známkuje se výběr knih, chování
knihovnic, prostředí knihovny, pořádané akce
a další předměty. Vysvědčení jsou k dispozici
v dětském oddělení, stačí je vyplnit a odevzdat
knihovnicím. Za vyplněné vysvědčení dostanete od knihovnice v půjčovně malou sladkost.
dětské oddělení

Městská
knihovna
Městská knihovna
Tel.: 571 654 747
Tel.: 571 654 747
www.knir.cz
www.knir.cz
Plánované akce v měsíci lednu se uskuteční
v prostorách knihovny, pokud nedojde k dalším mimořádným opatřením vztahujícím se ke
Covidu-19. V takovém případě budou veškeré
akce zveřejněny na webu knihovny a platformě
YouTube formou videozáznamů. Pro aktuální
informace sledujte prosím web www.knir.cz.
Děkujeme.
 PONDĚLÍ 11. 1.
INTELIGENTNÍ POHYB
Tereza Winklerová. Přednáška o našem těle,
které je samo o sobě neustálým pohybem. Záznam přednášky bude k vidění na YouTube:
Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm.
17.00 hodin — záznam přednášky
 PONDĚLÍ 18. 1.
BEZRUKÝ FRANTÍK
Richard Sobotka. V prosinci 2020 vydaly Evženie Malá a Marcela Šandová ve druhém vydání
knihu Richarda Sobotky Bezruký Frantík, která
mapuje životní osudy Františka Filipa.
Knihovna připravila krátké ohlédnutí za příběhem vydání knihy o člověku, který „nesložil
zbraně odvahy dřív, než se je pokusil vytasit.“
17.00 hodin — záznam rozhovoru
PRO DĚTI
 DO NEDĚLE 31. 1.
ZA KRESBIČKU PERLIČKU
Výstava dětských kreseb ke knížkám, které
inspirovaly naše lovce perel. Nechte se inspirovat knížkou-perlorodkou a nakreslete k ní
obrázek. Vaše aktivita bude oceněna a získáte
perličku navíc. Obrázek kreslete na papír velikosti A4 libovolnou technikou. Nezapomeňte
jej podepsat.

 PONDĚLÍ 25. 1.
SLAVNOSTNÍ VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE O POKLAD STRÝCA JURÁŠA
Vyhlášení vítězů literární soutěže na téma
„Lež jako věž“ pro děti od 6 do 15 let s předáním cen.
15.00 hodin — podkroví
 ÚTERÝ 26. 1.
ZVÍDAVÝ PIDIKNIR
Pohádkové pátrání s poznáváním zvířat na motivy veselé knihy Haló, haló, paní Kočko!
9.00 hodin — dětské oddělení
 STŘEDA 27. 1.
MOŘSKÝ OBCHŮDEK
Lovci perel mohou směnit své mořské peníze
Moriony za věcné odměny.
13.00 hodin — půjčovna
VÝSTAVA
 DO NEDĚLE 31. 1.
PAVEL HON — FOTOGRAFIE
Můj život s fotografií. Světlo a stín — celoživotní fascinace skrze fotografii trvá již 65 roků;
od prvních rodinných amatérských fotografií přes profesi k vyjádření v téměř dokonalé
podobě digitálních snímků — to je ve zkratce
curriculum vitae P. H.
chodby a podkroví
Klub seniorů
Klub
seniorů
Tel.: 774
423 197
Tel.:
774 423 197
klubsen.rpr@centrum.cz
První úřední den Klubu seniorů v novém roce
bude ve středu 6. 1.
Zdravotní turistické vycházky
Turistické vycházky v lednu — prázdninový režim. Sraz je v úterý 5. 1. v 8.00 hod. na AN
— tam se domluví trasa a cíl cesty. Zároveň se
naplánují i další vycházky podle zájmu účastníků vč. místa a hodiny srazu.

POZVÁNKY
Pravidelné akce
se uskuteční pouze v případě, že nebudou prodloužena opatření proti šíření nákazy koronavirem vyhlašovaná vládou ČR.
Další akce v lednu
 ČTVRTKY 7. 1., 14. 1. a 21. 1.
DÁMSKÝ KLUB
Výtvarné činnosti s knoflíky aneb staré knoflíky jako dekorace.
Vždy od 15.00 hodin — klubovna SC
 PONDĚLÍ 11. 1.
MĚŘENÍ GLYKEMIE
Pro členy 20 Kč, pro nečleny 25 Kč.
9.00-11.00 hodin — malá kancelář SC
 PONDĚLÍ 18. 1.
ZAHÁJENÍ KURZU PRÁCE S MOBILNÍM
TELEFONEM
Celkem 4 lekce (20.1., 25.1. a 27.1.2021).
15.15 hodin — internetová učebna, dv. č. 205
 STŘEDA 20. 1.
PORADNA JUDR. MILANA MATULY
Je nutné se objednat v klubu.
14.00 hodin — kancelář SC
 ČTVRTEK 28. 1.
BESEDA NA TÉMA: NOVINKY Z OCHRANY SPOTŘEBITELŮ
Přednáší pracovnice Poradny SOS.
15.00 hodin — klubovna SC
 ČTVRTEK 28. 1.
PORADNA SOS
Využijte tuto bezplatnou službu občanům.
13.00-17.00 hodin — malá klubovna SC, dv. č. 204
Valašské
muzeum
v přírodě
Valašské muzeum
v přírodě
Tel.:
571757
757
Tel.: 571
111111
www.nmvp.cz
www.nmvp.cz
V lednu se ve skanzenu žádné akce pro veřejnost nekonají. V rámci rozvolňování protiepidemických opatření tzv. druhé vlny pandemie koronaviru otevřelo začátkem prosince
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod
Radhoštěm po téměř dvouměsíční přestávce
své brány. Návštěvníci si mohou prohlédnout
areál Dřevěného městečka, exteriéry Valašské
dědiny a Mlýnské doliny. Výjimku budou tvořit
dny 24. 12. a 25. 12., kdy bude celé muzeum
uzavřeno. V souvislosti s pandemií koronaviru platí tato nařízení: Vstup bude umožněn
návštěvníkům pouze se zakrytím úst a nosu,
personál bude upozorňovat na nutnost hygieny
rukou a na dodržování rozestupů. Vstoupit do
areálu mohou pouze návštěvníci bez akutních
zdravotních obtíží, a ti co nejsou v karanténě.
U vstupu do areálu jsou k dispozici bezkontaktní stojany s dezinfekcí. Do interiérů expozičních objektů bude povolen vstup maximálně
10 osob.
Galerie
CREARS
Galerie Crears
Tel.:
739
403
Tel.: 739
403
486486
www.galeriecrears.cz
www.galeriecrears.cz
V Galerii CREARS na nábřeží Dukelských
hrdinů 442 je prodloužená výstava s názvem
Cum fabulis mundi — S příběhy světa malířů z SK Igor PIAČKA a Peter UCHNÁR,
potrvá do 7. 2. Ve Stage Garden GALLERY
CREARS — nový pavilon je k vidění do 13. 2.
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Zimní salón, prodejní skupinová výstava, výběr
autorů.
Centrum
Zdravé
Centrum Zdravé
Já Já
Palackého
Palackého 457457
www.cititsedobre.cz
www.cititsedobre.cz
 STŘEDA 6. 1.
ŽIVÁ MEDITACE: LÉČENÍ ŠAMANSKOU
LÉČEBNOU CESTOU
Vede: Roman Odevzdaný, www.expedice-peru.
cz, cena: 300 Kč, rezervace: odevzdany@gmail.
com, tel. 777 561 316.
17.00-19.00 hodin
 PÁTEK 8. 1.
KRANIOSAKRÁLNÍ TERAPIE A MAPOVÁNÍ
TĚLESNÉHO A EMOČNÍHO PROŽÍVÁNÍ
Cena: individuální terapie – 650 Kč/hod.
úvodní ošetření 800 Kč – 90 min.
Vede: MgA. Kateřina Fojtíková,
rezervace: vesvemzivlu@gmail.com,
tel. 774 983 521.
9.00-13.00 hodin — dále každý pátek
 PÁTEK 8. 1.
INDIVIDUÁLNÍ DRAMATERAPIE S ARTETERAPEUTICKÝM PŘESAHEM
Vede: MgA. Kateřina Fojtíková, cena: úvodní
setkání stojí 550 Kč, následující 650 Kč/hod.
Rezervace: vesvemzivlu@gmail.com,
tel. 774 983 521.
14.00-17.00 hodin — dále každý pátek
 PÁTEK 8. 1.
MEDITAČNÍ SETKÁNÍ HO´OPONOPONO
Vede: Libuše Poulíčková, cena: 200 Kč,
rezervace: lpoulickova@seznam.cz.
17.00-19.00 hodin
 PONDĚLÍ 11. 1.
Seminář: ŽIVOTNÍ ENERGIE
Vede: Mgr. Dagmar Hladká, cena: 200 Kč.
Rezervace: dajahladka@seznam.cz.
19.00-21.00 hodin
 PÁTEK 15. 1.
VYŠETŘENÍ POHYBOVÝCH VAD U DĚTÍ
Vede: MVDr. Zuzana Forejtková, vstup zdarma. Nutná rezervace času přes objednávkový
systém — objednavky.cititsedobre.cz.
13.00-16.00 hodin
 Pátek 15. 1.
LÉČIVÉ NASLOUCHÁNÍ SOBĚ A DRUHÝM: v pohybu, při sdílení, v tvorbě
Vede: MgA. Kateřina Fojtíková, příspěvek
na realizaci společné praxe je 200 Kč.
Rezervace: vesvemzivlu@gmail.com,
tel. 774 983 521.
17.30-19.30 hodin
 SOBOTA 16., NEDĚLE 17. 1.
SEMINÁŘ: KONSTELACEMI K PROBUZENÍ
Vede: MUDr. Ivana Wurstová, cena: 3 000 Kč,
rezervace přes objednávkový systém —
objednavky.cititsedobre.cz.
Sobota 9.00-18.00 hodin, neděle 9.00-17.00 hodin
 ČTVRTEK 21. 1.
MEDITACE: ODSTRANĚNÍ STRACHŮ
A OBAV S ÚVODNÍ PŘEDNÁŠKOU K DANÉMU TÉMATU
Vede: Mgr. Dagmar Hladká, cena: 150 Kč,
rezervace: dajahladka@seznam.cz.
18.30-20.00 hodin
 PÁTEK 22. 1.
INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE A ODBLOKY

