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Rožnov se poohlíží po sportovní hale

Z nedávného veřejného průzkumu v rámci sportovní koncepce vyplynulo, že Rožnovanům chybí moderní hala pro kolektivní sporty. Představitelé radnice proto začali usilovně hledat lokalitu, kde by v budoucnu mohla vyrůst. Ve hře jsou aktuálně pozemky vedle městem vlastněných
základních škol na ulicích Videčská a 5. května.
Pokračování na str. 5

Kulturní centrum nevybráno Tříkrálová sbírka letos jinak
Holiš: Projekt se
ani napodruhé Starosta
bude muset přepracovat
Opakované výběrové řízení na zhotovitele kulturního centra (KC) nemá
vítěze. Ze dvou firem, které se do
něj přihlásily, se jedna nevešla do zastropované částky 203 mil. Kč včetně DPH (dalších 12 mil. Kč mělo jít
na vybavení), druhá pak nesplnila
kvalifikační kritéria.
První výběrovka na KC skončila
neúspěchem loni v létě. „Přihlášené
firmy nám tehdy zaslaly nabídky, jež
byly i o polovinu vyšší, než je zastupiteli stanovený strop. Proto jsme na
podzim vyhlásili druhé kolo výběrového řízení, kde jsme slevili z určitých
nároků na kvalifikaci a také došlo k
úpravě některých materiálů, které
připustil architekt. Ze dvou došlých
nabídek se jedna znovu nevešla do
zastropované částky, druhá nebyla
v pořádku v jiných zásadních parametrech. Nyní se musíme domluvit
jak s tímto projektem dál. Přidávat
další peníze, které potřebujeme jinde

ve městě, nechceme,“ sdělil starosta Rožnova Radim Holiš (ANO)
a pokračoval: „Na realizaci stavby
je ale již schválená státní dotace 50
milionů na pasivní standard objektu,
což je nemalá částka, o niž rozhodně
nechceme přijít. Rožnov si jednoznačně důstojný kulturní stánek zaslouží,
proto budeme o jeho realizaci dál
usilovat.“
A jaký tedy bude další postup
Rožnova? „Uplatníme reklamaci
projektu, protože není možné, aby
nám architekt nakreslil a projektant
vyprojektoval stavbu s cenou, do níž
se žádná stavební firma nemůže
vlézt. Tady je něco špatně, a proto je
třeba chyby opravit a zadávací dokument přepracovat. Podle mě je stále
značná finanční rezerva ve výměně
použitých materiálů, kdy bychom
zvolili jiný levnější konstrukční systém a obálku budovy. Koncepci budovy budeme chtít zachovat,“ konstatoval na závěr Holiš.
(r)

Kvůli koronavirové pandemii se v lednu nemohla uskutečnit tradiční tříkrálová
sbírka. Dárci mohli do 24. ledna přispět buďto do pokladniček umístěných
v kostele a na dalších místech, poslat DMS zprávu, nebo peníze převést
on-line přes svůj bankovní účet. Více na webu www.valmez.charita.cz, kde najdete podrobné informace v případě, že byste chtěli zaslat finanční příspěvek
i po skončení tříkrálové sbírky. Všem dárcům děkujeme!
(r)

Rožnov hledá vedoucího odboru investic
Jste svědomitá a pečlivá osobnost,
která se nebojí podílet na rozvoji
města Rožnova? Týmová práce
vám není cizí a troufáte si na šéfování jednoho z nejdůležitějších
odborů radnice - odboru investic?
Pokud ano, pak se neváhejte přihlásit do výběrového řízení (bližší
info na str. 16), čas máte do 5. 2.
Kromě nadstandardního platového ohodnocení vám bude odmě-

nou řada benefitů - 5 týdnů dovolené, 5 dnů sick day, stravenky,
pružná pracovní doba, jazykové
kurzy, příspěvek na důchodové pojištění nebo Flexi Passy. „Společnými silami posuneme město dopředu,
tak pojďme vzít kritikům úřadu vítr
z plachet a ukázat jim, že příprava
městských investic má smysl nejen
pro nás, ale i pro budoucí generace,“
vyzývá rožnovská radnice.
(pr)

Foto koledníků z loňské tříkrálové sbírky.

Na bicyklu po městě
již brzy bezpečněji
To, že je takřka celé Valašsko protkáno cyklostezkami, je již dlouho
známo. Uvnitř hustě obydlených
aglomerací ale infrastruktura většinou chybí. To by se brzy mělo změnit, tedy alespoň v Rožnově.
Více na str. 3

Piráty silnic bude krotit třetí radar - měřit se bude i na Bečvách

V rozpočtu města na letošní rok počítá rožnovská radnice s pořízením třetího radaru, který by byl v regionu využíván
při dohledu nad dodržováním předepsané rychlosti.
Pokračování na str. 4

Teslácký kanál do řeky Bečvy zůstává v hledáčku radnice
Otrava ryb stále v šetření policie
Rozhovor na str. 5

INZERCE

VODA TOPENÍ PLYN

TRUMF
prodej materiálu
montáž plynu
montáž ústředního topení
montáž vody a kanalizace
tlakové čistění domácí kanalizace
kondenzační kotle
tepelná čerpadla
solární panely koupelny
Chobot 93, Rožnov p. R. • tel.: 608 77 10 05
josef.andrys@seznam.cz
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Spuštěna registrace k očkování proti covidu-19

Už bezmála dva týdny funguje centrální rezervační systém na očkování proti covidu-19 (ve svých začátcích byla prioritně určena seniorům nad 80 let, čeká se ale její rozšíření i pro další skupiny obyvatel). Systém podle zadaných údajů (věk, zdravotní
stav) určí prioritu a přidělí zájemci termín očkování. Jak se může občan k očkování registrovat?
1) Osobně přes centrální rezervační systém, který je přístupný přes internetovou adresu http://crs.uzis.cz
2) Požádá o pomoc rodinného příslušníka a společně vyplní registraci na adrese http://crs.uzis.cz
3) Občan může k registraci využít celostátní bezplatnou linku 1221, kde mu operátor s objednáním pomůže

Telefon na registraci 1221, webová adresa - http://crs.uzis.cz
Krajská infolinka
k očkování
Informační telefonní linka určená
seniorům ve věku
80 let a více let byla
zprovozněna v sobotu
16. ledna. Pracovníci Krajského úřadu
Zlínského kraje
budou zájemcům
k dispozici na čísle

577 043 770
v pracovní dny od 8 do
16 hodin, o víkendu od
10 do 14 hodin.

Pozor: Krajská infolinka neslouží k provedení
registrace k očkování.

Palackého ulice kolem skanzenu bude
pro parkování brzy zpoplatněna
Parkování na Palackého ulici kolem rožnovského Valašského muzea
v přírodě už nebude zadarmo. Radnice na ní před zahájením turistické
sezony plánuje nainstalovat parkovací automaty.
Silnice dosud patřila Zlínskému
kraji, nyní se dokončuje převod,
do vlastnictví přejde pod město.
„Aby tuto cestu měl pod svou správou kraj, když je v centrální části
Rožnova, bylo nelogické. Domluvili

Radnice chce znát názor
občanů na ohňostroje
Posloužit k tomu má anketa.
Jejím hlavním cílem je sběr názorů a připomínek od široké veřejnosti k danému tématu, tak
aby se mohlo vyhodnotit případné omezení, celkový zákaz
či zákaz s výjimkou na Silvestra. Anketu je možné vyplnit do
5. února 2021. Vše je anonymní a dostupné online na webu
www.roznov.cz.

jsme se, že ji kraj opraví a převede na
město. Naším cílem je na ní nastolit
stejná pravidla pro parkování jako
na dalších místech. Během jara pak
tady pořídíme parkovací automaty,“
informoval místostarosta Rožnova
Jan Kučera (Nezávislí Rožnováci)
a dodal: „Loni jsme zároveň začali
sami provozovat parkoviště u Mlýnské doliny, které do té doby provozoval soukromý pronajímatel. Tady
budeme chtít také nainstalovat naše
parkovací automaty.“
(r)

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)

Avízo na únor: Zastupitelstvo města se bude
konat 23. 2. od 14 hod. v obřad. síni MěÚ.

KRÁTCE
SVČ nabízí doučování dětem
Myslete na výměnu svého
ze základní školy
propadlého řidičského průkazu
Středisko volného času se rozhodlo pomoct s výukou dětí. V rámci
nového projektu nabízí v Rožnově
doučování dětí (2. až 5. tř. a 6.
a 7. tř.) v předmětech čeština,
matematika a anglický jazyk. Doučování bude probíhat v odpoledních hodinách. Informace podá
za SVČ Marcela Válková, e-mail:
m.valkova@svcroznov.cz, telefon:
731 635 597 (www.svcroznov.cz).

Letos vyprší platnost řidičských
průkazů více než tisícovce šoférů,
kteří mají trvalý pobyt ve správním obvodu ORP Rožnov pod
Radhoštěm. Na řidičáky, které
propadly od 1. září 2020, se pohlíží jako na platné, a to až do
31. března 2021. Přesto je možné
se v Rožnově objednat k výměně
dokladu - podrobnosti najdete na
www.roznov.cz.cz.

Informace k vítání občánků
v novém roce 2021
Rožnov bude nadále vítat nově
narozené děti mezi občany města.
Vítání občánků se vztahuje na děti
ve věku od 6 týdnů od narození do
věku 1 roku s trvalým pobytem na
území města. Vzhledem k epidemiologické situaci nejsou termíny
na rok 2021 zatím stanoveny.
Info bude na www.roznov.cz, případně podrobnosti sdělí matrikářky na tel. 571 661 160.
(r)
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Na bicyklu po městě již brzy mnohem bezpečněji

Pokračování ze str. 1

Jak Spektru Rožnovska prozradila místostarostka Kristýna Kosová (Zdravý Rožnov), vybudování
cyklotras uvnitř města je nyní jednou z hlavních priorit. „Je to jasně
patrný dluh města. Podle statistik
u nás neustále roste automobilová
doprava, což s sebou přináší nejen
problémy s parkováním a tvořením
kolon u křižovatek, ale i zhoršením kvality ovzduší a degradací
veřejného prostoru. Možnosti dopravy po městě by jednoznačně
měla doplnit jízdní kola, která se
bez problémů dostanou takřka
všude a jsou ekologická a výrazně zvyšují mobilitu zranitelnějších
skupin obyvatel - seniorů (obvykle
jde o elektrokola) a dětí. V centru

Rožnova nám však chybí cyklostezky, díky nimž by se cyklisté bezpečně pohybovali po městě. To chceme
změnit,“ vysvětlila místostarostka
Kristýna Kosová (Zdravý Rožnov).
Rožnovská švestka

Řešením by měl být projekt pracovně nazvaný Rožnovská švestka
(viz mapka). „Jedná se o páteřní
cyklotrasu spojující kruháč u Penny
s křižovatkou U Janíků a Masarykovým náměstím pokračující dál
ke knihovně a přes Bezručovu ulici zpět k Penny,“ sdělila Kosová.
A proč zrovna název Rožnovská
švestka? „Ten je právě kvůli tvaru,
který nám na mapě dá spojení výše
zmíněných míst,“ dodala s úsmě-

K tématu jsme oslovili Michala Horského (na fotu), spoluorganizátora oblíbeného cykloturistického projektu Vrchařská
koruna Valašska (VKV). Zajímalo nás, jak hodnotí Rožnov
z pohledu cyklisty.
„Pokud Rožnovu něco jako rodilý Vsetíňák závidím, pak je to páteřní Cyklostezka Bečva, která cyklisty provede
podél řeky celým městem. Zatímco
na Vsetíně takový průtah schází,
Rožnov jej má řešen výborně. Vítám
například nedávno vybudované podjezdy mostů v sousedství křižovatek
U Janíků a u Eroplánu, díky čemuž
se cyklisté vyhnou nutnosti přejíždět
frekventované silnice. Na čem by Rožnov mohl z hlediska rozvoje sítě
cyklostezek nadále pracovat, je z mého pohledu propojení s Frenštátem
přes sedlo Pindula. Na frekventované silnici I/58, které se lze vyhnout jen
v určitých krátkých úsecích, je to pro cyklistu často o život.
Jsem rád, že se město Rožnov snaží síť cyklostezek rozvíjet. Cyklistika
a cykloturistika se zde těší velké oblibě. Vnímám to například i jako
spoluorganizátor cykloturistického projektu ON Semiconductor Vrchařská koruna Valašska (VKV), který v roce 2020 uzavřel svůj 8. ročník.
Zapojilo se do něj 1 112 sportovců. V hlavní kategorii, v níž jsme registrovali
rekordní počet 679 tzv. držitelů, registrujeme 37 účastníků z Rožnova. Tím
se Rožnov zařadil v pořadí měst a obcí na 4. místo za Vsetín, Valašské Meziříčí a Zlín. Úspěšně si vedli jeho zástupci i v mládežnických kategoriích
VKV. Nejlepšího výsledku dosáhl Ondřej Božák ze Základní školy Videčská,
který vyhrál kategorii žáků základních škol. Mezi středoškoláky obsadil 8.
místo Jan Václavík z místního gymnázia. V pořadí škol patří 6. místo Základní škole Videčská a v pořadí sportovních klubů pak 7. místo HC Černí vlci.
Jsem rád, že se VKV těší velkému zájmu cyklistů z Rožnova. Významnou
měrou se o to dlouhodobě zasluhuje místní společnost ON Semiconductor,
která je generálním partnerem VKV a jejíž zaměstnanci se VKV ve velké míře
účastní. Navíc se zapojují také do interní obdoby VKV, přičemž zaměstnavatel
za každý zdolaný vrchol věnuje finanční prostředky na charitativní účely.“ (r)

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
aktuální zpravodajství, komentáře, diskuze

www.spektrumroznovska.cz

vem místostarostka. Letos by
přitom měla přijít na řadu I. část
Rožnovské švestky od Penny přes
Janíka k náměstí. „Chceme to
udělat pořádně, tak abychom na
kolo přilákali co nejvíce lidí. Pro
všechny je prvořadá bezpečnost,
takže naším cílem je vybudovat
samostatné cyklostezky vedle silnice, díky čemuž oddělíme cyklisty
od aut. Přes křižovatku U Janíků
pak plánujeme přejezd pro cyklisty. To je ideál, uvidíme, co umožní
skutečný projekt. Na jaře počítáme
se studií a pak budeme pokračovat
s projektem. Realizace nás tedy
letos ještě nečeká,“ nastínila plány
radnice Kristýna Kosová.

ji aplikovat na všech místech. I nástřik piktogramů podléhá přísnému
schvalování dopraváků,“ dodala na
(r)
závěr Kosová.

