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Radnice chystá informační revoluci
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tepelná čerpadla
solární panely     koupelny

Chobot 93, Rožnov p. R. • tel.: 608 77 10 05
josef.andrys@seznam.cz

INZERCE

Chcete se přestěhovat, plánujete svatbu nebo se vám narodilo dítě a potřebujete poradit, na jaké odbory rožnovského městského úřadu se 
obrátit, abyste své životní události včas zaevidovali do příslušných databází? V Rožnově pod Radhoštěm máte od března vše jednodušší 
a  kompletní informace získáte přímo na internetových stránkách města www.roznov.cz.                                                    Pokračování na str. 2

Pro vysvědčení s rouškou

Děti mají za sebou první polovinu školního roku 2020/2021. Ve čtvrtek 28. ledna 
tak obdržely ohodnocení své půlroční práce. Tento snímek jsme pořídili v 1.  A  Zá-
kladní školy 5. května (další fota uvnitř listu). Právě ZŠ 5.  května je s počtem žáků 
467 největší ve městě, první třídy tady navštěvuje 48 dětí. Druhá největší je ZŠ 
Videčská 344 žáků, třetí je ZŠ Pod Skalkou 317 dětí. Následují ZŠ Sedmikráska se 
159 žáky, ZŠ Koryčanské Paseky se 101 školáky a ZŠ Záhumení s 66 dětmi.                     Starostou je i nadále Radim Holiš

V nepřítomnosti ho zastoupí nově 
zvolený místostarosta Jiří Melcher
Na fotu Radim Holiš 
(vlevo) se svým kole-
gou Jiřím Melcherem. 
Podrobnosti na str. 5.

Rožnov chce co nejdříve 
měřit znečištění ovzduší
Ani napodruhé se radnici nepoda-
řilo vysoutěžit dodavatele stanice 
monitorující kvalitu ovzduší. Město 
to však nevzdává. Měřit by se mělo 
blízko světelné křižovatky U Janíků.

Podle místostarostky Kristýny 
Kosové (Zdravý Rožnov) je potře-
ba zjistit, co za nezájmem firem 
o  zakázku za téměř 4 miliony 
stojí. „Na druhou výzvu se nám při-
hlásil jen jeden zájemce, nesplnil 
ale podmínky soutěže v  několika 
parametrech. Na tuto akci máme 
přiznanou dotaci, která kryje vět-
šinu nákladů na pořízení pevné  
měřicí stanice, jejíž data by byla 
volně k náhledu na webu České-
ho hydrometeorologického úřadu 
a také by se zobrazovala v  centru 
města. Konkrétně nám šlo o údaje 
o  úrovni oxidů dusíku a pevných 
částic, čili prachu. Podobný projekt 

v minulosti připravilo třeba město 
Hranice na Moravě, další měřicí 
stanice je také ve Valašském Me-
ziříčí. Data pro Rožnov jsou ale 
dosud pouze modelovaná a nikoliv 
měřená,“ informovala Kosová.

Problémy přináší narůstající 
doprava i lokální topeniště

Kvalita ovzduší v našem městě 
byla dlouhodobě vyhodnocována 
jako zhoršená. „Problémové jsou 
lokální topeniště a narůstající au-
tomobilová doprava. Sucha i  ná-
růst zpevněných ploch ve městě 
s  sebou pak přináší větší prašnost. 
Bez měřicí stanice ale skutečně 
nezjistíme, co v Rožnově pod Rad-
hoštěm dýcháme, a  nebudeme se 
moci proti tomu bránit konkrétní-
mi opatřeními,“ dodala na závěr 
místostarostka.                       (r)

Mateřská škola na 
5. květnu změnila 
ředitelku

Školku nově vede Lenka Ha-
bartíková. Článek k tématu 
najdete na str. 10.             
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Celkem 4 500 terminálů bezplat-
ně. Aktuální stav projektu Česko 
platí kartou, díky kterému mo-
hou firmy a osoby samostatně 
výdělečně činné, tedy i drobní 
podnikatelé, tento způsob bez-
kontaktní platby využívat zdar-
ma. O nabídku je zájem i přes 
pandemii koronaviru, prodlouži-
la se proto do konce března. Info 
na www.ceskoplatikartou.cz.

Požádejte do konce března 
o  platební terminál zdarma

KRÁTCE

Od pondělí 15. února je Městský 
úřad Rožnov otevřen v běžných 
provozních hodinách, tedy v pon-
dělí a ve středu od 8 do 17 hodin, 
v úterý, čtvrtek a pátek od 8 do 14 
hodin (polední pauza od 11 do 12 
hodin). S ohledem na epidemio-
logickou situaci žádáme občany, 
aby i nadále preferovali písemný 
či telefonický kontakt a využívali 
objednávkový systém.