Vede: Libuše Poulíčková, cena: 700 Kč,
rezervace: lpoulickova@seznam.cz
17.00 hodin
 SOBOTA 23. 1.
VĚDOMÁ PŘÍPRAVA PÁRŮ K PORODU –
CESTA ZA RADOSTNÝM PORODEM
Vede: Anna Kohutová, cena pro pár: 2 400 Kč
(součástí kurzovného je eBook), rezervace
přes objednávkový systém —
objednavky.cititsedobre.cz.
9.30-17.30 hodin
 ČTVRTEK 28. 1.
ÚPLŇKOVÝ OM CHANTING
Vede: Mgr. Dagmar Hladká, cena: zdarma
(dobrovolný příspěvek), rezervace:
dajahladka@seznam.cz.
19.30-21.00 hodin
 SOBOTA 30. 1.
Výtvarně relaxační workshop: MALOVÁNÍ
MANDAL NA PLÁTNO
Vede: Ing. Lucia Čapková, FB: Dot Art Therapy, cena: 1 500 Kč, rezervace:
www.dotarttherapy.cz | více informací:
capkova.lucia@gmail.com.
9.00-15.00 hodin
 SOBOTA 30. 1.
4HODINOVÉ CVIČENÍ PRO SPRÁVNÉ
DRŽENÍ TĚLA
Vede: Ing. Jiří Forejtek, cena: 900 Kč, rezervace přes objednávkový systém —
objednavky.cititsedobre.cz.
9.00-13.00 a 14.00-18.00 hodin
 NEDĚLE 31. 1.
VÝTVARNĚ RELAXAČNÍ WORKSHOP:
MALOVÁNÍ MANDAL NA PLÁTNO
Vede: Ing. Lucia Čapková, FB: Dot Art Therapy, cena: 1 500 Kč. Rezervace:
www.dotarttherapy.cz, více informací:
capkova.lucia@gmail.com.
9.00-15.00 hodin
 NEDĚLE 31. 1.
SEMINÁŘ: ODPOČIŇ SI
Vede: MVDr. Zuzana Forejtková, cena: 1 200 Kč,
rezervace přes objednávkový systém —
objednavky.cititsedobre.cz.
9.00-16.00 hodin
SLUNEČNICE
- Ateliér Sebevzdělávání z.s.
Ateliér sebevzdělávání
604
163163
735
Tel.: 604
735* iac.roznov@gmail.com
www.alternativnicentrum.webnode.cz
www.alternativnicentrum.webnode.cz
 DLE DOHODY
INDIVIDUÁLNÍ KONSTELACE
Individuální setkání — Hana Kubelová
9.00-17.00 hodin — Slunečnice
 DLE DOHODY
REGRESNÍ TERAPIE A SPIRITUÁLNÍ REGRESE
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
 ÚTERÝ 22. 12.
ŠAMANSKÉ CESTOVÁNÍ — DUCHOVNÍ
PRŮVODCI
Léčivý zážitkový workshop s šamanským bubnem — Mgr. Petr Horák
18.00-19.30 hodin — Slunečnice
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 ÚTERÝ 29. 12.
MOVEMENT MEDICINE
Večer Spontánního Tance — Veronika Živa
17.00-19.30 hodin — Slunečnice
 STŘEDA 30. 12.
ÚPLŇKOVÝ ÓM CHANTING
Skupinová hlasová meditace — Mgr. David Svoboda
19.00 hodin — Slunečnice
 PÁTEK 8. 1.
OTUŽOVÁNÍ — VĚDOMÝ PŘÍSTUP
A PRÁCE S MYSLÍ
Praktická přednáška — Jiří Uhlíř
17.30-20.00 hodin — Slunečnice
 SOBOTA 9. 1. a 23. 1.
AKUPRESURNÍ MASÁŽ HLAVY (Access
Barss),
OMLAZUJÍCÍ
TERAPIE
OBLIČEJE
(Access Facelift)
Individuální setkání — Anna Lerchová
9.00-16.30 hodin — Slunečnice
 ÚTERÝ 12. 1.
VZTAHY NOVÉ DOBY — PŘEDNÁŠKA
Vendula Kociánová — Labužnice Života
17.00-20.00 hodin — Slunečnice
 PÁTEK 15. 1.
SETKÁNÍ S GENOVÝMI KLÍČI — SVOBODNÁ KREATIVITA
Skupina sdílení pro pokročilé — Martina Knotková, Radek Lešikar
(od 17.00 hodin úvod pro nováčky)
18.00-20.00 hodin — Slunečnice
 ÚTERÝ 19. 1.
ZDRAVÁ ZÁDA S INKOU
Workshop s přístupem Feldenkraisovy metody— Inka Stavárková
17.00-19.30 hodin — Slunečnice
 PÁTEK 22. 1.
ŠAMANSKÉ CESTOVÁNÍ
Léčivý zážitkový workshop s šamanským bubnem — Mgr. Petr Horák
18.00-19.30 hodin — Slunečnice
 SOBOTA 23. 1.
VNITŘNÍ MOUDROST ŽENY
Prožitkový workshop pro ženy — Eva Žurková
17.00-19.00 hodin — Slunečnice
 ČTVRTEK 28. 1.
ÚPLŇKOVÝ ÓM CHANTING
Skupinová hlasová meditace — Mgr. David
Svoboda
20.00 hodin — Slunečnice
 PÁTEK 29. 1.
DIVOŽENKY V ROŽNOVĚ — ŽENSKÝ KRUH