Piktogramy se osvědčily
Zvýšit bezpečnost cyklistů
chce Rožnov také dalším rozšiřováním piktogramových koridorů. „Osvědčily se nám na ulici
1. máje, a proto máme v plánu je
nakreslit i na obchvatu náměstí.
Tato varianta je sice levnější, kdy se
bavíme o desítkách tisíc oproti milionech korun za cyklostezky, ale nejde

Výzva pro organizátory akcí:

Žádosti o zkrácení nočního klidu v roce 2021
přijímá radnice do pondělí 15. února
Pořadatelé výjimečných venkovních kulturních a volnočasových
akcí mají možnost požádat město
Rožnov pod Radhoštěm o stanovení kratší doby nočního klidu v den
konání dané akce.
Jednotlivé žádosti, které pořadatelé musí zaslat do 15. února 2021
na odbor kanceláře starosty MěÚ
Rožnov, posoudí nejprve radní a poté i zastupitelé města na
svém dubnovém zasedání. „Dá se
předpokládat, že zastupitelé vyhoví
se stanovením kratší doby nočního klidu maximálně v rozsahu od
24.00 do 6.00 hodin. Noční klid se
tak posune o dvě hodiny, ale opravdu pouze u výjimečných a pro měs-

to a region významných akcí, u kterých zájem o jejich konání převýší
nad dodržením zákonem stanovené
doby nočního klidu,“ uvedl Martin
Beníček, vedoucí oddělení kultury a cestovního ruchu MěÚ Rožnov. V loňském roce město Rožnov zkrátilo dobu nočního klidu
u zhruba dvaceti akcí. „U drtivé
většiny z nich byl začátek nočního
klidu posunut z 22. na 24. hodinu.
Podobný rozsah se dá předpokládat
také tentokrát,“ doplnil destinační
manažer radnice Marek Havran.
Veškeré informace včetně výzvy
k podání žádosti o stanovení
kratší doby nočního klidu naleznete na webu www.roznov.cz.
(měú)
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Nábřeží Dukelských hrdinů se více zazelená
Na nově zrekonstruovaný úsek silnice I/35 od knihovny ke světelné
křižovatce u hotelu Eroplán nejspíše
již brzy naváží další stavební práce.
Ty už ale budou plně v režii města.

Podle místostarostky Kristýny Kosové (Zdravý Rožnov) dojde ke
zrušení chodníku na straně u řeky.
„Bohužel již dosloužil a potřebuje
opravit, respektive vyměnit. Protože
je ale využíván jen minimálně, více
chodců evidujeme na protější straně,
kde chodník samozřejmě zůstane,
rozhodli jsme se ho zrušit a místo něj
vysadit stromořadí. Demontáž chod-

níku i výsadba stromořadí budou stát
každá přes dva miliony, na obě akce
jsme požádali o dotace a je vysoká
pravděpodobnost, že je dostaneme.
Realizace by pak mohla začít už letos,“ informovala Kosová s tím, že
díky nově vzniklému stromořadí
dojde k oddělení vysoce frekventované hlavní silnice od řeky a parku. „Jakmile stromy vyrostou, stanou se účinnou bariérou pro hluk
i prach. Je to jediná možnost, jak
alespoň částečně snížit negativní
dopady hlavního dopravního tahu
městem na klidovou parkovou
oblast, v níž se nachází Valašské

muzeum v přírodě,“ dodala místostarostka.
Nové stromořadí se po rekonstrukci vrátí i na opačném konci
I/35, tedy u zemědělské školy.
„V těchto místech to bude v režii
ŘSD, které opravu silnice realizuje. Vysazeny tady budou opět
habry, tedy dřeviny, které musely
stavebním pracím loni ustoupit.
Stromy ale budou podél školy
nikoliv na straně u řeky. Tam nemohou žádné dřeviny přibýt kvůli
tomu, že tam jsou v zemi velké
retenční nádrže VaKu,“ vysvětlila
Kristýna Kosová.

V letošním roce se s novou zelení
na území města počítá i na Meziříčské ulici a na sídlišti 1. máje. „Na
Meziříčské je to již delší dobu avizovaná výměna za kůrovcem zničené
jehličnany a na 1. máji odstartuje
projekt revitalizace sídlištní zeleně.
Tady byla městu schválená dotace
ve výši 4 861 166,21 Kč na realizaci
projektu s názvem Revitalizace sídelní
zeleně v Rožnově pod Radhoštěm, oblast 1. máj. Celkové náklady projektu
jsou 6 065 394,15 Kč, tzn. spoluúčast
města je ve výši 1 204 227,94 Kč.
O projektu budeme psát podrobněji
příště,“ doplnila místostarostka. (r)

Piráty silnic bude na Rožnovsku krotit třetí radar
Pokračování ze str. 1

Nový radar, jehož hodnota je
méně než milion korun, bude střídavě využíván v Rožnově, ale především na nedalekých Bečvách.
„Měřící místa fungují a zklidňují
dopravu – k tomu máme data
a pozná to i každý řidič a chodec
v těchto lokalitách. Zájem o jejich
vytvoření mají jak Prostřední, tak
i Horní Bečva. Vybudování stano-

višť pro měření bude na náklady
obcí. Ta by nově měla v těchto obcích vzniknout na místech s vyšším
výskytem chodců na frekventované mezinárodní silnici směřující
na Slovensko. Data o překročení
rychlosti by shromažďoval Městský
úřad v Rožnově a řešil i přestupky.
Vybrané pokuty musí dle legislativy
jít do rozpočtu města,“ informoval
místostarosta Jan Kučera (Nezávislí Rožnováci, na fotu).

Otázka k tématu pro ředitele Městské policie Rožnov
pod Radhoštěm Aleše Pilaře (na snímku)

na hlavním tahu na I/35. Zde se
dlouhodobě potýkají s řidiči, kteří projíždějí obce rychleji, než je
bezpečné. Tragické nehody na
hlavním tahu mluví za vše. Na
jednáních mikroregionu tedy někteří starostové dali najevo zájem zapojit se do systému měření
rychlosti, který zabezpečuje město Rožnov. V rámci uzavřených
smluv tak na vybraných a Policií
ČR schválených místech vybudují
obce měřící stanoviště, na kterých
bude rožnovská městská policie

 Osvědčilo se stacinoární měřící
stanoviště rychlosti, nebo si řidiči
s překračováním povolené rychlosti
dál hlavu příliš nelámou?
„Více než rok trvající zkušenost
s provozem radaru, tedy konkrétně bezobslužného přístroje na
měření rychlosti začíná ukazovat,
že měření rychlosti smysl má. Program radaru dokáže vyhodnocovat
data o provozu v místě, kde je instalován. Radar registruje průjezd
veškerých vozidel, která kolem
něj projedou. Záznam však pořídí
pouze u vozidla, které překročí povolený rychlostní limit. Díky tomu
máme k dispozici statistická data
o poměru řidičů, kteří rychlost
dodržují, vůči počtu řidičů, kteří
rychlost překračují. Vyhodnocením
změny tohoto poměru zjišťujeme,
jak se vyvíjí vztah k dodržování
rychlostních limitů. Ten nejvíce

Letos radnice také počítá s navýšením současného počtu radarových
hnízd v Rožnově ze tří (Kramolišov,
výjezd z Rožnova na Valmez a Horní Paseky) na pět. „Nově přibydou na
nábřeží Dukelských hrdinů u přechodu k lávce do muzea a v Tylovicích.
Obě místa jsou dlouhodobě proslulá
překračováním povolené padesátky
a bohužel i tragických nehod. Měřící místa mají opět lokality zklidnit,“
dodal na závěr Kučera.
(r)

Strážníci mají k dispozici
i „ruční“ měřič rychlosti.
očekávaný záměr se daří naplnit,
tedy ubývá počet řidičů, kteří překračují povolenou rychlost, a také
se snižuje horní hranice úrovně překročení povolené rychlosti. Tedy daleko více řidičů jezdí podle pravidel.
Výše překročení rychlosti se snižuje.
Tato data zaujala i starosty okolních obcí. Zejména těch, které leží

Někteří motoristé si město pletou se závodní dráhou. Ve velké rychlosti
přitom nemají sebemenší
šanci bezpečně zareagovat na jakoukoliv nenadálou překážku, která může
nastat. Následky havárie
jsou pak tragické.

provádět měření rychlosti. V plánu je pořízení jednoho měřiče,
který se bude v nepravidelných
intervalech přemísťovat.
Díky uzavřeným mezinárodním
smlouvám funguje i vymáhání pokut v sousedních státech. Stále lze
potkávat bezohledné dálkové řidiče, kteří to hrnou přes obec, jak
se jim zlíbí. Zmíněné statistiky
ale ukazují, že jich ubývá. Pokud
jsou mezi nimi takoví, co zdejším
směrem jezdí pravidelně, tak ti už
si dávají pozor.“
(r)
Foto fcb MP Rožnov
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Teslácký kanál do Bečvy stále v hledáčku radnice
Dokud loni v září nedošlo k chemickému znečištění řeky Bečvy u Valašského Meziříčí, tak jen málokdo z Rožnovanů věděl
o odpadní kanalizaci spojující naše město právě s Valmezem. Protože se jedná o téma stále aktuální, položili jsme několik
otázek místostarostce Kristýně Kosové (Zdravý Rožnov, na snímku). Odpovědi přinášíme v plném znění.

souvislost s provozy v Rožnově, a dokud nás případně důkazy nepřesvědčí o opaku, budeme se toho držet.“
 Kromě zmíněné otravy došlo na
podzim na stejném místě i k několika dalším znečištěním řeky chemikáliemi. Opět se do úzkého hledáčku dostal kanál z bývalé Tesly. Tady
se už podařilo zjistit viníka?
 V souvislosti s loňskou otravou
ryb v Bečvě se jako o možném viníkovi zdroje znečištění stále mluví
mimo jiné o kanalizaci přivádějící
odpadní vody z areálu bývalé Tesly. Ví už Rožnov, jakožto úřad obce
s rozšířenou působností, nějaké
nové skutečnosti? Pocházely jedovaté látky opravdu z Rožnova, nebo
to byla špatná stopa?

„K tomuto zatím nemáme žádné informace, probíhá vyšetřování. Z dosud zveřejněného nám nevyplývá

„V jednom případě víme o tom,
že se řeší porušení kanalizačního
řadu, a to u rožnovského odboru
životního prostředí. Toto je spojeno s konkrétními subjekty, ale do
konce šetření nebudou zveřejňovány, ale tady je souvislost s kanálem Tesla prokázaná a nikdo ji
nerozporuje.“

 Kdybychom se ale ještě vrátili
k samotnému kanálu. Co o něm
město ví?

„Kanalizace je ze 70. let a tehdy
byla takto navržena s ohledem na

vodnatost Rožnovské Bečvy a Bečvy ve Valašském Meziříčí - jednoduše řečeno, ani v 70. letech se
nemohly nebezpečné látky vypouštět do míst, kde by nebyly dostatečně naředěny, od počátku slouží
pro odvádění vod z chemické čistírny. Kanál pak primárně slouží
pro rožnovský průmyslový areál
a jeho provoz zajišťuje Energoaqua, dále je do něj napojena
jedna firma ve Valašském Meziříčí, to je vše, na jeho trase je pak
množství šachet pro potřeby údržby. Protože se dokumentace nedochovala a protože je celá stavba
v tuto chvíli v centru pozornosti,
žádáme Zlínský kraj, aby nařídil
pořízení dokumentace skutečného provedení stavby, kterým by
se podrobněji zmapovaly všechny
vstupy. Paradoxně tak havárie
na Bečvě ze září loňského roku
může přispět k tomu, že se udělá pořádek i v méně závažných

Rožnov se poohlíží po sportovní hale
Jak nám prozradil místostarosta
Jan Kučera (Nezávislí Rožnováci), na území města funguje řada
skvělých sportovních klubů a oddílů, které však až na hokejisty
a fotbalisty nemají svá vlastní
zázemí. „Máme u nás nejen florbalisty, házenkáře, basketbalisty
či volejbalisty, ale i další výborné
sportovce, a ti všichni potřebují
odpovídající prostory pro tréninky,
zápasy, turnaje a soutěže. Kromě tělocvičen u ZŠ musí využívat pronájmy v městem nevlastněných halách
u středních škol. Vnitřní kapacity
pro sport dětí a mládeže výrazně
chybí. Jako město tedy vůči těmto
oddílům cítíme závazek a hledáme
cestu pro vybudování moderní haly
pro kolektivní sporty. Mimochodem
tento požadavek také padl v rámci průzkumu právě projednávané
sportovní koncepce,“ sdělil Kučera
a pokračoval: „V současnosti tedy
hledáme vhodné pozemky, kde by
zmíněné vnitřní sportoviště mohlo
vyrůst. Hledáme pozemky u škol,
protože budova haly na kraji města by byla dopoledne stěží využívaná. Podíváme-li se na pozemky
u našich základních škol, reálných
variant je méně. Prověřujeme možnost u ZŠ 5. května a ZŠ Videčská.
Důležitá je jeho dobrá dostupnost,
právě možnost využití školou v dopoledních hodinách, soulad s územním plánem a samozřejmě dostatek
prostoru pro samotnou halu. Na
vybudování městské haly bychom
mohli reálně získat prostředky od
Národní sportovní agentury ve výši
až 60 milionů. V případě 90milio-

nových nákladů, za které by se vše
dalo zrealizovat, by znamenalo, že
by z městské kasy šlo 30 milionů.
Takovou příležitost bychom neradi
promarnili.“
Práce na přípravu sportovní
haly chce vedení města odstartovat v nejbližší době. „Čekají nás
nelehká jednání nejen o vhodné lokalitě umístění haly, ale také o její
podobě. Pevně věřím, že se co nejdříve na dalším postupu s kolegy
na radnici shodneme a posuneme se k zadání studie a nakonec
i k finálnímu projektu,“ přeje si
(r)
místostarosta.

www.spektrumroznovska.cz

Pokračování ze str. 1

událostech. Pro řeku a potažmo
všechny řeky u nás to bude jen
dobře. Nemělo by se to ale týkat
jen ‚našeho‘ kanálu.“
 Problematikou teslácké kanalizace se spolu s rožnovskou radnicí zabývá také Zlínský kraj. Jsou
už v této chvíli nachystána nějaká
konkrétní opatření?