Od pondělí 1. března dochází 
k úpravám úřední doby hlavní 
pošty na náměstí Míru. Otevřeno 
bude v pondělí a ve středu od 10 
do 12 a od 13 do 18 hodin, úterý, 
čtvrtek a pátek od 8 do 12 a od 13 
do 16 hodin a v sobotu od 9 do 
11 hodin. Původně měla být poš-
ta v  sobotu uzavřena, ale vedení 
města se podařilo sobotní provoz 
zachovat. 

Silničáři se již připravují na koneč-
nou fázi opravy silnice I/35. Třetí 
etapa rekonstrukce bude probíhat 
v úseku od křižovatky U  Janíků až 
ke knihovně, začne nejdříve v  polo-
vině března a potrvá 8 týdnů. Po ce-
lou dobu se bude projíždět stavbou 
jen jednosměrně, a to směrem od 
Valmezu, opačný směr bude veden 
objízdnou trasou přes Bezručovu 
ulici a 5. května.                             (r)

Městský úřad je již otevřen 
v  běžné provozní době

Pošta na náměstí Míru mění 
od března pracovní dobu

Dokončení rekonstrukce I/35 
přinese dopravní omezení

Nominujte své favority na sportovce roku
Již potřinácté bude letos Rožnov 
udělovat ocenění Sportovec roku. 
Cena je určena nejlepším sportov-
cům, kolektivům, trenérům a hen-
dikepovaným sportovcům uplynu-
lého roku 2020. Sportovní i laická 
veřejnost má možnost zasílat na 
MěÚ v Rožnově p. R. návrhy na nej-
lepší sportovce roku do 19. března.

Město Rožnov pod Radhoštěm pra-
videlně oceňuje nejlepší sportovce, 
sportovní kolektivy, trenéry i hen-
dikepované sportovce, kteří půso-
bí v Rožnově a reprezentují město 
v  některé ze sportovních disciplín. 

Sportovní oddíly, rodiče spor-
tovců, občané města a další mohou 
zasílat na Odbor školství a  sportu 
Městského úřadu Rožnov pod Rad-
hoštěm návrhy na ocenění v  jed-
notlivých kategoriích. Vyhlášeny 
jsou kategorie INDIVIDUÁLNÍ 
OCENĚNÍ (mládež do 15 let, do-
rostenci a junioři do 21 let a  se-
nioři), KOLEKTIVY (žákovská 
družstva, týmy, dorostenecká a ju-
niorská družstva, týmy, seniorská 
družstva, týmy), HENDIKEPO-

VANÍ SPORTOVCI a TRENÉŘI 
(cvičitelé) a  FAIR PLAY. „Stejně 
jako u předchozích ročníků bude 
udělena i CENA STAROSTY MĚS-
TA, která je určena zasloužilému 
sportovci, trenérovi nebo funkcionáři, 
který se významně zasloužil o rozvoj 
sportu a tělovýchovy v Rožnově pod 
Radhoštěm,“ uvedl Dušan Vrážel, 
vedoucí Odboru školství a sportu 
MěÚ Rožnov. 

Termín slavnostního ceremoni-
álu vyhodnocení nejúspěšnějších 
sportovců, sportovních kolektivů 
a  trenérů roku 2020 bude stanoven 
dle aktuální epidemiologické situa-
ce. Současně dojde k vyhlášení oce-
něných i za rok 2019, kteří v  roce 
2020 nebyli z důvodu pandemie 
oceněni. 

Návrhy je nutné zaslat písemně 
na adresu: Městský úřad, Odbor 

školství a sportu, Masarykovo ná-
městí 128, 756 61 Rožnov pod 
Radhoštěm nebo osobně doručit 
na odbor školství, a sportu, a to nej-
později do 19. března. Kontaktní 
osobou pro případné dotazy je Iva-
na Mikulenková, tel. 734 354 206, 
e-mail: ivana.mikulenkova@roznov.cz.  
Přesná a podrobná pravidla pro no-
minování sportovce roku naleznete 
na www.roznov.cz.                 (měú)

Ocenění byla v minu-
losti sportovcům pře-
dávána v městském 
kině. Foto z roku 2019.