Eva Ludvík Kudrnová
16.30 hodin — Slunečnice
 SOBOTA 30. 1.
SYSTEMICKÉ KONSTELACE — KRAJINA
DUŠE — UVOLNĚNOST, SVĚDOMÍ DUŠE
Prožitkový seminář — Libor Zvolánek
9.00-17.00 hodin — Slunečnice
Středisko
volného
času
Středisko volného
času
Tel.:
571
Tel.: 571
115115
635635
www.svcroznov.cz
www.svcroznov.cz
 PONDĚLÍ 4. 1.
KERAMICKÉ TVOŘENÍ
15.30-19.30 hodin — SVČ
 ÚTERÝ 5. 1.
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ KC PUNTÍK
Zveme malé i velké na slavnostní otevření našeho nového zábavního komunitního centra
pro rodiny a děti v rámci projektu Obec přátelská rodině, MPSV. Po celý den budete mít
vstupné zdarma. Předpokládaný konec akce
je v 18.00 hodin. Tak neváhejte a přijďte si
s námi pohrát. Na všechny se těší Puntík tým.
9.00 hodin — OD Láz, Kulturní 1794
 PÁTEK 8. 1.
VYHODNOCENÍ LITERÁRNÍ SOUTĚŽE
Nejpovedenější díla budou veřejně přečtena
před publikem a autoři obdrží ocenění.
16.30 hodin — SVČ
 STŘEDA 13. 1.
PŘEDNÁŠKA NA TÉMA: SPORTOVNÍ
PŘÍPRAVA DĚTÍ
Přednášející Mgr. Martin Navařík, pedagog
a trenér atletiky. Věková specifika, dlouhodobá koncepce, senzitivní období, pravidla sportovní přípravy dětí a další. Vzhledem k omezené kapacitě míst na přednášce, probíhá
přihlášení na m.navarik@svcroznov.cz.
17.00-19.00 hodin — SVČ
 STŘEDA 13. 1.
VERNISÁŽ
17.00 hodin sál Střediska volného času Rožnov p. R.
Vernisáž výtvarné soutěže „Valašská zima“
V prostorách SVČ proběhne ocenění vybraných prací. Děti s rodiči se mohou přijít podívat na povedené obrázky a přebrat si ceny.
 ČTVRTEK 14. 1.
FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST
Konzultační a poradenská činnost rožnovských filatelistů.
18.00 hodin — SVČ
 PONDĚLÍ 18. 1.
ODPOLEDNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ
15.30-19.30 hodin — SVČ

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

 PÁTEK 22. 1.
ZIMNÍ POHÁDKA
Hraje Divadlo Maringotka — Sáňky a boby, to
je naše hobby.
Tentokrát hraje Radek a Aťa.
17.00 hodin — sál SVČ
 ČTVRTEK 28. 1.
FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST
Konzultační a poradenská činnost rožnovských filatelistů.
18.00 hodin — SVČ
 PÁTEK 29. 1.
POLOLETNÍ LYŽOVÁNÍ
Akce je vhodná pro děti od 5 let, které již mají
osvojené základy lyžování a bezpečně dokáží
sjíždět modré sjezdovky.
Více na www.svcroznov.cz.
8.00-16.00 hodin — místo bude upřesněno
 PÁTEK 29. 1.
TVOŘENÍ O POLOLETNÍCH PRÁZDNINÁCH
Tvoření pro děti od první do deváté třídy. Společně si vytvoříme krmítka pro ptáčky. Naučíme se nové společenské hry, zasoutěžíme si.
Cena 250 Kč, v ceně je zahrnutý výtvarný materiál, svačina a oběd. Akce se uskuteční pouze, zda to dovolí aktuální nařízení vlády ČR.
Předběžně se můžete přihlásit na e-mailu:
j.krenkova@svcroznov.cz.
8.00-15.00 hodin — SVČ
 TERMÍN BUDE UPŘESNĚN
TURNAJ V SÁLOVÉ KOPANÉ
Tradiční turnaj pro žáky 3. až 5. tříd základních škol z Rožnova a okolí. Konkrétní termín
bude upřesněn dle aktuální situace a podmínek.
9.00-12.00 hodin — SŠIEŘ Rožnov p. R.
Základní umělecká škola
Tel.: 571 751
455
Základní
umělecká
škola
www.zusroznov.cz
Tel.:
571 751 455
 PONDĚLÍ 18. 1.
3. KONCERT ŽÁKŮ
V programu vystoupí žáci hudebního a literárně-dramatického oboru ZUŠ Rožnov pod
Radhoštěm.
17.30 hodin — koncertní sál ZUŠ
 PO CELÝ LEDEN
27. VÝSTAVA NA CHODBÁCH
Vystaveny budou práce žáků ZUŠ — malba,
kresba, grafika a keramika.
12.00-18.00 hodin — po-pá (mimo školní
prázdniny)

Centrum Zdravé Já

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

Palackého 457, Rožnov p. R.