„Zlínský kraj povoluje v tomto
případě vypouštění nebezpečných a zvláště nebezpečných látek a v této věci aktuálně vede
řízení, do něhož se jako město
pokoušíme přihlásit, jednáme
spolu dále o pořízení dokumentace kanálu.
Bohužel jednání nám jako mnoho jiných věcí aktuálně komplikuje současná epidemiologická
situace.“
Za rozhovor poděkoval
Pavel Románek
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Rok 2020 se do kronik zapíše černým písmem
Když v prosinci 2019 numerologové předpovídali roku 2020, že se bude jednat o těžké období, většina z nás
se nad jejich predikcí jen usmála. V lednu 2021 však můžeme zpětným pohledem říct, že uplynulý rok byl
v mnoha ohledech tím nejhorším za posledních mnoho desítek let.
Kvůli pandemii zákeřné nemoci
covid-19 se takřka zastavila ekonomika, celá země se na dlouhou dobu ocitla v nouzovém stavu, a co je nejhorší, umírali lidé.
A Rožnov pod Radhoštěm nebyl
výjimkou. „Špatné zprávy se bohužel nevyhnuly ani našemu městu.
Přesto se nám díky společnému

úsilí nás všech uplynulý rok nakonec podařilo překonat. Ve Zlínském
kraji začalo v lednu očkování (informace k vakcinaci najdete na
str. 2 – pozn. red.), které, doufejme, je tím pomyslným světlem na
konci tunelu,“ řekl starosta města
a hejtman Zlínského kraje Radim
Holiš (ANO) a pokračoval: „Uply-

nulý rok nebyl jednoduchý ani pro
rožnovskou radnici. Omezoval se její
provoz, a hlavně jsme museli reagovat rozpočtovými opatřeními na
hrozící výpadky daňových příjmů.
Přestože nás prognostici z různých
uskupení strašili 55milionovým
poklesem, výpadek byl nakonec
8 milionů. Dalo by se říct pouze

8 milionů, ovšem toto slovní spojení
nepoužiji, protože i tato suma je velká a dala by se použít na různé věci
ve městě. Na druhou stranu jsme ale
podnikli vše pro to, aby investice do
našeho majetku zůstaly v roce 2020
zachovány, a to se nám až na výjimky podařilo. I letošní rok zvládneme. Není jiná cesta.“
(r)

Rok 2020 byl skromný na společenské
akce, které se běžně pořádají na Masarykově náměstí. Snad to letos bude jiné.

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 rok
2020 a co čekáte od toho letošního?
Jiří Martinek (ANO)
Když se ohlédnu za minulým rokem, vidím pozitivní věci i negativní. Život mě naučil, že i v těch
zlých věcech, co mě potkají, mám
hledat vždy něco dobrého.
To nejlepší, co mě potkalo, bylo narození mé dcery. Na jaře jsme najednou byli celá rodina pohromadě a já
si užíval čas se svými syny.
Bohužel nastalá situace zastavila
spoustu rozjetých investičních akcí
a dotací na potřebné stavební investice, které na svou realizaci čekají už spoustu let. Jako je chodník
Tylovice – Hážovice. Věřím, že tento rok tyto akce doděláme.
Jako ten největší úspěch, co se
minulý rok podařilo městu, bylo bezesporu definitivně vyřešení sporu se
společností IMMOBILIEN PIRKER
REALITY. Po 20 letech soudních
sporů o budovy MŠ Koryčanské
Paseky a ZŠ Záhumení jsou tyto budovy města. Věřím, že se v letošním

roce podaří zrealizovat co nejvíce
investičních akcí a snad se v hojném
počtu setkáme i na těch kulturních.
Mé poděkování patří všem zdravotníkům, kteří riskovali své zdraví pro záchranu lidí s covidem, všem zaměstnancům sociálních služeb za péči
o potřebné. A všem, kteří šili roušky
nejen pro sebe, ale i pro ostatní.
Na závěr bych chtěl popřát Rožnovu a všem občanům hlavně zdraví,
pozitivní myšlení a negativní výsledky testů.
Markéta Blinková (ODS)
Bilancování roku 2020 se ponese na
vlnách zvládnutí, či nezvládnutí pandemické situace osobním pohledem
každého z nás. Vzhledem k tomu
že je každý Čech odborníkem na
všechno – epidemie, připravenost
silničářů, hra českých hráčů na MS
v hokeji, střelba biatlonistů, platy
státních zaměstnanců, je vcelku
zbytečné podsouvat někomu vlastní

názor. Z pohledu opozičního politika se však musím vyjádřit k fungování radnice, potažmo k úspěchům
vedení města při hospodaření s financemi, údržbě města a jeho rozvoji, investicím. Nemám k dispozici
průzkum spokojenosti občanů, jen
poslouchám jejich názory a sleduji
diskuze, chodím po městě a vnímám
jeho stagnaci. Neutěšená situace
na náměstí, které bylo rožnovskou
chloubou, zmatení návštěvníci, odkládané rekonstrukce ulic, navyšování provozních výdajů, sliby a nad
tím vším drahý projekt kulturního
centra, jehož budoucí využití a financování je velkou neznámou.
A tak mě ani nepřekvapilo hodnocení Rožnova z pohledu transparentnosti zadávání veřejných zakázek,
který vychází z analýzy společnosti
EconLab a Otidea. V rámci Zlínského kraje (2017-2020) jsme obsadili
10. místo. V hodnocení měst, která
soutěžila zakázky v objemu 30-300

mil. Kč (hodnoceno bylo 222), jsme
110. Tahle umístění a rozbor příčin
vypovídají i o malém zájmu firem
soutěžit zakázky v Rožnově. Takže
je něco špatného v království rožnovském? Kopírujeme vládní politiku,
chování politiků – ale máme možnost to v říjnu změnit, pokud chceme. To nám ještě nikdo nezakázal.
Libor Adámek (Piráti)
Na uplynulý těžký rok chce většina z nás asi radši rychle zapomenout a články o covidu spíše už ani
nevidět. Rok to byl opravdu těžký
a nejde celkově zhodnotit, jak hodně každého Rožnovana individuálně
zasáhl. Všichni jsme si určitě zažili
svoje strachy, paniky a obavy ze stále
negativního vývoje nákazy. Mnoho lidí
se muselo s nákazou poprat osobně.
Napínali jsme síly na zdolávání této
špatné doby. Jsme unavení a stále ještě nejsme u konce. Tady bych chtěl
Rožnovany povzbudit — všechny
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epidemie jednou skončí, na dně už
jsme byli, a tak není důvod stále
propadat depresím. Každý nový den
se dá nalézt něco pěkného, těšit
se z obyčejností života, a dokonce
i my sami můžeme každý den něco
pěkného udělat, prostě pořád je to
v naší moci, jaký život budeme v této
době mít. Na to, že máme jedny
z nejhorších čísel nákazy na světě,
tak stále dobře fungujeme a díky
obětavým zdravotníkům se nám
skvěle drží i přetížené zdravotnictví.
Město v rámci možností zajišťuje občanům většinu služeb. Funguje úřad,
sociální služby, údržba města, opravy, rekonstrukce a s omezeným rozpočtem jsou naplánovány i nové investice. Od letošního roku očekávám,
že se časem začne díky očkování
snižovat celkové zatížení zdravotnictví a postupně se začneme vymotávat
z nynějšího negativního koloběhu
událostí. Držme se a pomáhejme si.
Daniel Drápala a Zdeněk Němeček
(KDU-ČSL)
Malé desatero roku 2020
Co pozitivního přinesl městu a jeho
občanům? 1. Pokrok v přípravách
potřebných investic: vodovod Horní
Paseky, chodník Tylovice, dostavba
knihovny. 2. Efektivní reakci a účinnou pomoc občanům v čase covidové
pandemie. 3. Pomalu již zapomínanou
solidaritu během jarních i podzimních
omezení. 4. Zdárné završení kauzy
majetkových sporů s IPR, k jehož řešení přispělo každé z posledních čtyř
vedení radnice. 5. Realizaci podnětů
na zvýšení bezpečnosti občanů – např.
na ul. 1. máje. A na co bychom raději

zapomněli? 1. Na nerozumné lpění na
megalomanském a ekonomicky neudržitelném projektu kulturního centra.
2. Na rozpor mezi líbivostí prohlášení
a reálnými kroky části vedení radnice.
3. Na úpadek politické kultury, kdy
uvážlivé návrhy a obezřetnost jsou účelově označovány za strašení občanů či
poplašné zprávy. Opozice je tak mnohdy pro část vedení města spíše obtížný hmyz brzdící jejich rozlet – nikoli
partner. 4. Na pokračující odchody
kvalifikovaných a osvědčených pracovníků městského úřadu. 5. Stále neřešená průjezdnost některých lokalit pro
vozidla integrovaného záchranného
systému. Byl-li rok 2020 rokem dosud
nepoznaných zkušeností, nechť je ten
nynější ROKEM NADĚJE A ZDRAVÉHO ROZUMU. Spoluobčanům chceme
také rádi popřát starostu, který se věnuje Rožnovu na 100 %. Řídit město totiž
není „melouch“ či přidružená výroba
a volnočasová aktivita. Mějme proto na
paměti staré moudro, že odvaha vás vyšle na cestu, ale pokora vám ukáže cíl.
Kristýna Kosová (Zdravý Rožnov)
Zejména na ten uplynulý rok se dá
dívat velmi negativně, nikomu bych
se nedivila, ale dá se taky říct, že
jsme se v minulém roce hodně naučili v ohleduplnosti vůči druhým, snad
nám z toho něco zůstane i do budoucna. Mnozí neváhali pomáhat, ať už
finančně nebo svým časem a dovednostmi, to byla velká lekce humanity.
Nakoukli jsme nechtěně pod pokličku
vzdělávání a začalo nás zajímat, to by
mohl být důležitý bod na cestě k tomu,
že se vzdělávání skutečně stane společenskou prioritou. I s ohledem na ne-

přehlednou situaci informační války,
v níž žijeme, to vnímám jako potřebné.
Chápu, že vyčerpání, únavu, existenční obavy by si všichni Rožnované
rádi odpustili, ale naučily nás vážit si
všeho, co náhle nebylo samozřejmé.
Pozorovala jsem to na letních kulturních akcích, které jsme si najednou
užívali naplno, dokázali jsme si užít
přítomný okamžik, což jsem i já vnímala velmi ostře.
Tyhle lekce budou ještě chvíli pokračovat, to čekám od letoška, ale taky
velmi doufám, že letoškem nám ta
škola končí. A protože loňský rok i ten
začínající jsou ve znamení péče o zdraví, chci připomenout i to psychické, velmi důležité, které zasluhuje péči.
Jedno z témat, které mi uplynulý rok
zintenzivnilo, byla lokálnost — z mnoha důvodů dává ještě větší smysl než
kdy dřív upřednostnit lokální nákupy,
zkusit lokální dovolenou a objevovat
dobrodružství na procházkách za vlastními humny. Toho bych se chtěla držet
i v budoucnu. A to by slušelo i městu,
zdravému městu Rožnovu.
Radúz Mácha (Nez. a Soukromníci)
Koronavirová pandemie ovlivňuje životy
a konání každého z nás už 10 měsíců.
Dotýká se, bohužel, celé společnosti
a logicky i města, ve kterém žijeme.
I za této situace vedení města v rámci
daných možností zajišťovalo, byť omezenou, povinnou agendu plynoucí z jeho
postavení jako celku státní správy s rozšířenou působností.
V podmínkách poklesu daňového
inkasa muselo město několikrát přehodnotit své plánované výdaje, přesto ve složité situaci udrželo a udržu-

je své finanční zdraví. To jsou určitě
pozitiva.
Na druhé straně v oblasti rozvoje
jsme se málo posunuli v přípravné
fázi našich dvou klíčových projektových volebních záměrů a ani jeden
z nich jsme dosud nepřeklopili do
etapy realizace. Ani napodruhé jsme
v rámci zastupitelstvem schváleného
limitu finančních zdrojů nevysoutěžili dodavatele vlajkové investice města
Kulturního centra. Projekt Přístavby
knihovny nám narostl o 24 mil. Kč
na prozatímních 67 mil. Kč.
V oblasti přípravy strategického
plánu rozvoje města s horizontem do
roku 2030 byly zpracovány koncepce jednotlivých tematických oblastí
a připravena k diskuzi první pracovní
verze zásobníku konkrétních investičních projektů. Odhad potřeby finančních zdrojů pro jejich realizaci
převyšuje v tuto chvíli reálně očekávané zdroje cca 4x až 6x. Stojí tedy
před námi těžké a nezáviděníhodné
rozhodování, vybrat z pohledu potřeby budoucího rozvoje Rožnova ty
nejdůležitější.
S přihlédnutím k budoucím potřebám rozvoje města byly nastartovány
postupné změny v organizační struktuře městského úřadu. Rozhodující
nyní bude personálně obsadit některé
klíčové manažerské pozice těmi, kteří
se nebojí utkat s pravděpodobně složitou a nelehkou realitou budoucnosti.
K tématu managementu města zcela
jistě patří i nutnost urychleného personálního dořešení změn ve vedení
města v souvislosti se zvolením dosavadního starosty Radima Holiše hejtmanem Zlínského kraje.

Se šéfem strážníků Alešem Pilařem na téma autovraky a co s nimi

„Novela zákona o odpadech dává městům nové možnosti, jak posuzovat stav
vozidla a určovat, zda se jedná o vrak nebo ne. Odtažení vraku by mělo být
snadnější. I tak je to proces v řádu měsíců, protože musí být dodrženy lhůty,
které má majitel vraku na vyrozumívání a rozhodování, jak s vrakem naloží.
Město ale může vrak odtáhnout na své dočasné parkoviště, zde vrak musí
ležet dva měsíce. Teprve po uplynutí této lhůty, pokud si jej majitel nevyzvedne,
může město vrak zlikvidovat v souladu se zákony o odpadech. Účet za odtažení, uskladnění a likvidaci je samozřejmě vystaven majiteli vozidla. Pokud
vrak nemá zjevného majitele, je za likvidaci zodpovědný poslední registrovaný
vlastník. Pozor tedy na výhodné prodeje odhlášeného auta někomu známému. Pokud ten známý bude lajdák a rozbité odhlášené auto někde pohodí,
přijde účet poslednímu vlastníkovi. Ten je totiž povinen podle zákona o odpadech zlikvidovat autovrak odevzdáním do firmy, která má příslušná oprávnění
pro nakládání s odpady-autovraky. Pozor na vozidla odstavená na pozemní
komunikaci, která mají propadlou lhůtu technické kontroly. Vozidla s propadlou technickou déle než šest měsíců lze podle nového zákona o odpadech
považovat za vrak a lze je následně odtáhnout na záchytné parkoviště města.
Užívat pozemní komunikaci s vozidlem, které nesplňuje podmínky pro provoz, je navíc přestupek. To znamená, že pokud na veřejném prostranství a na
pozemní komunikaci majitel zanechá vozidlo s propadlou technickou, užívá
komunikaci také, ale staticky. To znamená, že se vystavuje riziku postihu za
přestupek za porušení zákona o silničním provozu.
Žádnou výhrou není ani ponechání takového vozidla mimo komunikaci
(například na trávě), zde se ještě přidá neoprávněný zábor veřejného prostranství. V souladu s posílenou pravomocí města v oblasti autovraků zřídilo
město nezbytné odstavné parkoviště. Na tomto parkovišti je nutné nechat ležet
dva měsíce odtažený autovrak. Odtahování autovraků již nic nebrání a čas
od času nějaký autovrak z ulic zmizí. Za rok řešila městská policie kolem
15 autovraků. Naprostá většina jejich vlastníků reagovala na výzvu zaslanou
strážníky a vrak odstranili sami. Na ty, kteří na výzvy a upozornění kašlali,
teď máme účinné řešení.
Pokud občané narazí na vozidlo, u kterého mají podezření, že se jedná
o autovrak, mohou vyrozumět městskou policii nebo přímo odbor správy majetku města. Tento odbor zajišťuje správu komunikací a prostranství v majetku
města a je oprávněn odtahovat autovraky.