Rožnovská radnice chystá informační revoluci
Pokračování ze str. 1

Místní radnice již v loňském roce 
zprovoznila na webu průvodce pro 
stavebníky. „Odkaz je zveřejněn 
přímo na hlavní nabídce městského 
webu. Průvodce stavebníka provede 
přípravou stavby od hledání pozem-
ku, přes projekční práce, povolení 
až ke kolaudaci. Rovnou nabízí 
kontakty, formuláře a základní in-

formace. Odpadají tak některé ná-
vštěvy úřadu, kdy se lidé jen přišli 
informovat o postupu – šetříme čas 
jak zaměstnancům, tak hlavně ob-
čanům. Samozřejmě není povinnost 
záležitosti řešit online, pokud ně-
kdo preferuje osobní jednání, může 
na radnici přijít i nadále, potřebné 
informace získá také tímto způso-
bem,“ sdělil místostarosta Rožno-
va Jan Kučera (Nezávislí Rožnová-

ci) a pokračoval: „A právě průvodce 
pro stavebníky byl první vlaštovkou 
vytvoření průvodce dalších životních 
událostí. Čili pokud se například 
chystáte oženit, čekáte přírůstek do 
rodiny nebo se třeba chcete přestě-
hovat, tak stačí kliknout na webovou 
adresu www.roznov.cz, kde je vše 
potřebné na jednom místě. Infor-
mace jsou doplněny grafikou, takže 
jsou přehledné a zorientuje se v nich 

takřka každý, kdo to jen trochu umí 
s  internetem.“

Rožnov je prvním městem v ČR, 
které takového průvodce nabídne. 
„V této souvislosti chystáme konferen-
ci, kde nabídneme zkušenosti a infor-
mace o průvodci ostatním městům, 
pozvané jsou také celonárodní organi-
zace jako Národní síť zdravých měst 
či Svaz města a obcí či Ministerstvo 
vnitra,“ dodal na závěr Kučera.    (r)

Stavba chodníku do místní části Tylovice pokračuje 
Občané města se letos konečně do-
čkají stavby 1. úseku chodníku do 
místních částí Tylovic a Hážovic.  

Úsek od křižovatky k Elektropro-
jektě až po restauraci Harcovna pa-
tří sice k těm kratším, ovšem hodně 
nákladným. „Vyjde nás na částku 
okolo 15 milionů. Ovšem mohu s  ra-
dostí sdělit, že se nám podařilo získat 

krajskou dotaci 4,5 milionu, a  o  do-
taci z MAS Rožnovsko jednáme. Vel-
ká šance je i tam.  Věřím, že snížíme 
náklady našeho rozpočtu. A  sou-
těžíme dodavatele z  kraje roku, ať 
máme co nejlepší cenu,“ informoval 
starosta Radim Holiš (ANO). Nyní 
je vypsáno výběrové řízení, kde za-
čátek stavby je nastaven na začátek 
jara. „Pro Rožnov je to teď nejhorší 

místo v  dopravě a po dlouhých le-
tech příprav to konečně dotahujeme. 
Bylo zde i několik řešení, moc vari-
ant. Moc jednání s vlastníky. I  jim 
patří velký dík za dohodu. Ale je to 
připraveno a můžeme se dívat dál. 
Chybět už bude jen jeden úsek,“ 
dodal Holiš.

Příští rok by stavba chodníků do 
Tylovic a Hážovic mohla být koneč-

ně zkompletována. V roce 2022 se 
totiž počítá s realizací posledního, 
tedy 3. úseku od tamní mateřinky 
po hřbitov v Tylovicích. „Jedná se 
o investici cca 20 milionů, stavební 
povolení a dohodu s lidmi už máme, 
budeme žádat o dotaci na státní fond 
dopravní infrastruktury. Uděláme 
maximum pro to, ať jsme úspěšní,“ 
konstatoval na závěr starosta.     (r)



ZPRAVODAJSTVÍSTRANA 3 / 26. ÚNORA 2021

S místostarostou Janem Kučerou na téma 
nový strategický plán rozvoje města

Město Rožnov celý loňský rok pra-
covalo na finální verzi strategické-
ho plánu rozvoje města (dále jen 
SPRM) pro roky 2021-2030. U této 
příležitosi jsme vyzpovídali místosta-
rostu Jana Kučeru (Nezávislí Rožno-
váci, na fotu).