INZERCE /POZVÁNKA
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HOTEL AGH

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

www.hotel-energetic.cz

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

Člověk míní, covid mění — rok 2020 v knihovně
Pavel Zajíc
zapa@knir.cz

Nástrahy psaní dopředu se plně vyjevují právě v této době, kdy jedno
vládní opatření střídá druhé a co
platilo dnes, zítra neplatí. Vyzkoušel
jsem si to na vlastní kůži v psaní listopadovém. Proto se obdivuji těm,
kteří umí psát nadčasově, s přesahem. Jenže u informativního/zpravodajského psaní pro noviny to lze
jen stěží. Internetové zpravodajství
je oproti tištěnému zpravodajskému měsíčníku ve výhodě. Nicméně
i tento (tištěný) zpravodajský kanál
lze stále považovat za funkční, byť
trochu pomalejší.
V krátkém ohlédnutí za rokem 2020 v knihovně mi dovolte
nejprve shrnout činnost knihovnickou. Nejprve tu máme dvojí
nucené uzavření knihovny, které
bude mít ve výsledku dopad na
statistické výsledky. Rok 2020
tak nebude možno porovnat
s lety předchozími, maximálně
se mohou porovnávat knihovny
mezi sebou, jak moc se jim uzavření promítlo do návštěvnosti.
Rožnovská knihovna i přes tento
hendikep nabízela po celou dobu
uzavření svým registrovaným
uživatelům možnosti výpůjček

knih, v průběhu listopadu a prosince navíc několik virtuálních
besed. Ve chvíli, kdy to bylo možné, bylo otevřeno výdejní okénko

Nicméně rok 2020 nebyl jen
rokem COVIDu a uzavírek.
I v tomto roce knihovna navazovala na tradiční aktivity. Knihov-

pro výdej předem objednaných
knih, kterého využila celá řada
čtenářů. Navíc se také naplno
uplatnilo využití biblioboxu pro
vracení knih, neboť přestože
knihovna byla uzavřena, mohli
čtenáři průběžně své výpůjčky
vracet a knihovníci pak nebyli
ve chvíli, kdy se ve čtvrtek 3. 12.
knihovna otevřela, zavaleni záplavou vrácených knih.

na ve spolupráci se skupinou
seniorů sdružených kolem projektu Město v mé paměti a pod
koordinačním vedením Marcely
Slížkové realizovala vydání tří
svazků edice Milé tisky: Archiv
Miloše Kulišťáka, Příběh rožnovské struhy a v prosinci Operace
Glucinum.
V jiných než tradičních termínech proběhlo pasování prvňáč-

ků na čtenáře a také Večerníčky
na kamenech. Byla realizována
část besed a informačních lekcí
pro žáky rožnovských základních a středních škol. Proběhly
výstavy na chodbách a v podkroví. Byla vyhlášena tradiční
literární soutěž O poklad strýca
Juráša a věřím, že se nám sejdou
literární práce (protože píši před
uzávěrkou soutěže), neboť téma
Lež jako věž je v dnešní době velmi aktuální a bude jistě zajímavé
si přečíst dětský pohled na tento
věčný fenomén.
V průběhu celého roku vycházel zpravodaj z knihovny, kde
jste mohli načerpat řadu inspirací pro osobní potřebu čtenáře.
Na tomto malém prostoru
bych chtěl poděkovat zaměstnancům knihovny, že pro uživatele
a návštěvníky udržují a rozvíjejí knihovnu jako místo, kde se
mohou lidé vzájemně setkat, načerpat informace, sdílet a vyměňovat si názory. Že knihovna je
místo, které je ve městě důležité
a na jeho rozvoji se může podílet
každý občan města.
Na závěr mi dovolte připomenout přísloví: sejde z očí, sejde z mysli. Věřím, že v roce 2020 knihovna
z myslí nesešla, a jak tomu bude
v roce 2021, je jenom na nás.

Nový rok přivítáme koncertem vážné hudby
Martin Valášek
martin.valasek@tka.cz

BENNEWITZOVO KVARTETO
ÚTERÝ 5. LEDNA
18.00 hodin — ZUŠ
Tradicí se stal novoroční koncert
se slavnostním přípitkem starosty města. Tentokrát padla volba
na Bennewitzovo kvarteto, které
je v mezinárodním měřítku špičkovým komorním souborem, což
dokládají nejen vítězství ve dvou
prestižních soutěžích – v Ósace
v roce 2005 a Prémio Paolo Borciani v Itálii v roce 2008, ale i pochvalné hlasy kritiky. Již v roce 2006
německý Frankfurter Allgemeine
Zeitung napsal: „...obdivuhodná
byla vedle zřetelné strukturace
hudby zvukově krásná tónomalba
a intonační čistota provedení. Jen
velmi zřídka člověk zažije takto
umně a efektně znějící harmonie...
Veliké umění.“
Také na domácí scéně získal
soubor mnohá ocenění. V roce
2004
bylo
Bennewitzovo
kvarteto vyhlášeno laureátem
Českého spolku pro komorní
hudbu při České filharmonii
a v roce 2019 soubor převzal

cenu Classic Prague Awards
za nejlepší komorní výkon
roku. Za zmínku stojí také spolupráce s Českou filharmonií
a jejím bývalým šéfdirigentem
Jiřím Bělohlávkem při provedení Koncertu pro smyčcové
kvarteto a orchestr Bohuslava
Martinů. Pro Českou televizi
natočilo kvarteto v ojedinělém prostoru Vily Tugendhat
oba smyčcové kvartety Leoše
Janáčka a Český rozhlas pravidelně zaznamenává významné
koncerty souboru. Kvarteto
vystoupí v sestavě Jakub Fišer - 1. housle, Štěpán Ježek 2. housle, Jiří Pinkas – viola,
Štěpán Doležal – violoncello.
Slavnostní přípitek pronese
starosta Rožnova pod Radhoštěm a hejtman Zlínského kraje
Radim Holiš. Hlavní partnerem akce je Nadace Český hudební fond.
Za kulturní agenturu vám
přejeme vše nejlepší do nového
roku, ať je lepší, než ten letošní
a doufáme, že se budeme potkávat na kulturních akcích co
nejdříve. Nachystali jsme toho
opravdu dost a snad většina plánů bude zrealizována. Sledujte
naše webové stránky, kde se
dozvíte aktuální informace o akcích a zda skutečně proběhnou.

TÉČKO – KULTURNÍ PODCAST
Z ROŽNOVA
Rozhovory, diskuze a tematické
pořady se zajímavými osobnostmi
ze světa kultury a společenského
dění můžete nově poslouchat na
webu agentury www.tka.cz a také
na všech podcastových aplikacích.
Přihlaste se k odběru, ať vám nic
neunikne. Každý týden zveřejňujeme nový díl.
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Výstava Kouzlem adventního času letos není
Tradici překazila pandemie covidu-19
A to je smutek pro naše ženy, které se
každoročně těší na přípravu výstavy,
shánějí a sbírají přírodní materiály, obětavě zhotovují věnečky i další aranžmá,
tvoří ruční práce, pečou a zdobí perníčky, vyzdobí Společenský dům a těší
se na návštěvu a radost nejen obyvatel
Rožnova, ale taky lidí z širokého okolí
i z dálky… Letos je vše jinak – navštívil
nás covid – někdo nebo něco, kdo překazil vše nejenom nám z ČSŽ - Spolku rožnovských žen, ale i ostatním
z Česka a po celém světě. Jsme
moc smutné – odešla naše dlouholetá členka, kamarádka Eva F., která

pomáhala při všech výstavách…
Letošní výstava měla být 12. v pořadí. Jako jedna ze součástí výstavy bývá
i návštěva klientů z Domova pro seniory z Rožnova p. R., kteří si na výstavě zhotovili sami nějakou maličkost
k výzdobě a vzali si ji na svůj pokoj
do domova… Letos nic takového.
Ale přece jenom jsme něco vymyslely… Vyzvaly jsme naše ženy - přihlásily
se opravu ty obětavé, které mají srdce
na svém místě. S citem pro ně vlastním
doma zhotovily věnečky i aranžmá
k výzdobě dočasných domovů nejen
pro domov seniorů, ale taky pro Diako-

nii – Citadelu ve Val. Meziříčí. Aranžmá jsme předali na uvedená místa.
Tato tradice se letos nemohla porušit, byla by to veliká škoda. Lidé, kteří
na těchto místech žijí, si to zaslouží.
Kolik poctivé práce v životě udělali pro
společnost, pro své rodiny, kolik dobrých skutků, přátelství a lásky rozdávali
po celé své životy. S úctou se před nimi
skláníme a alespoň takto posíláme pohlazení tam, kde je to potřeba. Přejeme
klidný čas adventní i s přáním spokojených Vánoc a zdraví do dalších let…
Marie Rethyová, předsedkyně
ČSŽ – Spolku rožnovských žen