Podrženo sečteno - pokud jsou dny vašeho plechového miláčka sečteny, je nejlepší jej co nejrychleji odevzdat do firmy likvidující autovraky.
Za zachovalý vrak ještě firma vyplatí peníze a vystaví potvrzení. V případě, že bude vysloužilé auto odstaveno někde, kde nemá co dělat, přijde
poslednímu registrovanému vlastníkovi účet v řádech tisíců + pokuta za
porušení zákona.“
Aleš Pilař

Bazén a zimák zastřeší příspěvkovka
V letošním roce by mohl proběhnout
největší přesun městského majetku
ve druhém tisíciletí. Týkat se má
zimního stadionu, krytého bazénu
a venkovního koupaliště.

Jak zimní stadion, který spadá
pod městské Komerční domy, tak
oba bazény, jež jsou součástí komerční organizace Krytý bazén,
jsou dlouhodobě ztrátové. „Je i do
budoucna nereálné, abychom od nich
očekávali generování zisku. Náklady
na provoz prostě budou vždy vyšší,
než kolik vydělají – tak je to v případě všech takových zařízení i v jiných
městech. Chceme tato zařízení zachovat, protože jsou hojně využívána
veřejností a to jak pro volnočasové
aktivity, tak i pro sportovní účely. Zastupitelé proto loni dali zelenou jejich
přesun do příspěvkové organizace. Ta
má vzniknout v letošním roce a pracovní název je Městská sportovní,“
vysvětlil místostarosta Jan Kučera

(Nezávislí Rožnováci) s tím, že jakmile k tomu dojde (vše musí ještě
projít schvalovacím procesem rady
a zastupitelstva), bude vyhlášeno
výběrové řízení na jejího šéfa.
V souvislosti s přípravou Městské sportovní se v Rožnově opět
začalo mluvit o dřívějších úvahách
týkajících se převzetí majetku tělovýchovné jednoty pod správu
města. „Občané se na nás obrací
ohledně oprav sokolovny nebo zázemí fotbalového stadionu. Majetek
je TJ Rožnov, není města. Předně
chceme udělat jasno s městským
majetkem, pak můžeme řešit případný převod sportovišť TJ. Nespíme však - chystáme zadání studie,
která má analyzovat, v jakém stavu
majetek TJ je a kolik peněz by opravy a údržba městskou kasu stály.
Potom můžeme diskutovat s TJ
Rožnov o převzetí a o podmínkách.
Vše se posouvá krok za krokem,“
(r)
konstatoval Kučera.
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Mezigenerační spolupráce dětí z MŠ na Zahradách
V tomto školním roce se MŠ Na Zahradách zapojila do projektu vyhlášeného městem na téma Mezigenerační spolupráce a pro ni si zvolila Denní
stacionář Radost. Jelikož současná situace nenahrává mezigeneračnímu setkávání se, rozhodly se děti ve spolupráci s paní učitelkami zpříjemnit předvánoční čas babiček a dědečků alespoň malými dárečky v podobě vánočních přáníček, ozdůbek na stromeček a nahraných videí z akcí, které v MŠ
proběhly. Jejich předání se uskutečnilo v pátek 18. 12. 2020 v dopoledních
hodinách. Snad se vlastnoručně vyrobené dárečky postaraly o zpříjemnění předvánočního času a umocnění vánoční atmosféry.
Jitka Goláňová, učitelka MŠ Na Zahradách

Podnikatelé chtějí skutečný dialog, ne snídaně, jako PR představitelů samosprávy
V poslední době nás zástupci samosprávy prostřednictvím Spektra
informují o tom, jak hovoří s podnikateli, jak jim naslouchají a jak si
jsou vědomi jejich důležitosti. Podnikatelé totiž představují nezanedbatelnou část obyvatel Rožnova,
nestojí v řadě s nataženou rukou,
aby něco dostali. Naopak, investují vlastní prostředky, aby město,
s nímž spojili své životy, utvářeli.
Realita je však od proklamací
v tisku naprosto odlišná. Neexistuje dialog mezi městem a podnikateli. Dialog je totiž rozhovor
dvou a více subjektů. A setkání
s podnikateli, z něhož byla v posledním Spektru zveřejněna fotografie, se zcela minulo účinkem.
Žádný ze vznesených návrhů se

nedočkal hlubší diskuze, natož
realizace.
Zarážející je i uvedená statistika počtu podnikatelů, která uvádí,
že v katastru obce je 3 768 podnikatelů s 5 424 živnostenskými
oprávněními. Co nám má vlastně
říci? Že v Rožnově pracují pouze
podnikatelé a jejich zaměstnanci?
Poněvadž když odečteme děti, důchodce a aktivním podnikatelům
dáme průměrně dva zaměstnance, což jistě uznáte, není vůbec
přehnané, vypadá to tak.
Zdá se, že to je spíše jedno
z mnoha úřednických sdělení
zpoza šanonů, za nimiž se vytrácejí konkrétní osoby a jejich starosti.
Podnikatelé z centra města se
sešli a shodli se na tom, že po samosprávě nechtějí nic víc, než aby

řádně pečovala o obecní majetek
a aby aspoň nekomplikovala život
kolem náměstí. Konkrétní návrhy
zněly: odstranění zátarasu v ulici
od pošty, „otočení“ provozu v Nerudově ulici, udržování zelené
plochy na náměstí, vyčištění a udržování kašny. Dalším požadavkem
bylo zahájení diskuze o zřízení
městské tržnice na dopravně dostupném místě v centru s vyhovujícím zázemím.
Tyto požadavky podpořilo během čtrnácti dnů (v době, kdy
byly téměř všechny provozovny
uzavřeny!) svými podpisy přes
900 občanů a další stále přibývají. Dopis s návrhy 56 podnikatelů
z centra a archy (Náměstí je srdcem Rožnova) byly odevzdány na
podatelně městského úřadu 16.

Co dělat v této těžké době? Vyrobte si domeček pro hmyz
Přemýšlel jsem, co v této těžké
době a dlouhých zimních večerech dělat, když příroda odpočívá a usnuly často i naše životní
plány. Před očima se mi promítly
vzpomínky z teplých letních dní
plných létajícího hmyzu na naší
louce a přišel nápad – vyrobím si
nový hmyzí domeček. V této době
je možné si hmyzí domeček koupit v obchodě, vyrobit si ho však
není nijak složité. Použil jsem na
něj pár hoblovaných smrkových
desek, soudky z potravin, šišky,
slámu, drcené bambusové tyčinky, kousky dřeva a pletivo, aby výplň držela pohromadě. Jako první
jsem si vyměřil velikost a hloubku prken podle soudků. Vše jsem
vruty zpevnil dohromady, přidal
zadní stěnu a střechu z kusu
dubového odřezku i s kůrou, pro
úkryt hmyzu, který potřebuje právě takové podmínky k životu. Poté

jsem soudky vyplnil kouskem kulatého špalku, kam jsem vyvrtal
otvory pro hmyz. Ideální je velikost vrutů okolo 5,5-6 mm šířky,
protože příliš velké otvory hmyz
téměř neobydlí. Do prostředního
soudku jsem nařezal malinké trubičky z drceného bambusu. Jsou
pevné, ale nesmí být vystaveny
vlhku. Je to ideální úkryt pro včelky samotářky. Většina z nich žije
zcela nenápadně, převážně osamoceně. Mají zajímavá jména.
Jsou to např. drvnice, dřevobytky,
smolanky, vlnařky, zednice, maltářky apod.
Včely samotářky mají nenahraditelnou roli v opylení okrasných
i plodících rostlin. Některé rostliny opylují přitom nejlépe a často nahrazují běžné včely. Bohužel
jich v přírodě ubývá a jejich přirozená útočiště mizí. Intenzivní
zemědělství, výstavba a přílišné

používání pesticidů a herbicidů
jim škodí. Včely samotářky jsou
velmi mírumilovné, některé druhy
žihadla nemají, jiné je použijí jen
tehdy, pokud se cítí ohrožené na
životě. Nakonec jsem spodní část
domečku vyplnil borovicovými
šiškami, celý domeček jsem vycpal slámou pro slunéčka a škvory
a zpevnil ho jemným pletivem,
které není pro hmyz překážkou.
Přesvědčil jsem se po mnoha
letech práce a úsilí, že udělat ze
své zahrady jeden malý ráj na
zemi je přece jen možné. Chce
to však dobře vědět, co potřebuje
příroda sama a živočichové, kteří
v ní žijí. Potom si ze své zahrady
vytvoříme místo, kde žít a být je
splněným snem.
Michal Šulgan,
předseda ČSOP RADHOŠŤ,
www.csopradhost.cz

12. Ke dni uzávěrky listu bez sebemenší reakce.
Chtějí-li představitelé samosprávy ukázat konstruktivní přístup
k dialogu, nyní mají možnost.
Podle nás jsou požadavky pro
město a všechny jeho občany přínosné a snadno realizovatelné.
Pojďme tedy a prodiskutujme
osobně tyto naše návrhy. Je-li zde
nějaká větší skupina občanů, která
si přeje opak, pochopíme to, ale
představte nám ji a sdělte, jaké
problémy nepřijetí našich návrhů
vyřeší, co pozitivního vaše řešení
přináší občanům?
Poněvadž tak funguje demokracie, pokud funguje!
Podnikatelé z centra města
Rožnova pod Radhoštěm

POZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCE
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ZA KULTUROU
ÚNOR 2021
Vážení čtenáři,

ani na začátku nového roku se situace kolem koronavirové pandemie příliš nelepší a kvůli vládním nařízením jsou v celé
České republice k 22. lednu 2021, kdy tato příloha vznikala, i nadále zakázány veškeré kulturní i společenské akce pro
větší počet lidí. Níže zveřejněné programy nám zaslali jejich organizátoři v půli ledna, proto než na některou z těchto akcí
vyrazíte, doporučujeme si ověřit, zda se opravdu koná.

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

 ÚTERÝ 2. 2.
DANIEL STIBOR — ALTERNATIVNÍ HUDBA #2
Premiéra podcastu. Ctib se ve druhém díle
svého podcastu věnuje kapelám Innoxia Corpora a Chorobopop. Na přetřes přijdou i spřízněné projekty.
 ÚTERÝ 9. 2.
KLÁRA BLAŽKOVÁ — LIDOVÁ HUDBA
Premiéra podcastu. Rozhovor Aleny Čípové
s Klárou Blažkovou, zpěvačkou z Valašska
věnující se zpěvu a interpretaci folklorního
a jazzového žánru.
 ČTVRTEK 11. 2.
SLAM POETRY — STREAM
Vystoupí jeden z největších současných protagonistů slam poetry Anatol Svahilec a také
jeho souputníci Jiří Juráň a Dan Kunz.
19.00 hodin — online/Vrátnice
 ÚTERÝ 16. 2.
RICHARD VODIČKA — DESIGN
Premiéra podcastu. Rozhovor Petra Kopeckého s rožnovským rodákem Richardem Vodičkou. Jako pedagog vyučuje Dějiny vizuální
kultury a současné výtvarné umění na UTB
ve Zlíně.
 ÚTERÝ 16. 2.
MICHAL VLČEK — EKVÁDOR: OD GALAPÁG, PŘES AMAZONII, PO VRCHOLKY
ROVNÍKOVÝCH AND — STREAM KLUBU
CESTOVATELŮ
Cestou, necestou — na skok do země ještě nedávno zmítané bojem s narkomafií, do Kolumbie, na ostrovy Darwinovy teorie - Galapágy
a odtud na rovníkovou pevninu do Ekvádoru.
Přijďte si poslechnout o cestě pěti rožnovských ogarů, jak putovali pod rozžhavené sopky And, zažili nechtěné koupání při splavování
řeky Rio Napo v Amazonském pralese, či regionální volby plné oslav, ale se „zakázaným”
alkoholem. A policisty, co se vás snaží chránit
- tedy především vaši „přeplněnou“ peněženku.
Ke sledování přednášky vstupenku, kód ani
odkaz nepotřebujete. Video bude dostupné do
21. února 2021. Zakoupením libovolného počtu
vstupenek v hodnotě 50 Kč (maximálně 20 ks)
však můžete podpořit konání této přednášky.
Za Vaši případnou podporu děkujeme.
19.00 hodin — online/Vrátnice

 ČTVRTEK 18. 2.
MOONSHYE — STREAM KONCERTU
Moonshye je původem beskydská zpěvačka, kytaristka a textařka, která se poprvé
představila v roce 2017 v polské Lodži, kde
v současnosti působí. Tvoří hudební poezii
v rozmanitých podobách – od prostých písní
k vrstevnatým skladbám.
19.00 hodin — online/Vrátnice
 ÚTERÝ 23. 2.
ROSTISLAV NEVLUD — CESTOVATEL
Premiéra podcastu. Povídání Pavla Jakubíka
s Rosťou Nevludem, klukem z rožnovských
Horních Pasek, který zdolal legendární Pacifickou hřebenovku. Více než 4 200 km dlouhou stezku na západním pobřeží USA.
Výstava
GALERIE NA RADNICI
T klub – kulturní agentura ve spolupráci s městem Rožnov pod Radhoštěm a Zdeňkem Šimůnkem si vás dovolují pozvat na výstavu:
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 potrvá do 29. března. Je otevřena pondělí,
středa 8 až 17 hodin, úterý, čtvrtek a pátek
8 až 14 hodin.