 �Mohl byste čtenářům zmíněný do-
kument představit?
„Nový strategický plán, co to vlastně 
je? Přirovnám-li to k rodině, tak ta 
také plánuje. Pokud rodina chce nový 
dům, začne šetřit peníze, hledat poze-
mek, zpracovávat projekt, připomín-
kovat projekt, povolovat dům a  pak 
ho stavět i provozovat. Dopředu se 
snaží myslet na funkčnost domu. 
Členové rodiny se baví o tom, co po-
třebují, řeší se, jak má být který pokoj 
velký, kolik dům spotřebuje energií, 
jaký zdroj tepla je nejvhodnější  v  po-
měru cena/výkon a podobně. Rodiny 
si také často potřebují vyřídit hypoté-
ku, zafinancovat dům, ověřit, zda na 
něj nezískají dotaci třeba ze zelené 
úsporám a podobně. Nový strategic-
ký plán města je podobný, jen těch 
témat, které město řeší je mnohem 
více. Když dopředu promyslíme, co ve 
městě potřebujeme, můžeme v  před-
stihu nakreslit, probrat s občany, 
odborníky a hledat dotace, ať ušetří-
me peníze na další projekty. Kvalitní 
řízení města je o plánování dopředu, 
vyslyšení názorů odborníků a obča-
nů a co největším čerpání dotací, ať 
šetříme městský rozpočet.“

 � V čem je jiný než původní?
„V čem je jiný? Řeší nové výzvy, ale 
i  staré problémy. Přechozí plán na 
roky 2008-20 měl hodně úkolů, ně-
které vyřešil. Jedná se například za-
teplení budov úřadu a školek. Některá 
témata rozjel a mají být dokončena: 
chodníky Tylovice-Hážovice, dořešení 
potřeby přístavby knihovny a prostor 
pro kulturu. A některé výzvy kapacit-
ně nebyly řešeny a zbývají na nový 
plán na rok 2021-30. Jsou to sportovní 
hala, doprava, sídliště, veřejný prostor 
a další zlepšování služeb úřadu. Hlav-
ním tématem se tak stává doprava, 
bydlení a sídliště. Stejně jako v roce 
2008 i v roce 2020 nám občané na 
reprezentativním vzorku řekli, že jed-
ním z  nevětších problémů města je 
doprava, nabídka a kvalita bydlení 
a  parkování. Proto má nový plán 
v  prioritách poslat většinu zdrojů 
města na zlepšení v těchto oblastech. 
Pohnout se tak má s křižovatkou vý-
jezdu z Tesly, bezpečnou cyklodopra-
vou po městě, zřízením MHD, zavede-
ním parkovací politiky na sídlištích, 
aby nám v nich neparkovala auta ne 
Rožnováků a v  neposlední řadě dobu-
dování velkokapacitních parkovišť na 
sídlištích. Strategický plán také reagu-
je na změny ve společnosti a prostředí. 
Chystáme se na přizpůsobování změ-
nám klimatu, zadržení vody v krajině. 
Reagujeme na změny, které vyplynuly 
v posledním roce s koronavirovou si-
tuací. V čem je ještě jiný? Strategický 
plán nebude jen tlustý dokument, kte-

rý může skončit v  šuplíku a být zapo-
menut. Využíváme moderní IT systé-
my - každý projekt bude veden online 
v systému s odpovědným garantem, 
bude zde kontrola plnění. Ale to už 
je moc odborná záležitost, ta občany 
tolik nezajímá. Jak vždy říkám, když 
mě má operovat doktor, nepomůže 
mi, že na mě vychrlí latinské názvy, 
popíše mi přístroje a budu poslouchat 
odbornou diskusi lékařů. Jde mi o to, 
aby dobře dopadla operace. My toho 
děláme v pozadí hodně, ale pro obča-
na bude vidět až ten závěr. Jde o to, ať 
i naše ‚operace‘ dopadne na jedničku. 
Spíše v čem je jiný: ohodnotila to třeba 
Národní síť zdravých měst, která nás 
nominovala na nejlepší příklad dobré 
praxe z celé republiky - tedy odborníci 
to hodnotí pozitivně.“

 � Kolik lidí nový plán připravovalo?
„Do našeho strategického plánu se za-
pojilo přes dvě stovky odborníků, úřed-
níků, politiků, ale také občanů. Jako 
asi první v republice jsme se zároveň 
podívali na 12 oblastí života (školství, 
sociální oblast a senioři, životní pro-
středí, zdraví, doprava a podobně). Až 
potom jsme vše spojili do jednoho do-
kumentu. Pro kolegy to byl obrovský 
oříšek, ale zvládli to. Chtěl bych po-
děkovat jim, ale také kolegům zastu-
pitelům. Chtěli jsme udělat plán, na 
kterém bude shoda. Plán, který bude 
o  rozvoji města pro občany, a plán, 
který po dalších volbách nespadne 
do šuplíku. Děkuji kolegům zastupite-

lům, že s námi mluvili, přidali ruku 
k  dílu - jen spolupráce přinese Rožno-
vu prosperitu a posun k lepšímu.“