Loni se výstava konala ve Společenském domě

Obyvatelé Jižního Města hozeni přes palubu – ANO, Nezávislí Rožnováci, ODS
Dne 12. 11. 2020 zastupitelé za
ANO (s čestnou výjimkou pana
Pavlici a pana Sapíka), Nezávislé
Rožnováky a ODS dali zelenou velmi problematické stavbě Kauflandu. Dovolte mi vyjádřit svůj osobní
názor. Jsem zklamán. Občané, kteří doručili svůj zásadní nesouhlas
(petice) proti proměně svého životního prostoru na „přivaděč“ ke
Kauflandu, nebyli radnicí dostateč-

ně vyslyšeni. Naopak zástupcům
Kauflandu byl dán prostor k vyjádření na radě města a např. pan starosta jim i pomáhá argumentovat
na zastupitelstvu. Pro starostu je
možná problém zdánlivě vyřešen,
ale pro občany přilehlých ulic naopak začíná a bude trvat zřejmě
celý jejich život. Zde nejde jen o to,
jestli bude nebo nebude nějaká stavba (jako například kulturák), ale

15. 11. 2020 zemřel Břeťa Michálek
Bylo mu pouhých 65 let.
Sportovec, dobrodruh, zakladatel a majitel firmy na výrobu koloběžek - MIBO v Rožnově pod
Radhoštěm. Svůj vztah k Valašsku, sportu a přírodě předával
s nadšením jemu vlastním,
celý život svým dvěma dcerám
a všem vnoučatům. Rodině, kamarádům a známým bude velice
scházet.
Čest jeho památce!
Katka Hrstková - Michálková

**SOUKROMÁ ŘÁDKOVÁ INZERCE**
 Mám zájem o koupi garáže v lokalitě Rožnov pod Radhoštěm za
účelem parkování vozidla. Prosím o případné nabídky na email:
Martin.dorotik@email.cz, 725 927 476.

o rozhodování o zdraví a životech
lidí. Dlouhodobé působení emisí poškozuje zdraví a způsobuje
předčasná úmrtí. Uvědomovali si
toto zastupitelé ANO, NR a ODS?
Divím se, že také ODS hlasovala
pro - poškodila tím přece místní
podnikatele. Vždy jsem myslel, že
kope za místní české podnikatele.
Asi už ne, škoda. Dost mne překvapil výrok místostarosty Kučery, že

nemá s kým by na Jižním Městě
jednal. Snad by se mu mělo cca
300 signatářů petice zajít na úřad
osobně představit, aby si někoho
vybral. Každopádně doufám, že se
dočkám situace, kdy se bude beze
strachu většina představitelů obce
v první řadě stavět za ochranu
zdraví a života svých občanů, byť
by jich bylo jen pár stovek.
Vít Matějka

 Gymnastika specializace prostná, vedená pod střediskem volného času
Rožnov, ani v téhle době nezahálí. Již v březnu při první vlně opatření z důvodů covid-19 se tenhle rožnovský gymnastický oddíl dostal do všech lokálních médií, ale také byly o tomhle oddílu vysílané reportáže v celostátních
televizích jak v Česku, tak i na Slovensku. Gymnastický oddíl Gymnastika
specializace prostná přišel v březnu s nápadem provádět online tréninky gymnastiky prostřednictvím programu ZOOM. Tímhle krokem inspiroval mnoho
dalších sportovních klubů jak v Česku, tak i na Slovensku dělat tréninky alespoň tímhle způsobem. Online trénink nedokáže nahradit běžný trénink, ale
je to lepší, jako nedělat nic a děti se udržují alespoň v kondici a nadále jsou
vedeny k zdravému pohybu. Nyní začala platit opětovně tvrdá epidemiologická opatření a tenhle rožnovský gymnastický oddíl přišel zase s unikátním nápadem, který nemá v gymnastickém sportu obdobu. Dětem z gymnastických
oddílů Gymnastika specializace prostná a Slovenského klubu Gymnastika
Kelčov začaly hodně chybět gymnastické závody. Společný vedoucí těchto
oddílů Ing. Ľuboš Ďurčanský hledal proto cestu, jak to dětem zase alespoň
částečně vynahradit. K zrodu řešení tohoto problému mu napomohla také
předsedkyně slovenského oddílu Mária Hesková. Společně přišli s nápadem,
udělat online soutěž a video soutěž v gymnastice pro oba oddíly.
 Rožnovský oddíl Gymnastika specializace prostná i nadále má zájem se
rozvíjet. Pokud chcete Vaše dítě přihlásit do tohoto gymnastického oddílu,
můžete tak učinit online přes stránky SVČ Rožnov. Těšíme se na nové členky
(gymnastky). Naše nové gymnastky se mohou kromě tréninků, seminářů,
školení, závodní činnosti také těšit na gymnastické tábory, různé zábavní
akce pro děti a spoustu dalšího.
 Info k přihlášení: www.svcroznov.cz/sport-cizi-jazyky20/ (Oddíl gymnastiky)
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Zpěváček to stihl ještě před nouzovým stavem
Jednou z posledních veřejných soutěží, která se ještě stihla na podzim
před vyhlášením nouzového stavu,
bylo v Rožnově oblastní kolo soutěže
ve zpěvu lidových písní z Valašska
„Zpěváček 2020“. Akce se konala
v místní ZUŠ pod taktovkou střediska volného času (SVČ) a Valašského folklorního spolku.
Také letos porotci hodnotili výkony členů ze souborů z Rožnovska
a Valašského Meziříčí. Konkrétně
šlo o Ovečky z Val. Meziříčí, Valašenku z Vidče, Troják a Trojáček
z Val. Bystřice a rožnovský Malý
Radhošť.