 STŘEDY 17. 2. A 24. 2.
DÁMSKÝ KLUB
Výtvarné činnosti s knoflíky aneb Staré knoflíky jako dekorace.
15.00 hodin — klubovna SC
 STŘEDA 24. 2.
PORADNA JUDR. MILANA MATULY
14.00 hodin — kancelář SC. Je nutné se objednat v klubu.
 ČTVRTEK 25. 2.
PORADNA SOS
Využijte tuto bezplatnou službu občanům.
13.00-17.00 hodin — malá klubovna SC,
dv. č. 204.
Galerie
CREARS
Galerie Crears
Tel.:
739403
403
Tel.: 739
486486
www.galeriecrears.cz
www.galeriecrears.cz
Galerie CREARS — vila,
nábřeží Dukelských hrdinů 442
Výstava CUM FABULIS MUNDI/S PŘÍBĚHY SVĚTA, Igor PIAČKA, Peter UCHNÁR
malba — výstava je prodloužena
Stage Garden GALLERY CREARS — pavilon,
Na Zahradách 2186
Skupinová výstava ZIMNÍ SALÓN do 20. 2.
David John LLOYD, Juraj ČUTEK od 27. 2.
— 10. 4., malba, socha

Klub seniorů
Klub
seniorů
Tel.: 774
423 197
Tel.:
774 423 197
klubsen.rpr@centrum.cz

Středisko volného
Středisko
volnéhočasu
času
Tel.: 571
635635
Tel.:
571115115
www.svcroznov.cz
www.svcroznov.cz

UPOZORNĚNÍ:
1) Akce se uskuteční pouze v případě, že nebudou prodloužena opatření proti šíření nákazy
koronavirem vyhlašovaná vládou ČR.
2) Koncert 4 Tenoři — Muzikálové gala, který se měl konat v Kulturním domě v Zašové
ve středu 3. 2., se překládá na úterý 18. 5.
Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.

 PONDĚLÍ 1. 2.
KERAMICKÉ TVOŘENÍ
15.30-19.30 hodin — SVČ

Zdravotní turistické vycházky
Prázdninový režim. Sraz je v úterý 2. 2. v 8.00
hodin na AN, kde bude domluvena trasa cesty.
Zároveň budou naplánovány i další vycházky —
podle zájmu účastníků.
 PONDĚLÍ 8. 2.
MĚŘENÍ GLYKÉMIE
9.00-11.00 hodin – malá kancelář SC

 ÚTERÝ 2. 2.
BABY DANCE PRO RODIČE S DĚTMI
Přijďte si s námi užít dopoledne plné tance a zábavy. V ceně 70 Kč je taneční lekce
a dvouhodinový vstup do herničky. Své místo
si předem rezervuj na: puntík@svcroznov.cz.
9.00-10.00 hodin — komunitní centrum PUNTÍK
 STŘEDA 3. 2.
PŘEDNÁŠKA NA TÉMA: SPORTOVNÍ
PŘÍPRAVA DĚTÍ
Přednášející Mgr. Martin Navařík, pedagog,
trenér atletiky. Věková specifika, dlouhodobá
koncepce, senzitivní období, pravidla sportov-

POZVÁNKY
ní přípravy dětí a další. Vzhledem k omezené
kapacitě míst na přednášce, probíhá přihlášení
na m.navarik@svcroznov.cz.
17.00-19.00 hodin — SVČ
 SOBOTA 6. 2.
TVOŘIVÉ DOPOLEDNE S EURONOU
Přijďte si vyrobit květináčky, do kterých si nasadíme cibulku, kterou připravíme na jarní
rozkvět s univerzální tekutou vita esencí s obsahem enzymu a žížal. V ceně 70 Kč je výrobek a dvouhodinový vstup do herničky. Své
místo si předem rezervuj na e-mailu
puntík@svcroznov.cz.
9.00-10.00 hodin — komunitní centrum PUNTÍK
 STŘEDA 10. 2.
ZÁVODY VE ŠPLHU O TYČI
14.00-16.30 hodin — ZŠ 5. května
 ČTVRTEK 11. 2.
FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST
18.00 hodin — SVČ
 SOBOTA 13. 2.
DEN SE PSY
Den se psí tematikou pro členy kynologického
kroužku, jako náhrada za odpadlé lekce.
Pro děti jsou nachystané hry, aktivity s Baffy
a beseda s ukázkou psího spřežení. Strava zajištěna. Na akci je nutné se přihlásit do 8. 2.
na e-mail b.koprivova@svcroznov.cz.
8.30-16.30 hodin — SVČ Rožnov
 PONDĚLÍ 15. 2.
ODPOLEDNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ
15.30-19.30 hodin — SVČ
 ČTVRTEK 25. 2.
FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST
18.00 hodin — SVČ
 PÁTEK 26. 2.
POHÁDKOVÝ PÁTEK — TŘI MEDVĚDI
Hraje Divadlo Maringotka.
17.00 hodin — sál SVČ
Centrum
Zdravé
Centrum Zdravé
Já Já
Palackého
Palackého 457457
www.cititsedobre.cz
www.cititsedobre.cz
 ČTVRTEK 4. 2.
(DÁLE KAŽDÝ ČTVRTEK A PÁTEK)
KRANIOSAKRÁLNÍ TERAPIE A MAPOVÁNÍ TĚLESNÉHO A EMOČNÍHO
PROŽÍVÁNÍ
Vede MgA. Kateřina Fojtíková,
cena kranio 800 Kč – 90 min. Mapování 650
Kč/hod.
Rezervace: vesvemzivlu@gmail.com,
tel.: 774 983 521
10.00-18.00 hodin
 PÁTEK 5. 2. (DÁLE KAŽDÝ PÁTEK)
INDIVIDUÁLNÍ DRAMATERAPIE S ARTETERAPEUTICKÝM PŘESAHEM
Terapie trvá 60 minut při frekvenci 1x týdně
či x za 14 dnů. Cena 650 Kč.
Vede MgA. Kateřina Fojtíková
Rezervace: vesvemzivlu@gmail.com,
tel.: 774 983 521
10.00-18.00 hodin
 PÁTEK 5. 2.
LÉČIVÉ NASLOUCHÁNÍ SOBĚ A DRUHÝM: V POHYBU, PŘI SDÍLENÍ, V TVORBĚ
Vede MgA. Kateřina Fojtíková, příspěvek
na realizaci společné praxe je 250 Kč.
Rezervace: vesvemzivlu@gmail.com,
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tel.: 774 983 521
17.30-19.30 hodin
 PÁTEK 12. 2.
MEDITAČNÍ SETKÁNÍ HO´OPONOPONO
Vede Libuše Poulíčková, cena 200 Kč.
Rezervace: lpoulickova@seznam.cz
17.00-19.00 hodin
 SOBOTA 13. 2.
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 19. 2.
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
 PONDĚLÍ 22. 2.
MEDITACE: SEBELÁSKA S ÚVODNÍ
PŘEDNÁŠKOU K DANÉMU TÉMATU
Vede Mgr. Dagmar Hladká, cena 150 Kč.
Rezervace: dajahladka@seznam.cz
18.30-20.00 hodin
 PÁTEK 26. 2.
INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE A ODBLOKY
Vede Libuše Poulíčková, cena 700 Kč.
Rezervace: lpoulickova@seznam.cz
17.00 hodin
 PÁTEK 26. 2.
ÚPLŇKOVÝ OM CHANTING
Vede Mgr. Dagmar Hladká, cena zdarma
(dobrovolný příspěvek)
Rezervace: dajahladka@seznam.cz
19.30-21.00 hodin
 SOBOTA 27. 2.
4HODINOVÉ CVIČENÍ PRO SPRÁVNÉ
DRŽENÍ TĚLA
Vede Ing. Jiří Forejtek, cena 900 Kč.
Rezervace přes objednávkový systém —
objednavky.cititsedobre.cz
9.00-13.00 hodin a 14.00-18.00 hodin
UPOZORNĚNÍ
PRAVIDELNÉ CVIČENÍ A KURZY —VYUŽÍVEJTE, PROSÍM, NÁŠ NOVÝ REZERVAČNÍ SYSTÉM —
OBJEDNAVKY.CITITSEDOBRE.CZ
Individuální lekce SM systému probíhají v úterý a středu v časech 7 až 9 a čtvrtek 16 až 18
hodin. Nové kurzy SM systému pro začátečníky i pokročilé začínají v pondělí 15. 2.
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
 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

 ÚTERÝ 2. 2.
VZTAHY NOVÉ DOBY — PŘEDNÁŠKA
Vendula Kociánová — Labužnice Života
17.00-20.00 hodin — Slunečnice
 PÁTEK 5. 2.
MEDITACE S KŘIŠŤÁLOVÝMI MÍSAMI
Zvuková relaxace — Jiřina Solvana Vašinová
17.00-20.00 hodin — Slunečnice
 SOBOTA 6. A NEDĚLE 7. 2.
EMBODIMENT — PLNÉ BYTÍ V TĚLE
Prožitkový seminář — Miluška Hazuchová,
Katka Fojtíková
so 10.00-18.00 hodin a ne 9.00-13.00 hodin
— Slunečnice
 ÚTERÝ 9. 2.
ZDRAVÁ ZÁDA S INKOU
Workshop s přístupem Feldenkraisovy metody— Inka Stavárková
17.00-19.30 hodin — Slunečnice
 PÁTEK 12. 2.
PROBUZENÍ TĚLA HLASEM
Praktický workshop — Jana Kapsiová
16.30 hodin — Slunečnice
 ÚTERÝ 16. 2.
ŠAMANSKÉ CESTOVÁNÍ
Léčivý zážitkový workshop s šamanským bubnem – Mgr. Petr Horák
19.30-21.00 hodin — Slunečnice
 PÁTEK 19. 2.
SETKÁNÍ S GENOVÝMI KLÍČI — SVOBODNÁ KREATIVITA
Skupina sdílení pro pokročilé — Martina Knotková, Radek Lešikar
17.00 hodin úvod pro nováčky,
jinak 18.00-20.00 hodin — Slunečnice
 PÁTEK 26. 2.
DIVOŽENKY V ROŽNOVĚ — ŽENSKÝ
KRUH
Eva Ludvík Kudrnová
16.30 hodin — Slunečnice
 SOBOTA 27. 2.
ÚPLŇKOVÝ ÓM CHANTING
Skupinová hlasová meditace — Mgr. David
Svoboda
19.00 hodin — Slunečnice
TERMÍNY DLE DOHODY
1) INDIVIDUÁLNÍ KONSTELACE
Individuální setkání — Hana Kubelová
2) REGRESNÍ TERAPIE A SPIRITUÁLNÍ
REGRESE
Individuální setkání — Libor Hajda
3) KOUČINK UVOLNĚNÍ EMOČNÍCH
VZORCŮ
Individuální setkání — Pavel Dvořák
4) AKUPRESURNÍ MASÁŽ HLAVY
(ACCESS BARSS),
OMLAZUJÍCÍ
TERAPIE
OBLIČEJE
(ACCESS FACELIFT)
Individuální setkání — Anna Lerchová
TERMÍNY V JEDNÁNÍ
1) KVANTOVÁ DUŠE
Přednáška — Rostislav Szeruda
2) O ZDRAVÉM DÝCHÁNÍ OXYGEN
ADVANTAGE A BUTEYKO CLINIC
Praktická přednáška — Jiří Uhlíř
3) MOVEMENT MEDICINE
Večer Spontánního Tance — Veronika Živa
4) OTUŽOVÁNÍ — VĚDOMÝ PŘÍSTUP
A PRÁCE S MYSLÍ
Praktická přednáška — Jiří Uhlíř
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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.
PŘI DOHODNUTÝCH AKCÍCH POSKYTUJEME KOMPLEXNOST
SLUŽEB A 10% SLEVU NA VEŠKERÉ POSKYTOVANÉ SLUŽBY.

www.hotel-energetic.cz

Centrum Zdravé Já

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

Palackého 457, Rožnov p. R.

Pohlednice z Valašska
Richarda Sobotky
Roku 1681 (před 340 lety) osvobodil Bernard Ferdinand z Žerotína
Rožnovany od platu z vyšenkovaného vína, od dodávek bílého plátna,
odvádění suchých hub, lískových
ořechů a jiných povinností.
Roku 1751, tedy před 270 lety
povolila císařovna Marie Terezie
Rožnovu další dva jarmaky. Toho
roku krajský hejtman Záviš obsadil
s oddílem koňáků a třiceti portáši
Rožnov kvůli stížnosti poddaných
na velkou robotu a vysoké daně.
Roku 1821, tedy před 200 lety
nahněval ředitel rožnovského pan-

Ohlédnutí do historie města Rožnova

ství Josef Drobník měšťany hanlivým
označením náměstí za návsí, grunty
za živnosti a měšťanské domy za
chalupy.
Roku 1851 měl Rožnov jediného
nočního vartéře, a protože občané
místo nařízené noční služby si raději
pospali, ustaven byl další noční hlídač. Chudí byli osvobozeni od placení lázeňské taxy, jelikož však jich bylo
mnoho, proto ujednání zrušeno.
Roku 1861 zakoupena „ohnivá
stříkačka“ na jednoho koně a 8 sáhů
dlouhých hadic.
Roku 1871 byl ve Vídni za 700
zl. zakoupen a 28. června na ná-

městí za 300 zl. postaven hudební
pavilon.
Roku 1881, tedy před 140 lety
byl obecní dům v Rožnově pojmenován na oslavu sňatku korunního prince Rudolfa se Štěpánkou, princeznou belgickou
jako „Rudolfo-Stefanianum“.
Roku 1891 byla v Horních Pasekách vystavěna nová školní budova, založena košíkářská škola
a zakoupen pohřební vůz.
Roku 1901 rozšířil Zemský
sněm hospodářskou školu na dvoutřídní a zřídil místo odborného
učitele.