 � Co bylo nejnáročnější a zbyly ještě 
nějaké resty?
„Jak jsem zmínil výše, obrovsky těžké 
bylo sladit velké množství podkladů. 
Zároveň nám do zpracování vstoupila 
situace s covidem. Schůzky a  pro-
jednání nemohly být osobně, měření 
dopravy muselo čekat mezi první 
a  druhou vlnou, a tak jsme nabrali 
zpoždění. Zvládli jsme. Co nás čeká 
a jestli máme resty? Čeká nás to nej-
těžší - v měnícím se světě vše úspěšně 
zrealizovat - dotáhnout. Přeji Rožnovu, 
aby měl občany, kteří chtějí znát, co 
město chystá, a dávali svůj názor vě-
dět. Přeji mu taky, aby měl zastupite-
le, kteří chtějí hledat shodu a pracovat 
systematicky. Máme k tomu teď nej-
lepší nástroj - jen ho využít a použít 
pro Rožnov a Rožnováky.“               (r)

Jednání mezi zástupci města a stát-
ního podniku Česká pošta ohledně 
prodeje hlavní poštovní budovy na 
náměstí Míru (viz foto)už přinášejí 
první výsledky.

Rožnovská radnice v současnosti 
sídlí na třech adresách, kdy úřed-
níky najdeme nejen v hlavní bu-
dově na Masarykově náměstí, ale 
také na detašovaných pracovištích 
na Letenské ulici (vedle poliklini-
ky) a Palackého ulici (Stefanium). 
„Pro město je to strategický nákup 
nemovitosti v centru města. Sestě-
hováním úřadu tak zajišťujeme, že 
naše náměstí nebude tak jako v ji-
ných městech bez života. Úřad bude 
dostupnější pro občany a nebudou 
muset kvůli různým agendám pře-
cházet mezi poměrně vzdálenými 
budovami. Jednání s poštou jdou do 
finále,“ sdělil starosta Radim Ho-
liš (ANO) a pokračoval: „Pořízení 
pošty je zařazeno v novém strategic-
kém plánu města a panuje nad ním 
většinová shoda.“ 

Jak jsme zjistili, hodnota pošty 
je podle znaleckého posudku 31 
mil. Kč, což je částka, na kterou 
je radnice podle starosty ochotna 
přistoupit. „Nákup samozřejmě bu-
dou muset odsouhlasit zastupitelé, 
předpokládám, že by to mohlo být 
už letos. Poté, co se staneme vlast-
níky nemovitosti, budeme připra-
vovat projekt na sestěhování úřadu 
z  Letenské a Palackého ulice právě 
do této budovy. Historická radnice 
na náměstí nám ale zůstane, bude 
v ní soustředěn výkon samosprávy, 
zatímco na poště budou odbory 
zajišťující státní správu,“ prozradil 
Holiš s tím, že k onomu velké-
mu stěhování nedojde dříve, než 
bude město připraveno na velkou 
rekonstrukci. „Kolik budou stát cel-
kové náklady na opravu, ovlivní, jak 
město ve svém zadání bude odvážné. 
Jestli udělá jen rekonstrukci budovy 
nebo přidá do toho řešení všechny 
okolní své pozemky včetně náměstí 
Míru. Přál bych si, aby minimálně 
v  době studie bylo odvážné a celý 

ten prostor uchopilo nadčasově. 
S  poštou se počítá, že zůstane jako 
hlavní partner a bude dále v nájmu 
a  že bude moci pracovat na společ-
ném zadání. V první fázi před rekon-
strukcí se počítá se zachováním stá-
vajících nájemních smluv,“ nastínil 
budoucí plány Radim Holiš. 

 � K tématu jsme oslovili tajemníka 
Romana Hepa (na fotu). Zajímala 
nás odpověď na otázku, co si on - 
jakožto vedoucí městského úřadu - 
o nákupu budovy pošty myslí.

„Plně tento investiční záměr podpo-
ruji. Jedná se o strategickou budovu 
v centru města a její zakoupení by 
umožnilo výrazně zkvalitnit posky-
tované služby, které městský úřad 
občanům nabízí. Aktuálně měst-
ský úřad funguje ve třech budovách 
Masarykovo náměstí, Stefanium 
a Letenská. V případě zakoupení 
budovy ČP se nám podaří dostat 
úřad pod jednu střechu, což zna-
mená úsporu času a  lepší servis 
pro občana a zároveň zefektivnění 
chodu úřadů.“                           (r)

Rožnov zase o něco blíže k nákupu pošty
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Koronavir připravil skanzen o miliony korun
Kultura dostala v loňském roce kvů-
li pandemii nemoci covid-19 pořád-
ně na frak a ani rožnovské Valašské 
muzeum v přírodě tomu nezůstalo 
ušetřeno. 