II. věková kategorie
V I. věk. kat. (7-9 let, foto vlevo)
zvítězila Táňa Vlčková (Ovečky),
2. byla Jana Kopcová (Malý Radhošť), 3. Martina Ježová (Trojáček).
Ve II. věk. kat. (10-15 let, snímek nahoře) se na 1. místě umístila Linda Pavelková (Valašenka),
2. skončila Adéla Bařinová (Malý
Radhošť) a 3. Barbora Ondruchová (Malý Radhošť). Na ty nejlepší
pak čekalo regionální kolo soutěže,
které se konalo ve Vsetíně. Tam
se nejlépe umístila v kategorii dětí
do 9 let Táňa Vlčková ze souboru
Ovečky. V kategorii starších dětí

I. věková kategorie

pak mezi postupujícími (pro mladší děti již soutěž nepokračuje) do
moravskoslezského kola nebyl nikdo z rožnovského kola, prvním
náhradníkem, tedy sedmá, byla
Linda Pavelková ze souboru Valašenka Vidče.
„Děkuji všem dětem za jejich pěvecké výkony, vedoucím souborů
i rodičům za přípravu a trpělivost
při nácviku a výbornou atmosféru
při soutěži,“ dodala za organizátory
rožnovského Zpěváčka 2020 Věra
Stachová - externí pracovnice SVČ
Rožnov.
(r)

Vánoce rožnovského kronikáře Josefa Tvarůžka
Pohlednice z Valašska Richarda Sobotky
Rožnovský kronikář Josef Tvarůžek
(1878–1959, na fotu), zajímal se
o historii Valašska, sbíral a studoval všechny dostupné informace
o tomto kraji. Byl spoluzakladatelem Muzejního spolku. Roku 1939
do své kroniky také zaznamenal staré vánoční písně a koledy rožnovské.
Vzpomínky (z r. 2001) nejmladší
dcery paní Marie Pikalové na Vánoce a otce Josefa Tvarůžka.
„Když jsme ještě byli všichni
doma, byly to nejkrásnější Vánoce.
Ve světnici jedlička až do stropu, na
ní zavěšené baňky, pečené perníčky

a střapáčky, i čokoládové figurky.
Tenkrát ještě byly obyčejné svíčky.
Dárky byly vždycky praktické, většinou potřebné věci: ponožky, čepička,
nějaká panenka.
Večeře začínala v šest hodin.
Mívali jsme čočkovou polévku, samozřejmě rybu, brambory, potom
štrúdl a nějaké ovoce - suchárky,
oříšky. Posedělo se. Tatínek hrál na
harmonium, zpívaly se koledy. Došlo na dárky, pak se šlo spát.
Tehdy nebyla půlnoční mše, až
jitřní o páté ráno. Bývalo hodně
sněhu a mrzlo, až praštělo. Jako
děcko jsem chodila ve vysokých

knoflíčkových papučách a měla
kožušek.
Tatínek Josef Tvarůžek vystudoval jenom 5 tříd obecné školy
v Rožnově, potom se vyučil knihařem. Všeho dosáhl vlastní pílí,
hloubáním a pracovitostí. Tatínek
byl výborný muzikant. Sbíral staré
valašské koledy, všecky je zapisoval
brkem na ruční papír. Jen co uslyšel písničku, hned ji uměl zanést do
not. Také psal o jejich původu.
Každá valašská koleda má význam slov zapsaný do not. Každé
slovo a každá nota vyjadřuje popisovanou a zhudebněnou činnost. Na

to byl tatínek pedant. Hymnus, když
se zpívá sborově, tak je to nádhera slovo provázené hudebním doprovodem. Sbírku koled mi tatínek věnoval,
protože jsem dobře zpívala a také hrála na klavír.“
Kronikář Josef Tvarůžek se zajímal o hudbu klasickou i lidovou,
posbíral na 120 písní z Rožnovska,
jeho zásluhou se uchovaly místní
vánoční koledy.
(r)

TIP REDAKCE: Nenechte si ujít jedinečné situační tisky Zdeňka Šimůnka
Od 8. ledna 2021 můžete zhlédnout
na chodbách městského úřadu novou výstavu rožnovského rodáka
Zdeňka Šimůnka s názvem „PATINA – NON HD“. Abstraktní barevné kompozice inspirované dílem
Andyho Warhola jsou plné imaginace a nespoutané tvůrčí energie.
Zdeněk Šimůnek (na fotu) se
od mládí intenzivně věnoval hudbě, vystudoval konzervatoř a dnes
vyučuje hudební skladbu na ZUŠ
v Rožnově. Své žáky vede s citem
a pochopením od improvizace
ke kompozici. Najednou té hudby bylo na něj moc. Ventil našel
v malování. Bez jakékoliv malíř-

ské průpravy začal zachycovat své
pocity a myšlenky. Výsledkem byly
převážně abstraktní obrazy zachycující jeho duševní rozpoložení.
Následně začal pracovat s fotografií. Tak vznikly vystavené
práce, které sám pracovně nazývá
tisky. Fotí většinou mobilem nebo
obyčejným digitálním fotoaparátem. Nedokonalosti a chyby přístroje mu nevadí – vyhledává je.
Při focení věci nearanžuje, ale objevuje a nechává se překvapovat.
Čeká, co jej zaujme, jako například pohozená hračka, obal výrobku v supermarketu, nepořádek
na stole… Následně obrazy skládá
dohromady pomocí koláže, filtru-

je je a barevně upravuje v počítači, dokud výsledek neodpovídá
jeho představě. Často vznikne několik barevných variací ze stejné
kompozice, což je typické právě
pro pop art. Výrazné barvy používá záměrně, chce prosvítit svět,
který mu připadá šedivý. Věří, že
čím více je obraz kontrastní, barevný a zářivý, tím více oslovuje
své okolí.
Abstraktní tisky Zdeňka Šimůnka budou vystaveny na chodbách
rožnovské radnice do 29. března.
Možná vás budou šokovat, možná
vás zaujmou, každopádně stojí za
zhlédnutí.
Jakub Sobotka, ředitel TKA
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Přispějte těžce nemocné Anetce,
čas máte už jen do 31. prosince
Lidé by si měli pomáhat, a před Vánoci to platí dvojnásob. Možná právě tímto heslem se řídil Daniel Sasz ze zuberského Tip
Café, který na první adventní neděli rozjel dobročinnou finanční sbírku na pomoc vážně nemocné dívce Anetě Nikelové (na
fotu). Pokud chcete přispět i vy, číslo transparentního účtu je 4376133053/0800 - lze použít QR kód pro mobilní bankovnictví.
Aneta bydlí se svou maminkou Šára není schopna se ani sama posadit.
koruna pomáhá a pomoci můžete
kou na zuberském sídlišti. „Příběh
Od tří let má sondu v žaludku. Péče
společně s námi. Zřídili jsme transAnetky – to je příběh dítěte, které
o Anetku není jednoduchá. Potřebuparentní účet, na který můžete posínavždy zůstane dítětem. Narodila
je starost 24 hodin denně,“ popsal
lat své příspěvky. Předem Vám všem
se předčasně s váhou 1 230 gramů.
smutný příběh iniciátor sbírky Damoc děkujeme,“ dodal Sasz s tím,
Krátce po porodu lékaři zjistili, že
niel Sasz, jenž u této příležitosti vyže číslo transparentního účtu je:
má krvácení do mozku, což zapříčinizval všechny, kteří mohou přispět
4376133053/0800.
lo její vážné zdravotní problémy. Diajakoukoliv finanční částkou, k zaSbírka probíhá do 31. 12. 2020
gnóza zněla: dětská mozková obrna,
pojení se do sbírky. „Podpořme doba předání vybrané částky proběhne
astma, alergie, epilepsie… Letos měla
rou věc a pomozme rodině, která to
na Tři krále 6. 1. 2021. Více inforAnetka 21 let. Nemluví, nechodí
neměla a nemá jednoduché. Každá
mací na fb Tip Café a Zubřan. (r)