Roku 1911 založen Valašský
národopisný spolek pro zachování valašských památek i lidového stavitelství, jenž si vzal za
úkol zbudovat valašské muzeum
v přírodě.
Roku 1921, tedy před 100 lety
byl v Rožnově zrušen berní úřad.
Při sčítání lidu měl Rožnov 3 161
obyvatel (1 341 mužů a 1 820
žen). Čechů bylo 3 129, Němců
25, Židů 6, Polák 1. Starostou
města byl Jindřich Chumchal.
*(Čeněk Kramoliš: Ročenka města
Rožnova p. R. a osad v okrese. 1931)

PÍŠETE S NÁMI NOVINY

Přispějme na sbírku, aneb ukažme, že zázraky se opravdu dějí
Arménie, světem zapomenutá
země, zosobňuje první křesťany,
nejstarší jazyk a hrdý národ, který
již po staletí bojuje o svou zemi,
náboženství, tradice a čest. V ranních hodinách 27. září 2020 zahájil
Ázerbájdžán s podporou Turecka
plošnou vojenskou agresi po celé
kontaktní linii autonomního Náhorního Karabachu. Nastala válka
krutá, nevyvážená a bez dodržování válečného kodexu.
Vojska z Náhorního Karabachu
a Arménie bránila území 44 dní,
ale vzhledem k obrovské přesile nepřítele přicházel Náhorní Karabach
o území. Celé vesnice a města byly
neustále bombardovány. 9. listopadu
podepsal premiér Arménie Pašinjan
za přítomnosti Putina a ázerbajdžánského prezidenta Alieva de facto kapitulaci. Bez projednání v parlamen-

tu a navzdory odhodlání arménského
národa bojovat do posledního muže,
do poslední kapky krve.
Rusko vyslalo do oblasti vojska,
rozsáhlé území připadlo Ázerbájdžánu a z Náhorního Karabachu tak
zůstala izolovaná enkláva obklíčená
nepřáteli. Arménie nepřichází „jen“
o své území – desítky, možná stovky tisíc lidí jsou na útěku, dochází
k porušování lidských práv a pokračující genocidě, ázerbajdžánští
muslimové likvidují významné kulturní památky. Arménii hrozí další útok. Prezidenti Ázerbajdžánu
a Turecka prohlásili, že válka nekončí. EU a OSN nereagovaly.
Do těchto zemí jezdím už od
roku 2007 a zamiloval jsem se do
nich. Za tu dobu jsem tam poznal
mnoho srdečných lidí, za kterými
se vždy rád vracím. Nyní se však
z mých dobrých přátel stali uprch-

líci žijící v provizorních příbytcích.
Tato situace mi není lhostejná, proto jsem se rozhodl jim pomoci.
Seznámil jsem se se dvěma Arménkami, které dlouhodobě žijí
v Česku – Soňou Vartanyan a Tinou Palu. Obě velmi silně prožívají,
co se stalo a co hrozí jejich národu.
V listopadu Soňa vycestovala do
Arménie, kde mimo jiné navštívila
Vojenskou nemocnici v Jerevanu
a viděla, kolik mladých mužů potřebuje pomoc. Dvacetiletí kluci, kteří
skončili bez nohou a rukou. V současné době je v zemi cca 1 500 mladých lidí, kteří potřebují protézy. Do
války šli zdraví, měli rodiny a ženy
– vrátili se jako „mrzáci“.
Soňa ve spolupráci s primářem
vytipovala prvních 5 pacientů, spontánně rozjela sbírku a nyní zakládá
již formální neziskovou organizaci.
V současně době jedná s českým

a německým výrobcem protéz, zároveň je ve spojení s ortopedy v Česku
i v jerevanské nemocnici. Obě děvčata jednají s velkým nasazením, a věří,
že jejich aktivita pomůže mladým
lidem, kterým válka zničila život.
Vím, že v téhle nejisté době
může být žádost o pomoc troufalá,
ale možná taky ne. Tak zkouším.
Zkouším, jestli existují lidi dobré
vůle. Na protézy pro 5 osob jsou
potřeba cca 2 miliony korun. Pět
ale není konečné číslo, jsou i další,
kteří čekají na zázrak. Třeba spousta rodin, jež přišly o všechno. Situace je opravdu zlá a každá pomoc
se počítá. Kdy jindy než teď ukázat
lidem, že zázraky se opravdu dějí.
Sbírka
se
nazývá
„DEJ
MI NADĚJI“ - číslo účtu:
2107325349/2700. Děkujeme!
Josef Bosák

ČESTNÉ OBČANSTVÍ MĚSTA
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Operace GLUCINIUM – příběh parašutisty Františka Trpíka
Rok 2020 byl v Rožnově výjimečný, město poprvé v novodobé historii udělilo Čestné občanství. Získal ho František Trpík (11. 10. 1914 Slezská Ostrava - 30. 5. 2000 Rožnov p. R.).
Absolvoval Baťovu školu práce
ve Zlíně. Během prezenční služby
byl z poddůstojnické školy vyřazen
v roce 1938 v hodnosti četaře. Po
propuštění z armády se vrátil k firmě Baťa, ale 1. 4. 1940 se rozhodl
pro odchod do zahraniční armády.
Přes Slovensko a Maďarsko pokračoval Tureckem a Sýrií do Bejrútu,
odtud lodí do Marseille, kde byl 12.
5. 1940 zařazen do československé
branné moci k pěšímu pluku. Dne
27. 6. 1940 odplul na lodi do Anglie. Dne 1. 4. 1941 byl povýšen
na rotného a na jaře téhož roku se
přihlásil ke speciální jednotce výsadkářů k plnění zpravodajských
a sabotážních úkolů v okupované
vlasti. Po absolvování Special Training Stations byl zařazen do paraskupiny GLUCINIUM.
Výsadku velel nadporučík Vítězslav Lepařík, členy byli rotný
Ludvík Hanina, četař Josef Cikán a rotný František Trpík jako
radiotelegrafista. Dne 2. 5. 1944
byla skupina přepravena lodí do
Itálie na základnu ve Fasanu.
Skupina byla vybavena dvěma
radiostanicemi a
šifrovacím
klíčem. Každý z výsadkářů měl
pod kombinézou civilní oblek,
dvě pistole, dýku, čokoládu, konzervovanou a tabletovou stravu,
ampuli s jedem, falešné doklady
a peníze. A měli i záchytné adresy odbojářů na okupovaném
území. Prostor působení výsadku
byly jižní Čechy, Táborsko a jižní
Posázaví.

Popisky k fotografiím
 Vpravo nahoře a zcela vlevo:
Portréty Františka Trpíka.
 Fotka uprostřed (horní): Před
startem na výsadek, zleva František Trpík, Ludvík Hanina, Josef
Cikán a Vítězslav Lepařík.
 Snímek uprostřed (dolní): Výcvik, Fr. Trpík vzadu uprostřed.
 Vravo dole - Výcvik před ostrým nasazením, Fr. Trpík poslední ve štrúdlu.
Fota Soukromý archiv
rodiny Františka Trpíka

Parašutisté vzlétli bombardérem
Halifax z letiště Brindisi 3. 7. 1944
v 19.30 hodin. Bombardér s kanadskou posádkou se několikrát dostal
do palby protiletadlového dělostřelectva, letoun však poškozen nebyl.
Paraskupina byla vysazena 4. 7.
1944 v 01.00 hodin u Tábora, asi
o 50 km jižněji u obce Purkarec
nedaleko Českých Budějovic v hlubocké oboře. Při seskoku se Lepaříkovi uvolnil vak s radiostanicí, ta
se volným pádem roztříštila o zem.
Kromě Lepaříka všichni uvízli padáky na stromech. Sice se jim podařilo vyprostit z popruhů a dostat
se na pevnou zem, padáky i většina
materiálu, včetně druhé vysílačky,
však zůstaly na stromech, a byly
ztraceny.
Parašutisté pokračovali nočními
pochody po levém břehu Vltavy.
Při jednom průzkumu narazil Trpík na četníka. Český četník vlastenec Trpíka propustil. Lepařík se
pohotově ukryl pod můstkem, ale
domníval se, že byl Trpík zatčen,
proto odešel a trojice výsadkářů se
s ním už nikdy nesetkala.
Dne 25. 7. 1944 doputovala trojice výsadkářů k Třebíči. Trpík tam
navštívil kolegu baťováka Františka
Žembu, ten mu nezištně poskytl
jídlo a boty i pro oba čekající parašutisty. Hanina s Cikánem se
však domnívali, že byl Trpík zatčen
a raději odešli.
Osamělý František Trpík přečkal
noc 27. 7. 1944 u Třebenic v kupce
sena. Tam ho objevil místní sedlák,

sice se tvářil, že uvěřil historce
o útěku z totálního nasazení, ale
namísto slíbeného jídla jej udal.
Při zatýkání se Trpík pokusil
o sebevraždu, četník Vočka mu na
poslední chvíli vytrhl z ruky tabletu
s jedem, pak ho spoutal. Ještě na
četnické stanici se Trpík marně
pokusil o útěk. Byl převezen na jihlavské gestapo, pak do Brna a poté
do Prahy na Pankrác. Tam se setkal
se zadrženými parašutisty Haninou
a Cikánem, kteří byli po udání zadrželi gestapem 5. 8. 1944 na mostě u Uherského Hradiště a posléze
také skončili jako Trpík v jedné cele
na Jenerálce.
Vítězslav Lepařík se na severu
Moravy sice připojil k partyzánům,
ale konfident Adolf Horák ho vylákal do Prahy, kde ho zadrželo gestapo. Po náročných výsleších Lepařík souhlasil se spoluprací. I tak
ho gestapo 20. 1. 1945 předalo do
Malé Pevnosti v Terezíně, kde byl
bez soudu 28. 4. 1945 popraven.
Ludvík Hanina, Josef Cikán
a František Trpík byli během pražského povstání 5. 5. 1945 osvobozeni československou policií a zapojili se do bojů o Prahu.
Po válce byl Ludvík Hanina jmenován poručíkem pěchoty. Počátkem března 1948 odešel do emigrace a skončil jako farmář v Austrálii,
kde v 80. letech zemřel.
Josef Cikán se roku 1950 přihlásil na půlroční brigádu do kladenských dolů, pak až do odchodu
do důchodu v roce 1971 pracoval

v podniku Chirana v Praze jako
frézař. Zemřel 1. 4. 1985 v Praze.
František Trpík byl propuštěn
z činné služby v hodnosti poručíka pěchoty v záloze. Roku
1949 nastoupil jako dělník v Gumárnách Zubří, kde pracoval až
do důchodu.
V 50. letech byl opakovaně
vyslýchán a v dalších letech sledován StB. Jelikož vykonával
dělnickou práci a politicky se
nijak neangažoval, měl celkem
klid. Věnoval se pěstění jablek
a v roce 1953 vyšlechtil zcela
novou odrůdu jablka „Rožnovské citrónové“.
Dne 7. 3. 1944 byla Františku
Trpíkovi udělena Československá
pamětní medaile, 29. 1. 1946 byl vyznamenán Československým válečným křížem 1939 a Československou
vojenskou medailí za Zásluhy II. stupně. Dne 16. 10. 1990 byl povýšen do
hodnosti podplukovníka pěchoty.
Richard Sobotka
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Knihovna zavřená není, avšak křídla má přistřižená
Pavel Zajíc
zapa@knir.cz

To, že se v aktivitách knihovny
budeme muset více stahovat do
virtuálních prostorů, bylo patrné
a zjevné již zjara, při první covidové vlně. A že nebudeme sami,
to bylo taky zřejmé. Vlastně se to
dotklo celé kulturní oblasti více,
než kterékoliv jiné.
Nicméně v průběhu probíhající druhé covidové vlny je patrné,
že lidé (minimálně jejich část)
jsou již z těchto virtuálních streamů, meetů a konferencí unavení
a otrávení. Protože nic nenahradí
skutečné setkání tváří v tvář, rozhovor či osobní kulturní zážitek
na vlastní kůži. Avšak dost vzdychání, realita je taková, jaká je.
Knihovna se do virtuálních aktivit zapojila, sice ne v nijakém
masovém měřítku, avšak počtem
dvou záznamů měsíčně mírou,
dalo by se říci střízlivě dostatečnou. V průběhu ledna byly
na youtube kanálu knihovny vystaveny dva záznamy. Ten první
měl premiéru v pondělí 11. ledna
a zájemci si mohli, a stále mohou,
poslechnout povídání s Terezou

Winklerovou, která mluví o životě jakožto neustálém pohybu,
o vnitřní svobodě, o tom, že konec
nastane až tehdy, když vše dobře
dopadne. Tereza Winklerová je

slím si, že si nejenom tato kniha,
ale i skutečnost, že druhé vydání
neinicioval autor sám, stojí za pozornost. Téma knihy, život těžce
hendikepovaného člověka, který

zakladatelkou Kongresu inteligentního pohybu, Studia Prana
a maminkou tří dětí.
O týden později, tedy v pondělí
18. ledna měl premiéru rozhovor
s Richardem Sobotkou o jeho
nedávno znovu vydané knize Bezruký Frantík. Ta vyšla na sklonku
roku 2020 ve druhém vydání a my-

se nikdy nevzdával a čelil nepřízni
osudu obdivuhodným způsobem,
je určitě, zvláště v této době, velmi
aktuální. V případě, že si chcete
knihu přečíst, máte dvě možnosti.
Tou první je knihu zakoupit si v internetovém knihkupectví Kosmas.
cz (je dostupná také jako e-kniha).
Tou druhou je potom možnost si

knihu vypůjčit přímo v městské
knihovně.
A jakým způsobem probíhá současný provoz knihovny?
Knihovna je pro své uživatele otevřena ve standardních hodinách,
včetně soboty. Avšak čtenáři musejí akceptovat následující omezení. Všechny dokumenty se vracejí
do biblioboxu, který je umístěn
před vstupem do knihovny. Vstup
do budovy knihovny není možný
a knihovna pouze bezkontaktně
vydává čtenáři předem objednané dokumenty. Objednávky lze
učinit několika způsoby: online
objednávkou prostřednictvím přihlášení se do čtenářského konta,
telefonicky nebo e-mailem. Pokud máte vypůjčené knihy a tento
způsob Vám přijde nekomfortní,
můžete využít nabídky e-knih. Zde
výčet aktuálně dostupných služeb
knihovny končí. Po celou dobu
okleštěného fungování knihovny
nebudou čtenářům zasílány upomínky a nebude se započítávat
zpozdné.
Věříme, že se k nám čtenáři vrátí.
Čísla statistik návštěvnosti knihovny za loňský nevyznívají tak děsivě, jak by se přes veškerá omezení
mohlo jevit. Ale o nich až příště.
Užívejte sněhu, když je konečně tu.

Aktuálně z Téčka: Vysíláme streamy z Vrátnice!
Martin Valášek
martin.valasek@tka.cz

SLAM POETRY — STREAM
ČTVRTEK 11. 2.
19.00 hodin — online/Vrátnice
Slammeři mají ve Vrátnici díky aktivitě kavárny své stálé místo a publikum. Jelikož je naživo asi brzy
neuvidíme, nabízíme vám možnost
sledovat v přímém přenosu výkony
odvážných performerů. Pro ty, co
slam poetry ještě neslyšeli – žánr
vznikl v USA a od stand-up výstupů
se liší zapojením básnických prvků,
jako je rytmus, rýmování, popřípadě aktivním pohybem po jevišti či
sále. Často tak slam připomíná rap
bez hudebního podkresu. Rovněž
se nepoužívají žádné rekvizity či
kostýmy. Přednášený text může být
předem připravený, eventuálně přímo na jevišti čtený, nebo může být
báseň tvořena na místě; nicméně
obsah výstupu by měl být vždy autorský. A připomeňme rovněž důležitý detail – je to soutěž. Slamové
klání je hodnoceno samotným publikem v tomto případě skrze internet. Jak bude přesně probíhat, se
dozvíte v průběhu vysílání. Vystoupí jeden z největších současných
protagonistů slam poetry Anatol
Svahilec a také jeho souputníci Jiří
Juráň a Dan Kunz.