„V roce 2020 navštívilo Valašské 
muzeum v přírodě 227 782 lidí, což 

je o  136 358 méně než v roce pře-
dešlém, “ prozradil Jindřich Ond-
ruš - generální ředitel Národního 
muzea v přírodě, jehož je Valašské 
muzeum v přírodě součástí. K těm-
to oficiálním číslům je ještě třeba 
uvést jedno „neoficiální“ – více než 
18 200 návštěvníků v průběhu srp-

na 2020 navštívilo znovuotevřený 
Libušín na Pustevnách.

Propad návštěvnosti se samo-
zřejmě odrazil na tržbách. Finanč-
ní ztráta Valašského muzea v pří-
rodě na vstupném je v porovnání 
s rokem předešlým 8,7 milionu 
korun. Bez příjmů za vstupné je 

přitom uzavřený skanzen zatím 
i  v  letošním roce.  

„Programová skladba Valašské-
ho roku 2021 je připravena. Kvůli 
současným omezením ale nelze říci, 
kdy nám situace znovu umožní ko-
nat pořady,“ informovala Pavlína 
Polášková z VMP.                       (r)

Jarní výměna plynovodu ovlivní život na 1. máji
V březnu odstartuje rozsáhlá rekon-
strukce plynovodu na sídlišti 1.  máje. 
Kvůli tomu se místní občané budou 
muset na několik měsíců potýkat 
s  omezeními, dojde také ke kácení 
vzrostlých stromů.

Kvůli výměně potrubí plynárny zlik-
vidují desítky dřevin a keřů. „Radni-
ce tomuto zásahu nemůže zabránit, 
ale i  ve spolupráci s komisí životního 

prostředí a městským zahradníkem 
jsme se v  loňském roce věcí podrobně 
zabývali, na několika místech se nám 
podařilo dohodnout se na ústupcích ve 
prospěch zeleně a  v některých přípa-
dech bude přímo na místě posuzovat 
věc dendrolog až v okamžiku, kdy 
bude prováděn výkop,“ vysvětlila mís-
tostarostka Kristýna Kosová (Zdravý 
Rožnov) s tím, že výměna plynovodu 
má probíhat od  března do června.

V návaznosti na zmíněné kácení 
odstartuje na 1. máji (celém sídlišti) 
realizace projektu revitalizace síd-
lištní zeleně. „Plán je takový, že na 
podzim  by mělo dojít k pokácení nevy-
hovujících dřevin  a ošetření těch méně 
poškozených. Nová výsadba pak pro-
běhne na jaře roku 2022, na mnoha 
místech není možná náhradní výsadba 
v takovém rozsahu, v jakém jsme chtě-
li my nebo obyvatelé, což je zaviněno 

hlavně ochrannými pásmy inženýr-
ských sítí, Na projekt za 6 065 394,15 
Kč jsme získali dotaci, spoluúčast 
města bude ve výši 1  204 227,94 Kč. 
S probírkou stromů počítáme také na 
obvodu starého hřbitova, ovšem pouze 
v  nutných případech,“ konstatovala 
místostarostka. Celá revitalizace pro-
běhne podle územní studie sídelní ze-
leně 1.  máje, která je zveřejněná na 
webu města.                                             (r)