Zubří bude v roce 2021 hospodařit se 142 miliony

Letošní zuberský rozpočet je na straně příjmů i výdajů ve výši 133,142 mil. Kč, příští rok dojde podle současných odhadů
k jeho navýšení na 142,155 mil. Kč. Opět se bude jednat o rozpočet vyrovnaný.
Největší balík peněz by mělo
většími výdaji v příštím roce je
službou a lékařského domu, finiv roce 2021 město získat z daňomimo jiné činnost místní správy
šovat se budou úpravy prostor před
vých příjmů – odhad je 84,9 mil.
(12,244 mil.), sběr a svoz komunálškolou a křižovatky s bezbariérovými
Kč, dalších 15,875 mil. by měly
ního odpadu (5,508 mil.), veřejné
chodníky před radnicí a pokračovat
tvořit nedaňové příjmy a 300 tis.
osvětlení (3,570 mil.), náklady na
v opravě smuteční síně. Dojde pravkapitálové příjmy. „Každého obpředškolní zařízení (3,250 mil.)
děpodobně i na rekonstrukci mostu
čana samozřejmě zajímá finanční
a na ZŠ (5,770 mil.).
u sokolovny z prostředků Ředitelství
objem investic, což je v příštím roce
silnic Zlínského kraje, na které se
částka necelých 65 milionů,“ prozraNejvětší investice v roce 2021:
bude finančně podílet i město částdil starosta Zubří Lubomír Vaculín
„V prvé řadě budeme pokračovat
kou cirka 1,6 milionu korun,“ sdělil
(ČSSD, na fotu) s tím, že dalšími
v realizaci domu s pečovatelskou
Lubomír Vaculín.
(r)



Radnice rozjíždí donášku knih do domu

Ve městě Zubří se rozhodli od ledna 2021 zajistit novou službu ,,kniha do
domu“. Jedná se o bezplatný rozvoz knih. Určena bude pro znevýhodněné nebo osamocené imobilní občany, popř. osoby starší 60 let a zdravotně postižené, kteří nemohou na přechodnou dobu knihovnu navštěvovat.
Služba se objednává na mobilním čísle 724 697 666 v pracovní dny od
8 do 10 hodin. „Rozvoz se bude realizovat dle domluvy s knihovnicí a dle
zájmu o službu. Vypůjčit lze maximálně 10 knih, 5 časopisů a 2 CD s mlu-

veným slovem. Knihy lze vybírat buďto přímo s pomocí knihovnice, nebo
přes online katalog,“ informoval místostarosta Aleš Měrka (Společně pro
Zubří) s tím, že katalog je na adrese www.katalog.mesto-zubri.cz.
A jaké jsou podmínky bezplatného rozvozu knih? „Objednavatel musí být
občanem Zubří a čtenářem naší knihovny, je třeba mít zaplacený registrační
poplatek a knihovna nesmí vůči němu mít pohledávku. Důležitou podmínkou je držení průkazů ZTP a ZTP/P, omezená možnost pohybu nebo věk
nad 60 let. Podrobné podmínky sdělí knihovnice na výše zmíněném telefonním čísle,“ dodal na závěr Měrka.
(r)

Betlémské světlo v Zubří

Rozsviťme Zubří

Skauti i tento rok rozvezou po republice plamínek z Betléma. Letos Betlémské světlo dorazí
i do Zubří a zájemci o tento novodobý symbol Vánoc si mohou odnést domů. V sobotu
19. a v neděli 20. 12. si můžete přijít připálit
své svíčky do lucerniček ve Výstavní galerii
Petrohrad. V době od 14.00 do 17.00 hodin.
Poté se betlémský plamen přesune před Květinářství Lucida, kde bude k dispozici až do
22. 12. Přijďte zažehnout své lucerničky, třeba
s krásnými zuberskými motivy, a všichni spolu
v duchu akce Klubu Zubří „Rozsviťme Zubří!“.

Vyrobte si zuberské adventní lucerničky, každou neděli jednu z nich rozsviťte a ukažte světu,
že v Zubří držíme při sobě, i když nemůžeme
být spolu. Potřebujete svíčky, skleničky od zavařenin, šablony se zuberskými motivy (najdete
na www.mesto-zubri.cz) a ozdoby dle vaší fantazie – to je vše, co budete potřebovat k tomu,
abyste si vyrobili zuberské adventní lucerničky.
Pokud vaše lucerničky vyfotíte a pošlete na
adresu kultura@mesto-zubri.cz do pondělí 21.
12., budete zařazeni do slosování o zajímavé
ceny.
(r)

Foto fb města

Lucerničky vyrobili i místní školáci.
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Hokej to v době covidové nemá jednoduché

Pandemie koronaviru zasadila tvrdé rány všem sportovním klubům v Rožnově. Nejinak tomu je i v případě místních hokejistů.
Spektrum Rožnovska u této příležitosti vyzpovídalo Petra Fojtů (trenér mužů a juniorů) a prezidenta HC Rožnov Marka Molla.
TÝM MUŽŮ - odpovídá Petr Fojtů
 Jak zatím hodnotíte sezónu?
„Velice kladně - 1 výhra, 1 remíza
a 1 smolná prohra 1:0. Sezóna
začala nad očekávání dobře. Body
hned z prvních zápasů jsou velkým
příslibem do budoucna. I naše hra
se určitě oproti minulému období hodně zvedla, navíc přišlo pár
nových hráčů. Letos nám určitě
pomohla delší příprava na ledě. Je
také třeba zmínit, že se nám podařilo začlenit naše juniory, kteří letos
hrají po delší době soutěž ligy juniorů,
za což jsem i já osobně jako trenér juniorů velice rád. Těší mě, že v dnešní
době mají mladí kluci zájem se porvat
o místo v mužském hokeji.“
 Jak je to nyní s tréninky?
„Momentálně se trénuje individuál-

ně, kontrola probíhá přes videozáznam. V týmu ale máme teď hodně
stavitelů, respektive dost kluků staví baráky, takže zrovna jim v tomto covid-19 docela výrazně pomohl.
Čili teď si vyřídí svoje věci, a pak se
o to s větší chutí vrhnou do hokeje.“
 Je něco, co byste chtěli vzkázat
svým fanouškům?
„Tak určitě bych byl rád, kdyby
jich po rozvolnění současných protiepidemických opatření přišlo na
rožnovský zimní stadion co nejvíce
a podpořili by nás. Třeba vyprodat
zimní stadion by určitě nebylo od
věci. Určitě se mají na co těšit máme nové dresy a štulpny, zajistili
jsme také nové černé přilby. Kluci
jsou jak ze škatulky. Prostě určitě
se bude na co dívat.“