MOONSHYE — STREAM
ČTVRTEK 18. 2.
19.00 hodin — online/Vrátnice
Moonshye je původem beskydská
zpěvačka, kytaristka a textařka,
která se poprvé představila v roce
2017 v polské Lodži, kde v současnosti působí. Tvoří hudební poezii
v rozmanitých podobách – od prostých písní k vrstevnatým skladbám.
Debutové album Curtain of the
Moon vyšlo 1. ledna 2021 u brněnského vydavatelství Rustical

Records producentů Martina Píro
a Pavla Šmída. Kolekci deseti písní spojuje žánrová neuchopitelnost
s prvky world music a alternativního folku, rozmanitost hlasového výrazu, atmosféry písní a hudebních
nástrojů. Pro časopis Headliner
říká o textové složce písní: „Jsou
věci, které lze vyjádřit velice těžko popisem, proto existuje poezie. A jestli
moje písničky nejsou poezií, tak jsou
něčím, co mi připomíná její princip –
to nejhlubší, co člověk cítí, vyjadřuje
jen obrazem, symbolicky.“
Na „koncertě“ představí akustic-

kou verzi desky společně s Pavlem
Šmídem, producentem alba. Sama
se doprovodí na kytaru a loop station, Pavel bude hrát na druhou
akustickou kytaru. Kromě toho
hodlají použít nástroj Array mbiru,
který se objevuje na nahrávce. Na
živý křest alba dojde později.
Všechny naše streamované pořady budou veřejně přístupné na internetových platformách. Podpořit
je můžete zakoupením online vstupenek, odkazy na prodej i samotné
přenosy naleznete na našem webu
nebo facebookové stránce.
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O digitalizaci i náboru nových zaměstnanců
se šéfem výroby frenštátského Siemensu
U světové špičky nízkonapěťových asynchronních motorů řídí kolem osmi stovek elektromechaniků, navíječů,
údržbářů, lakýrníků a dalších. S Miroslavem Štefkem jsme si povídali o opatřeních, která firma kvůli covidu zavedla, o digitalizované výrobě elektromotorů, ale i o náboru nových kolegů.
 Pro mnohé firmy znamenal
covid-19 utlumení výroby. Jak tomu
bylo ve frenštátském Siemensu?
„Výpadek výroby jsme zatím nezaznamenali, ale museli jsme
v rámci protipandemického plánu Siemens zavést řadu opatření,
někdy i nad rámec opatření vlády.
Samozřejmostí byly roušky, dezinfekce, upravoval se systém stravování i výměny směn tak, aby se
lidé nepotkávali, dodnes probíhá
měření teplot, instalovali jsme
přepážky v jídelně i na výdejnách
nástrojů a podnikli mnohá další
opatření. Po Novém roce jsme
pro zaměstnance zorganizovali
plošné testování a díky osobní
zodpovědnosti
zaměstnanců
jsme otestovali všechny přítomné
s pozitivním testem pouze u 1 %
z nich. Sice jsme tím riskovali, že
v případě vysoké nákazy budeme
muset upravit výrobní kapacity,
ale důležité bylo, že jsme riziko
další nákazy eliminovali, zejména
v případě zcela bezpříznakových
kolegů.“
 Přestože covidová omezení stále
trvají, u vás se prý staví a pořizují
nové technologie. Má to souvislost
s digitalizací výroby frenštátských
elektromotorů?
„Těsně před covidem jsme dokončili novou výrobní halu, během
jarní vlny vybudovali inovační
centrum závodu, na lisovnu teď
pořizujeme novou drážkovačku.
Snažíme se zrychlit výrobu a částečně i eliminovat těžší fyzickou
práci. Nyní na navijárnu připra-

vujeme druhý bezpilotní vozík
a v předvýrobě budujeme nové
pracoviště tlakového lití rotorů.
Jedná se o obnovu starého stroje
s nejnovějšími metodami digitalizace – včetně propojení na info
systém, mapování, sbírání dat.
V praxi to znamená, že nový stroj
bude sám komunikovat s automatickým regálovým systémem, dle
pořadí zakázek sám přivolávat
komponenty ze skladu tak, aby
měl pracovník v předstihu materiál vychystaný podle pořadí
zakázek. Pro mapování budou na
stahovacích trnech použity QR
kódy. Ostatně podobná řešení
najdeme napříč celým závodem.
Veškeré komponenty, které už
mají nějakou operaci hlášenou,
mají nálepku s čárovým kódem.
Každá operace se odhlašuje na
takzvaném PAPu, dotykovém
monitoru. Pracovník se přihlásí pod svou kartou, dostane se
rychle ke správné dokumentaci,
a tak eliminujeme lidskou chybu.
Setkávám se s názorem, že se digitalizace lidé často bojí, ale když
jsme nabírali nové mladé kolegy,
ti se zaučili nad očekávání rychle, no a starším uchazečům bych
vzkázal asi to, že když to téměř
v sedmapadesáti zvládnu i já, rozhodně se nemusí ničeho bát.“

„Myslím si, že máme nadstandardní pracovní podmínky i zázemí. A když jste dobrý, rychle
se u nás ve výrobě dostanete nad
průměr mzdy v regionu. Nemluvě o bezúročných půjčkách nebo
systému Benefit Plus, kde získáte
kartu nejen pro nákupy v lékárnách, ale nově třeba i v Lidlu,
Kauflandu nebo v Tescu. Díky
tomu všemu nabíráme dělníky do
výroby jen výjimečně. Závěrem
roku se nám však v zakázkách
nadstandardně dařilo, proto teď
výrobu chceme posílit o dvacet
nových kolegů.“

 Slyšela jsem, že Siemens ve
Frenštátě je na trhu práce pověstný svou stabilitou. Někteří zaměstnanci ve výrobě jsou u vás prakticky od nástupu až do důchodu. Čím
to je?

 A co když jsem vážný zájemce
o práci, ale elektromechanika mi
nic neříká. Mám nějakou šanci?
„Nejvíc pracovníků hledáme na
montáži, na pozici elektromechanika s lisováním navinutých svaz-

Frenštátský Siemens aktuálně nabírá okolo dvaceti kolegů do výroby.
O jaké se jedná, upřesňuje šéf výroby
Miroslav Štefek.
Foto Siemens

ků do kostry přes montáž rotorů,
štítů, zapojení ve svorkovnici.
Víme, že takto specifická práce
se nikde nevyučuje, proto zaučení
probíhá u nás v závodě pod dohledem zkušenějšího pracovníka.
Pokud je nový pracovník manuálně zručný, velmi rychle se zaučí.
Na navijárně máme vyloženě své
školicí středisko se zkušeným školitelem, který nové pracovníky
zaučuje po tři měsíce. Dále sháníme nové kolegy do předvýroby,
kde potřebujeme obráběče kovů
s obsluhou CNC strojů. Výhodou sice je vyučení v oboru obráběče kovů, ale i zde platí, že stačí
strojírenské zaměření a manuální
zručnost. Pracují u nás dokonce
tři obráběčky, a to velmi precizně,
proto se rozhodně nebráníme ani
ženám uchazečkám.“
Kateřina Ptáčková (i)
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Stavět na tradicích města je ta nejlepší prezentace Rožnova
Při projíždění zpráv, které mi ráno
Google v asi ne příliš chytrém telefonu podsouvá, mne jedna zaujala.
Stálo v ní, že naše město vypisuje
výběrové řízení na nové logo a celkovou grafickou prezentaci.
O nové tváři našeho města bude
rozhodovat komise složená ze starosty na poloviční úvazek, místostarostky, která již dala novou tvář části
náměstí (Můžeme být rádi, že Masaryk k ní stojí zády. Pokud by zahlédl
plochu, jíž vévodí neblaze pověstná
ptačí budka, bojím se, že by spadl
z podstavce.) a architekti z Brna
a Liberce. Z měst zajisté hezkých,
avšak tolik vzdálených od podstaty
našeho malebného Rožnova.
Sledoval jsem dokument o rekon-

strukci chaty Libušín. Zaznělo v něm,
že bylo zahájeno řízení na odstranění
této jedinečné budovy a zachránilo ji
jen prohlášení kulturní památkou.
To byl také pokus dát novou tvář.
Pokus, který naštěstí nevyšel. Když
Libušín zachvátil požár, mluvila
o tom celá republika. Tisíce lidí na
obnovu přispělo. Řemeslníci mohli
vzít nejmodernější stroje a nářadí,
práce by jim šla jistě rychleji od
ruky. Vzali však do rukou tesařské
sekery, dláta a ruční hoblíky. Složili
tak poklonu fortelu našich předků
a nechali rozechvět naše hrudníky
pýchou nad tím, že kus pověstného
umu a chytrosti v nás, Češích, zůstal.
Chcete dát Rožnovu vzhled, jaký
si zaslouží? Pak nevyhazujte peníze

za komise, externí studie a zeptejte se
občanů. Nevím o žádném, kdo by si
přál nové logo, ale vím o mnoha, kteří mají spoustu podnětných nápadů.
Začněte tím, že necháte uklidit město. Plevel nemusí vyrůstat
z dlažby pod lavičkami na náměstí
ani kolem obrubníků či na chodnících. Zrušte tu neudržovanou plochu i s budkou. Propojte cyklostezku s centrem města, jako je tomu
ve všech turisticky významných
místech. Pomozte tomu, aby Společenský dům opět ožil kulturním životem. Nechte vzpomenout, jakým
pojmem byly Rožnovské slavnosti,
jakou synergií žilo město společně
s VALAŠSKÝM muzeem v přírodě.
Pokud však chcete stavět velké

pomníky a střihat pásky, pak neumetejte cestičky německým řetězcům, jejichž zboží ve stejných obalech má sice horší kvalitu, ale zato
vyšší cenu, zajděte ke křižovatce
U Janíků a zamyslete se, jestli ten
les semaforů je opravdu tou nejlepší
prezentací tváře našeho města.
Pokud jste nebyli ve Francii, kde
vás každé město vítá kruhovým objezdem, který dokonale plní nároky
na plynulost dopravy, a zároveň
je nádhernou a osobitou vizitkou
obce, zajeďte se inspirovat aspoň do
Valašského Meziříčí, nebo Frenštátu pod Radhoštěm.
Tím dáte novou tvář našemu městu tak bohatému na tradice!
Martin Fojtík
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Kulturní život v roce 2021 má velké plány

Sobotka: Těšte se na Lenny a Vojtu Dyka, poslouchejte podcast Téčko
Na prahu nového roku jsme vyzpovídali ředitele rožnovského T klubu – kulturní agentury Jakuba Sobotku. Jak
se s odpověďmi popral, můžete posoudit v tomto obsáhlém rozhovoru.

 Pandemie změnila životy nám všem,
jak ovlivnila rožnovskou kulturu?
„Když se vrátím v myšlenkách zpět do
ledna 2020 a vzpomenu si, jak pestrá
nabídka akcí byla připravena a kdo
všechno měl v Rožnově vystupovat,
je mi z toho smutno. Rozjezd roku byl
úžasný, kulturní pořady byly většinou vyprodány, město vyhlásilo výběrové řízení
na stavbu kulturního centra, úspěšně
probíhala jednání s partnery agentury o podpoře kultury. Zlom nastal na
začátku března, kdy k nám dorazila
I. vlna pandemie.“
 Jaké to bylo, když jste museli změnit plány doslova ze dne na den?
„Byl to pro nás opravdový šok. Byl
jsem zrovna na cestě do Ostravy,
když premiér vyhlašoval omezení kulturních akcí s okamžitou platností.
Málem jsem se naboural. Ještě v ten
den jsme museli zrušit divadelní vystoupení Simony Babčákové. Druhý
den jsme zahájili za omezených podmínek výstavu Jindřicha Zeithammla v Brillovce, kterou jsme po třech
dnech zavřeli. Poslední akcí před 91
dnů dlouhým půstem byl Klub cestovatelů Barbory Poláškové o Japonsku.
Kultura se znovu rozjela od půlky
června. Vrcholem sezony bylo 31. valašské folkrockování.“
 Co ohlasy lidí, dokázali si letní akce
naplno užít?
„Na festivalu bylo hmatatelně cítit,
jak se všichni těší ze společného zážitku. Oproti předchozím ročníkům nebyl skoro nikdo z návštěvníků během
koncertů u stánků s občerstvením,
naopak si naplno užívali hudební

Když loni nemohli diváci za kulturou,
musela kultura za diváky. Téčko mimo
jiné připravilo on-line koncert Zbyňka
Ternera. Foto Jakub Sobotka

produkci. K dalším povedeným letním akcím patřila výstava soch Vojtěcha Míči v městském parku, koncerty
spojené s rožnovským letňákem a hudební altány. V září se naplno rozjel
program v hudebním klubu Vrátnice
a povedl se také festival Valašské
zkušebny. Bohužel nás opět zastavila
pandemie a od října jsme s živými
akcemi skončili. Sečteno a podtrženo, půl roku jsme nemohli pořádat
akce na živo.“
 Jak jste na omezení kulturního života reagovali?
„Stejně jako zbytek světa jsme se
pustili do přípravy online přenosů.
Je to opravdu divný pocit, když kapela hraje pro prázdný sál, ve kterém
jsou pouze technici zajišťující obraz
a zvuk, který vám přenášejí domů
na obrazovku. Myslím si, že takovou
kulturu si nikdo opravdu neužije.
Bezprostřední kontakt s umělcem, publikem, kamarády nebo vystaveným
uměleckým dílem, to jsou nepřenositelné věci.“

 Změnil se nějak život kulturní agentury a jejích členů?
„Zapojili jsme se do veřejně prospěšných aktivit v našem městě. Na jaře
jsme jednou týdně chodili na brigády
do lesa, pracovali jsme na úklidu po
těžbě kůrovcového dřeva a výsadbě
nových stromků. Na podzim jsme
provozovali call centrum a rozváželi
nákupy a obědy pro seniory. Kompletně jsme zrekonstruovali kavárnu
klubu Vrátnice. Pracovali jsme také
na změnách uvnitř agentury. Vybrali
jsme nového dodavatele BOZP a PO,
předělali datovou strukturu agentury,
pořídili jsme nové skladovací prostory
a přestěhovali do nich vše z původních
skladů a z kina Panorama, zakoupili
jsme nový software na správu majetku, zvyšovali si aprobaci absolvová-

ním řady odborných školení. K tomu
všemu jsme naplánovali přes sto kulturních akcí a následně jich necelou
polovinu rušili.“

 Co ztráty, už je máte vyčísleny a je
kvůli nim ohrožen plánovaný program
na letošek?
„Ztráty jsou velké, ale kulturní program v roce 2021 ohrožen není. Nejhůř jsou na tom umělci, kteří zůstali
kvůli zrušení akcí bez příjmu. My jako
agentura máme obrovský výpadek
v příjmech ze vstupného, na druhou
stranu jsme neplatili honoráře a ušetřili za produkci akcí. V průběhu roku
jsme minimalizovali veškeré výdaje a investice, takže jsme na konci
roku skončili v zelených číslech. Například návštěvnost kina Panorama
se během ledna a února držela jako
v loňském roce, poté bylo zavřeno,
přes léto zůstala návštěvnost nízká,
v září se konečně začala zvedat a na
konci měsíce přišla definitivní stopka.
Výpadek z příjmu za vstupné je přes
dva miliony korun, další velkou ztrátu
způsobilo zrušení čtyřiceti akcí. Byl to
smutný a na kulturní vyžití chudý rok,
takové živoření.“
 Přesto se vám podařilo přijít s něčím novým a jako jedna z mála kulturních agentur máte vlastní podcast…
„Než se kultura naplno rozjede, naším hlavním pořadem bude TÉČKO
– kulturní podcast z Rožnova. Jedná
se o náš autorský pořad, ve kterém
mapujeme zajímavé osobnosti spojené s kulturním děním v Rožnově.
V době vypnuté kultury zveřejňujeme
každý týden nový díl. Petr Kopecký si
povídal s herečkou Kristýnou Podzimkovou, Zbyněk Terner vedl rozhovor
s Petrem Fialou nejen o nové desce,
Dan Stibor zvaný Ctib připravuje seriál o rožnovské alternativní hudební
scéně a Alena Čípová o vážné hudbě.