Kulturní centrum i knihovna stále ve hře
Přestože se oproti původním plánům napříč časem prodražuje možnost 
realizace jak rekonstrukce s přístavbou knihovny, tak stavba kulturního 
centra, obě investiční akce jsou stále na jedné startovací čáře. „Na obě 
máme stavební povolení. U KC už proběhly dvě neúspěšné výběrovky na 
dodavatele, u knihovny budeme výběrovku teprve vyhlašovat. Jsme ve fázi, 
kdy opětovně prověřujeme možnost získání dalších finančních prostředků.  
Zatím nepracujeme s variantou přidání dalších prostředků z rozpočtu měs-
ta nad zastropované částky. Máme novou informaci o prodloužení dotace 
50 mil., kterou už máme přiznanou do půlky roku 2023. To nám dává 
další čas s tímto projektem pracovat a nenechat ho padnout,“ prozradil 
starosta Radim Holiš (ANO) a pokračoval: „Dále pracujeme na možnosti 
předělání projektu jeho autorem, respektive výměně drahých materiálů za 
levnější a úpravě obálky budovy. Rožnov si nové kulturní centrum rozhodně 
zaslouží, jsme turistické centrum, srdce Valašska a nemít moderní kulturní 
centrum je za mě velká ostuda. O tom, jak by tato stavba pomohla Rožnovu 
a celému regionu, není třeba diskutovat. “                                               (r) 
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MAS Rožnovsko zpracovává  
strategii území – zapoj se i ty! 
Vážení občané, Místní akční skupina Rožnov-
sko (MASR) je spolek, který sdružuje obce 
a  různé jiné subjekty a podílí se na poskytování 
dotačních prostředků z EU do svého území. 
V současném dotačním období 2014 – 2020 
rozdělilo MAS Rožnovsko cca 130 mil. Kč. Pro 
poskytování dotací v následujícím období 2021+, 
se aktuálně musí zpracovat strategie území. 
Pro zmapování potřeb tohoto území žádáme 
obyvatele o spolupráci. Věnujte nám 10 minut 
svého času. Řekněte nám, jak jste spokojeni 
se službami a děním ve své oblasti, do čeho by 
měla obec investovat, jak ovlivnit další rozvoj 
regionu. Sdělte nám své názory prostřednictvím 

anonymního dotazníku, který mapuje „Kvalitu 
života v  obcích v územní působnosti MAS 
Rožnovsko“.
Vaše názory nezapadnou, stanou se součástí Stra-
tegie MASR, díky níž bude možné podpořit roz-
voj Vašeho území. Pokud sami chcete realizovat 
zajímavý projekt nebo záměr a hledáte finanční 
podporu, vyplňte Projektový list. Bude zařazen 
do zásobníku projektů pro nové programové 
období, a pokud to budou operační programy 
umožňovat, bude do Strategie zapracováno opat-
ření pro jeho podporu. 
Oba dokumenty 1) Dotazník „Kvalita života v ob-
cích v územní působnosti MAS Rožnovsko, 2) Sběr 
projektových záměrů – Projektový list 
najdete na www.masroznovsko.cz v sekci Aktuality. 
Bližší informace: info@masroznovsko.cz nebo 
tel. 725 122 506.                                            (měú)

 � Píšete s námi noviny

ROZNEMOHL SE NÁM 
TU TAKOVÝ NEŠVAR
Jak už v dnešní době bývá zvykem, 
tak se nějakým záhadným způsobem 
více množí drby jako děti. Mnou zde 
podané informace jsou položeny na 
základě faktů, které si každý může 
ověřit. Oč kráčí. 

Po Rožnově, městě s enormním 
nárůstem úředníků, se povídá, že 
úředníci dostávají přednostně byty. 
Samozřejmě je to lež jako věž, jinak 
bych nikdy nemohla v bytové komisi 
pracovat řadu let a přihlížet k těmto 
hříchům.

Domnívám se, že je dobré zopa-
kovat stručně systém přidělování 
bytů, který zde funguje s drobnými 
úpravami stejně. Co se podstatně 
změnilo, je bytová politika města. 

Město má v současné době Koncep-
ci rozvoje bydlení města pro roky 
2018-2028 (je to otevřený materiál, 
který reaguje na případně zjištěné 
chyby).  Touto koncepcí se řídí při-
dělování bytů, Bytová komise jako 
poradní orgán Rady města i samot-
ná rada se zastupitelstvem. Smyslem 
této koncepce je zvyšovat počet oby-
vatel města, vycházet vstříc různým 
skupinám obyvatel a tím pomáhat 
stabilizovat základní lidskou potře-
bu, a to je bydlení.
Město má ve svém majetku 327 
bytů, včetně dvou sociálních (1. 
máje 1034 a Valašská 1688). V tom-
to počtu je 8 bezbariérových.

Byty se přidělují na základě 
žádosti a na základě přidělených 
bodů a samozřejmě také schop-
nosti žadatele platit nájem. Exis-
tují jasná pravidla pro pronájem 
městských bytů, viz dokument 
www.roznov.cz. Poplatek za žá-

dost stojí 400 Kč a platí rok. Ak-
tualizace i  se změnou údajů je 
každoroční a  poplatek činí 200 
Kč. Proč se platí poplatek?  Aby 
zájemce o nájemní byt prokázal, 
že si nevytváří nějakou rezervu pro 
bydlení, ale že bydlení opravdu po-
třebuje. Někteří lidé jsou značně 
vynalézaví.