Na zápasy dochází pravidelně
několik desítek fanoušků.
DOROSTENCI
Rožnovský hokej není jen o týmu
mužů, své místo zde mají samozřejmě také dorostenci. Jejich výkony
v aktuální sezóně okomentoval
prezident HC Rožnov Marek Moll.
„Výkony mužstva se bohužel měnily
zápas od zápasu, protože kádr v této
kategorii je pro letošní sezónu velmi
úzký (katastrofální nedostatek hráčů

ročníku 2004, 2005) a mužstvo jsme
museli často doplňovat hráči z nižších
ročníků, abychom vůbec mohli nastoupit. Tam, kde jsme se pak na ledě
potkali se soupeřem, který má hráčů
v dané kategorii dostatek (např. Kroměříž, Prostějov, Uh. Hradiště) jsme
měli spoustu práce, abychom udrželi
solidní výsledek,“ sdělil Moll. Na
otázku, kdo z dorostenců na podzim
zazářil nejvíce, odpověděl: „Nerad

bych zde vzhledem k výše uvedenému
vyzdvihoval jednotlivce, kádr jsme těžko sestavovali, abychom vůbec mohli
nastoupit, hráli jsme i v počtech 10+1
nebo 11+1. Rád bych ovšem touto
cestou klukům poděkoval, že i za tak
omezených podmínek a v minimálních počtech to na ledě odedřeli se zodpovědností a s maximálním úsilím.
Pokud mám zmínit alespoň někoho,
oporou byli určitě někteří hráči roč-

níku 2004 (v této kategorii tzv. ‚druhoročáci‘) jako třeba obránci Adam
Veřmířovský nebo Andreas Kaufman.“
A co by Marek Moll chtěl vzkázat
fanouškům dorostenců? „Naši fanoušci jsou většinou kamarádi a rodinní příslušníci hráčů. Děkuji jim za
podporu a hezkou atmosféru, kterou
při utkáních dokážou svým fanděním
vytvořit,“ dodal na závěr prezident
HC Rožnov.

 Zeptali jsme se za vás: V jakém věku je nejlepší začít s hokejem?
Podle prezidenta HC Rožnov Marka Molla mohou děti chodit již od 4 let, nejlepší
věk je ale 5 až 6 let. Jamile se sezóna rozjede, mají děti s rodiči možnost přijít na
tréninky přípravky - středa 17.30-18.30, sobota 7.30-8.30 a neděle 7.30-8.30 hodin. Kontakt na šéftrenéra mládeže Kamila Valentíka - tel. 607 875 423, e-mail:
kv6@seznam.cz. Sledujte také web www.hcroznov.com, kde jsou zveřejněny
veškeré akce včetně těch náborových.
Stranu připravil Pavel Románek
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František „Frank“ Frištenský – přes Švýcarsko
a USA domů do Rožnova

Sportovní zajímavost Richarda Sobotky

V zářivém podzimu roku 2020 zavítal
do Rožnova muž sportovního vzhledu,
představil se jako František „Frank“
Frištenský (na fotu) - pravnuk fenomenálního zápasníka Gustava Frištenského (1879-1957), amatérského
mistra Evropy 1903 a profesionálního
mistra Evropy 1929, který vybojoval
přes 10 000 vítězství a jeho výkony
ani dnes neupadly v zapomnění.

Do Rožnova se začátkem 60. let
přistěhoval jeden ze tří bratrů Gustava Frištenského – František, také
vynikající zápasník. Jeho syn Jaromír bydlel v ulici Boženy Němcové
a jeho syn František „Frank“ (nar.
1948) navštěvoval školy U Kostela,
Videčskou a vystudoval stavební
průmyslovku ve Valašském Meziříčí. Po invazi armád Varšavské
smlouvy v roce 1968 odešla rodina
do Vídně a usadila se ve Švýcarsku.
„Ze dne na den jsem se dostal z Rožnova na západ a jen jsem zíral. Všecko pěkné a čisté, obchody plné zboží.
To jsem do té doby nikdy neviděl,“
uvedl František „Frank“ Frištenský
při návštěvě Rožnova.

Sice odborník na vzduchotechniku, přesto ho to táhlo ke sportu. Ve
Švýcarsku vystudoval tělovýchovný
institut a působil v městě Churu
jako hrající trenér volejbalového
mančaftu.
V roce 1976 ho kamarád zlákal
k cestě do USA. „Anglicky neuměl
hovořit ani jeden z nás, jen německy,
já navíc rusky. Koupili jsme za 600
dolarů obstarožní Cadillac a projeli jsme celou Ameriku,“ vzpomíná
Frištenský.
Na univerzitě ve Washingtonu,
D. C., pak získal František „Frank“
Frištenský na fakultě tělesné výchovy místo trenéra volejbalu
a asistenta tělocviku. V Americe

už zůstal, založil rodinu a prožil
tam dvaatřicet let. „Měl jsem také
malou cestovní kancelář, vozil jsem
Američany po zemích střední Evropy.
A v Coloradu fitness centrum, něco
jako osobní trénink pro klienty,“ dodává Frištenský.
V rodině Františka „Franka“
Frištenského se hovoří několika
jazyky, nejvíc česky. „I manželka,
rodilá Američanka, umí česky až nebezpečně moc dobře,“ smál se.
Nakonec se František „Frank“
Frištenský před rokem 2018 natrvalo vrátil do ČR a jedním
z míst, které navštívil, bylo městečko jeho dětství – Rožnov pod
Radhoštěm.
(r)

Rožnovským starším dorostencům se v házené daří
V našem městě patří házená k tradičním sportům, který má u nás
dlouholetou tradici. Svou hlavní základnu mají házenkáři ve sportovní
hale bývalé vakuovky.

Jedním z úspěšných týmů je starší
dorost. „Hrajeme s nimi 2. ligu Sever. Po loňské sezóně, kdy jsme hráli
1. ligu staršího dorostu, jsme se přihlásili zpět do 2. ligy, kvůli nejasnosti
hráčů. Spolupracujeme s klubem HC
Zubří a většina hráčů se prolíná jak
v mladším, tak ve starším dorostu.
Začátek sezóny byl docela dobrý až
na zápas na Vsetíně, kde jsme nezvládli závěr a prohráli, to beru na
úroveň kádru velmi špatně. Naštěstí
hned zápas s Napajedly doma jsme
vyhráli,“ zrekapituloval úvod sezóny před koronavirovou stopkou
trenér Josef Malina a pokračoval:
„Je znát, že se tým nově formuje, protože kostra týmu ročníku 2001, která
v minulé sezóně tady hrála, šla do
mužské kategorie a skládáme nové

Zleva nahoře trenér Josef Malina, Tomáš Randýsek, Tomáš Kyryljuk, Štěpán Janošek, Petr Hlavenka, Lubomír
Hrdlička, Kristián Uhriňák a trenér Richard Turza. Prostřední řada zleva Dominik Melichařík, Šimon Ondruch,
Martin Chumchal. Klečící zleva Tomáš Skýpala, Matyáš Janošek, Tomáš Rybiář, Martin Holčák a Martin Tomášek.
družstvo, tak chvíli potrvá, než si to
sedne. V době uvolněných protiepidemických opatření trénujeme od úterý
do pátku, jinak najíždíme na individuální tréninky. Samozřejmě po
herní stránce to je ale špatně, protože

kluci jsou ve věku, kdy musí hlavně
trénovat. Čekáme, až se situace konečně vrátí na trvalo do normálu.“
V rožnovském dorostu hrají také
mladí Zubřané. „Kluci ze Zubří
v týmu jsou, jde převážně o prvoro-

čáky ve své kategorii, aby měli hlavně herní vytíženost a byli připraveni
v příštím roce naskočit plnohodnotně do první ligy dorostu,“ vysvětlil
Malina.
(r), fota Dita Dvořáková
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