Pavel Jakubík zpovídá cestovatele. Neopomeneme ani další žánry. Podcast
je audio pořad, který můžete zdarma
poslouchat kdykoliv a kdekoliv. Stačí
se připojit na web agentury nebo jinou
digitální hudební službu a pomocí
mobilu, tabletu nebo počítače zahájit
poslech.“
 Jak vidíte letošní rok?
„Letošní rok vidím optimisticky. Odhaduji, že se kultura začne pomalu
rozjíždět v dubnu. Do té doby chystáme cca čtyři online pořady na každý měsíc – koncerty, besedy i další
žánry. Naplánovány jsou všechny hudební festivaly, Oupn Ér 12. června,
Valašské folkrockování 21. srpna, Valašské zkušebny 10. září a Jazzmenu
na září a říjen. Novinkou bude autorský pořad Zbyňka Ternera s názvem
Dobrý večer, znovuotevření galerie
Kostnice a nové pořady na Vrátnici.
Z výtvarného umění se letos můžete těšit na výstavu v Brillovce, letní
sochařskou expozici v parku a krátkodobější akce s pracovním názvem
Intervence.“
 Můžete už prozradit, koho jste pozvali na letošní folkrockování?
„Jména interpretů budeme zveřejňovat
postupně. Hlavní hvězdou folkrockování bude Lenny, na Oupn Ér to bude
domácí Mňága a Žďorp. Nezapomeňte přijít na koncert Vojty Dyka, který
se přesouvá na konec července zpět do
amfiteátru Na Stráni. V létě chystáme
opět koncerty spojené s letním kinem.
Zkrátka nepřijdou ani milovníci vážné
hudby, kromě pravidelných koncertů
z cyklu Kruh přátel hudby připravujeme sólové koncerty v kostele Všech
svatých. Už se na vás moc těšíme na
živé kultuře.“

Za rozhovor poděkoval
Pavel Románek

Pracovníci kulturní agentury rozhodně
nelenili ani v době, kdy se žádné kulturní akce nemohly konat. Mimo jiné
pomáhali v call centru, v lese nebo, jak
dokládá tento snímek, rozváželi nákupy seniorům. Foto Pavel Švarc
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Zuberská kultura i sport zažívají těžké období
Také druhé město rožnovského regionu - Zubří - se od
loňského jara potýká s přísnými protiepiidemickými
opatřeními, které mají za úkol zpomalit šíření nevyzpytatelného a hlavně nebezpečného koronaviru způsobujícího onemocnění covid-19. Spektrum Rožnovska zajímalo,
jak se restrikce dotkly kulturních a sportovních akcí ve
městě. Odpovědi jsme hledali u osob v této oblasti nejpovolanějších - Lenky Přečkové (na snímku vlevo) a Josefa
Randuse (foto vpravo) ze zuberské radnice.

Otázky na Lenku Přečkovou
 Je za námi náročný rok 2020.
Jaký byl v Zubří, co se týče kultury?
„Byl to rok plný změn, plánování a rušení jedné akce za druhou. V návaznosti na situaci se alespoň podařilo
poprvé uspořádat kulturní léto plné
drobných akcí ve spolupráci s místními podnikateli. Akce byly propojeny
s promítáním valašského letňáku.
Odbor kultury a sportu připravil také
pár výzev a her, které motivovaly veřejnost k pohybu venku a poznávání Zubří. Začali jsme také vydávat on-line

kulturní týdeník, kde informujeme
o aktuální situaci v knihovně, muzeu
i klubu. Vznikl nový web města, který
je propojen se systémem pro on-line
prodej vstupenek na akce v Zubří.“
 Jaké plány máte na letošek?
„V prvé řadě bychom rádi dostáli všem
závazkům z minulé sezóny. Máme
například prodány permanentky na
dvojí divadelní předplatné, kde se nám
v loňském roce podařilo odehrát pouze
4 z 10 představení, koncert Věry Martinové nebo Mňágy a Žďorp. Vedle
toho bychom se rádi opět zaměřili na

kulturní léto včetně Dne města Zubří
na konci srpna, na kterém má letos
vystoupit mimo jiné Xindl X. Vedle
programů, nad nimiž bohužel stále
visí velký otazník, bychom se rádi vrhli
na zpracování projektu pro chystanou
rekonstrukci našeho kulturního zařízení. Zuberská knihovna letos oslaví
100 let, v muzeu by měla být vrcholem
sezóny plánovaná výstava výšivek Marie Pyrchalové.“
 Máte nachystáno něco i na konec
zimy a jaro, kdy se nejspíše ještě nebudou moci konat veřejné akce?

„Živá kultura se dá nahradit jen těžce.
Spíše se budeme orientovat na zútulnění prostor, zlepšení služeb a tvorbu
nových projektů do budoucna. Knihovna využívá čas pro kompletní revizi
knihovního fondu, v muzeu se mimo
jiné zpracovává archiv fotografií a dokumentů. Určitě bychom chtěli také
obohatit a vylepšit poznávací turistickou hru Co pamatují zubři v Zubří,
která vznikla narychlo v loňském roce.
Letos by měla nabídnout různé okruhy pro aktivní turisty, rodiny s dětmi,
ale také méně zdatné seniory či invalidní občany či návštěvníky města.“

Řada dětí se loni zapojila do poznávací
turistické hry Co mapatují zubři v Zubří.

Na zdravý pohyb ani v době koronavirové nezanevřeli místní senioři. Loni v září
na ně v klidovém centru čekalo Sportovní dopoledne seniorů. Na společné fotce
jsou s nimi místostarosta Aleš Měrka (druhý zprava) a Pavel Přikryl (vpravo).
Odpovídá Josef Randus

Letos bohužel bude bez
oblíbeného masopustu.

 Jak přál loňský rok sportu?
„I přes covid-19 se nám podařilo pár
akcí uspořádat. Proběhly oba tenisové
turnaje (dvouhra, čtyřhra) včetně tenisové soutěže Zubříček ve dvouhře, dohrála se amatérská kuželkářská liga
(i když jen tak tak), turnaj ve dvouhře
ve stolním tenisu a v náhradním termínu i první ročník Biatlonového závodu svobody. Naopak se nepodařilo
uspořádat turnaj ve stolním tenisu ve
čtyřhře, badmintonový turnaj a hlavně Čokoládovou trepku. Ta sice nakonec proběhla, ale jen virtuálně. A jsme
moc rádi, že i této trepky se zúčastnilo
téměř sto dětí.“
 Co máte v plánu na letošek?
„Co stihneme uspořádat v letošním
roce samozřejmě hlavně závisí na vývoji epidemie, ale jsme optimisté a věříme, že většina akcí se uskuteční. Nyní
sice musíme odkládat naplánovaná
kola kuželkářské ligy a zřejmě ani nebude únorový turnaj ve dvouhře ve stol-

ním tenisu, ale doufáme, že první venkovní akce, Biatlonový závod svobody,
proběhne v naplánovaném termínu,
v sobotu 8. května. A průběžně chceme
připravovat i další plánované akce včetně Čokoládové trepky.“
 Co když se kvůli covidu-19 lidé nebudou moci setkávat a sportovat ještě
několik měsíců. Chystáte i nějaké individuální sportovní akce či výzvy?
„Od konce minulého roku až do konce
dubna probíhá turisticko-sportovní výzva Pohybu zdar, covidu zmar aneb Ve
zdravém těle zdravý duch. Navazuje na
výzvu z jara minulého roku a snažíme
se v ní přiblížit lidem zajímavá místa
v Zubří a blízkém okolí. Chceme věřit, že nejpozději do léta bude svět opět
normální a že dalších podobných výzev
nebude třeba. Není nad to potkávat
se na sportovních kolbištích s přáteli
a rozdávat si to o vavříny, či jen dobrý
pocit z pohybu v přímém souboji.“
(r), fota Pavel Románek, Lenka
Přečková a fcb Zubří
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Předseda TJ Fiedler: Rok 2020 byl noční můrou

TJ Rožnov je nestátní neziskovou organizací, která je jednou z největších svého druhu v regionu. Sdružuje 19 sportovních oddílů. Na zhodnocení uplynulých dvanácti měsíců a výhled do budoucna jsme se zeptali předsedy TJ Jana Fiedlera (na fotu).

 Jak jste se poprali s covidem-19,
resp., které oddíly byly zasaženy dopady pandemie nejvíce?
„Z jednotlivých oddílů nejde vybrat
více či méně postižené pandemií.
Snad jen ty, které sportují v tělocvičnách, byly určitě omezeny trochu
déle. Všichni využívali každé příležitosti pro trénink a snažili se, co jim
podmínky v danou chvíli umožňovaly. Chvíli se trénovalo venku, v omezených skupinkách, chvíli bohužel
i s rouškami. A když jsme trénovat
nemohli, snažili jsme se pomocí on-line tréninků udržovat kondici svých
svěřenců.“

 Určitě už máte odhadnuty ztráty.
„Bohužel, provoz všech sportovišť
bylo nutné zajišťovat nepřetržitě,
i když se netrénovalo. Jak jsem již
zmiňoval, tohoto výpadku jsme využili k větším stavebním opravám.
Ztráty ale budou veliké nejen v oddílech. V podstatě celý rok 2020 jsme
nemohli provozovat plaveckou školu,
která zajišťuje povinnou výuku plavání
dětí ze základních a mateřských škol.
Osobně však považuji za největší ztráty to, že děti nemohly na závodech
a turnajích ukázat, co celé roky
trénovaly. Mnohé z nich se letos posunou do vyšších kategorií a je jasné,
že jim budou chybět zkušenosti, které
měly posbírat v předchozím roce.“
 Které oddíly byly loni nejaktivnější?
„Dovolte mi, abych všechny naše
oddíly pochválil za ten náročný rok,
který jsme prožili. Všechny oddíly
byly aktivní i v době, kdy se trénovat
nedalo, a snažili se, co jim podmínky
umožňovaly. Pár oddílů mělo sezónu
v letním období, takže se jim podaři-

lo i trochu závodit. Třeba skokani na
lyžích přes léto absolvovali některé
závody vč. tradičního poháru v Rožnově. Ale jinak se nepodařilo dokončit rozehrané soutěže, jiné oddíly
měly jarní sezónu posunutou na podzim a ta se poté také neuskutečnila.“
 Co se u vás letos chystá?
„Na letošní rok se chystáme v plné

Jednou z povedených sportovních akcí uplynulého roku byl červnový
turnaj Radegastův streetball. Pořádal ho oddíl TJ basketbalu. Na snímku je rožnovský tým mužů, který se turnajových bojů účastnil.

Tělovýchovnou jednotu reprezentuje také oddíl trampolín
vedený Petrou Juříčkovou (na fotu zcela vpravo). Její svěřenci patří již dlouhá léta mezi absolutní špičky v ČR.
 Jak celkově dopadl uplynulý rok
z pohledu TJ Rožnov?
„Rok 2020 byl nejen pro naši TJ, ale
pro celé sportovní prostředí doslova
noční můrou. Nejenže se téměř celý
podzim opět nedalo trénovat, ale nedohrály se žádné soutěže, neproběhly
žádné plánované akce a závody. Oddíly se samozřejmě snaží využít každou příležitost pro trénink. Když se
situace malinko rozvolnila, hned se
začalo trénovat i přes všechna omezení, která s tím byla spojena. Bohužel to netrvalo dlouho. Ale nesedíme
se založenýma rukama. Asi jedinou
výhodou zavřených sportovišť je, že
jsme se pustili do oprav, na které za
běžného provozu není prostor. Pracovalo se intenzivně ve všech areálech
TJ. Na Bučiskách jsme rekonstruovali dojezd můstku K 35, na fotbalovém
stadionu došlo k rekonstrukci šaten
a vstupních prostor a co nás nejvíce
těší, je velká oprava šaten a celého
zázemí na sokolovně. Všichni sportovci se mají na co těšit.“

síle, akce zatím připravujeme v plném rozsahu, a tedy bez omezení.
Je také vidět, že se do tělocvičny
těší nejen děti, ale i všichni trenéři.
Bohužel nám rok začíná ve stejném
duchu, jak skončil ten minulý. Uvidíme, co nás letos čeká, a kdy se
vůbec do tělocvičen budeme vracet.
Doufám a přeji si, že to bude co nejdříve.“ (r), fota Pavel Románek a TJ

Členky oddílu sportovní gymnastiky se v soutěžích pravidelně umísťují na předních příčkách.

Rekonstrukce dojezdu můstku na Bučiskách.
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Fotopředstavenka sportovních týmů:
Rožnovští házenkáři 2019/20

V době, kdy mají takřka všechny sportovní soutěže stopku kvůli koronavirové pandemii, jsme se rozhodli zveřejňovat společné fotografie našich rožnovských sportovních celků. Pokud chcete, aby se vaše týmovka
v našem periodiku objevila, stačí ji poslat na dobře známý redakční
e-mail redakce@spektrumroznovska.cz - nezapomeňte doplnit jména
všech na snímku.
V lednu začínáme týmem rožnovských házenkářů - mužů. Horní řada zleva: trenér Josef Malina, Tomáš Křenek, Josef Koleček, Lukáš Závorka,
Adam Martinát, Filip Koleček, David Dobiáš, Štěpán Španihel, trenér
Jiří Zuzaňák. Prostřední řada zleva: Lukáš Holiš, Jakub Holčák, David
Michálek, Tomáš Koleček, David Špůrek a Jakub Cibulec. Spodní řada
zleva: Petr Kovanda, David Mikulenka a Tomáš Měrka.
(r)
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