Bytová koncepce  má tzv. pět dru-
hů režimů: 1) startovací, 2) sociální, 
3) pečovatelský, 4) firemní, 5) trž-
ní. Podrobné vysvětlení najdete na 
www.roznov.cz – Bytová koncepce  
města.

Samotná Bytová komise má 
9  členů a tzv. předžvykává  pro 
Radu města navržené budoucí 
nájemníky,  navrhuje  změny, 
vytváří usnesení, aby vše bylo 
kontrolovatelné. Přímo v terénu 
kontroluje, eviduje a snaží se  na-
pravovat  vznikající či již existu-
jící problémy, týkající se nájem-

ních vztahů. Také spolupracuje 
s  městskou policií.
Vrchním šéfem je pan místostarosta 
J. Kučera, který zase společně s RM 
kontroluje Bytovou komisi.

Psát by se dalo ještě dosti dlouho. 
Kdo chce informace získat, má mož-
nost. Kdo chce  stavět své názory na 
faktech, má rovněž možnost. 

A to je má podstata tohoto sděle-
ní. Věřte ověřeným faktům. I v této 
nenormální době existují pravidla, 
elementární poctivost a snaha dělat 
věci lepšími.

Libuše Rousová 
předsedkyně bytové komise

V čele města Rožnova zůstává Radim Holiš
Zastupitelé se v úterý 23. února 
zabývali změnami ve vedení města, 
k nimž došlo kvůli zvolení starosty 
Radima Holiše (ANO) za hejtmana 
Zlínského kraje.

Jak známo, hnutí ANO vyhrá-
lo podzimní krajské volby, díky 
čemuž se jejich lídr – rožnovský 
starosta Radim Holiš stal 10. lis-
topadu 2020 hejtmanem. Od té 
doby tedy zastává dvě volené funk-
ce. „Samozřejmě jsem si byl vědom 
toho, že vykonávání obou postů je 
časově náročné, a  roto jsem začal 
hledat možné řešení společně s mým 

rožnovským hnutím ANO a také 
s koalicí na rožnovské radnici. Mož-
ností bylo hned několik, byl jsem 
také připraven předat starostování 
někomu jinému. Nakonec jsme se 
v koalici, ale  i v zastupitelstvu shod-
li na variantě, v níž jsem přešel na 
neuvolněnou funkci s úvazkem 0,2, 
a zastupitelé zvolili třetího místosta-
rostu, kterým je můj stranický kolega 
Jiří Melcher. Ten bude mít pracovní 
úvazek 0,5. Na starosti bude mít in-
vestice a já si ponechávám finance. 
Část mé pracovní náplně také přešla 
na místostarostku Kristýnu Koso-
vou, která od ledna pracuje na rad-

nici na plný úvazek jako uvolněná. 
Dosud měla při čerpání mateřské 
dovolené úvazek jen částečný při ne-
uvolněné funkci,“ vysvětlil starosta 
a  hejtman Radim Holiš s tím, že 
on sám bude na rožnovské radnici 
přítomen každý pátek plus na zase-
dáních rady a  zastupitelstva. „Přes-
tože nyní přibyl další místostarosta, 
město na platech ušetří, jak již bylo 
řečeno - já totiž mám jen pětinový 
úvazek a kolega Melcher poloviční. 
Ušetřeno máme 0,3 mého pracov-
ního úvazku. Jsem si ale vědom, že 
místostarostové budou muset více za-
brat, a proto se nebráním v případě, 

že budou vykonávat svou práci pro 
občany opravdu naplno, jim na kon-
ci roku navrhnout v zastupitelstvu 
mimořádnou odměnu,“ dodal Holiš.

Proti kumulaci starostovské 
a  hejtmanské funkci se však ohra-
dila opozice. Podle ní je jejich 
souběh nemožný. „Zastupitelům 
jsem pečlivě vysvětlil, jak to bude 
nyní fungovat, a ten, kdo trochu po-
slouchal, tak ví, že Rožnov na tom 
tratit nebude. Bereme to jako kom-
promis do voleb v roce 2022. V  těch 
už kandidovat na vedoucí pozici 
v  Rožnově nebudu,“ dodal na zá-
věr starosta.                              (r)

Zastupitelé města Rožnova pod Radhoštěm poslední únorové úterý 
debatovali o  složení vedení města. Nakonec se ale přeci jen shodli 
na tom, že starostou zůstane Radim Holiš. Nově k  němu přibyl mís-
tostarosta Jiří Melcher. Ten tak bude v pořadí třetím místostarostou 
spolu s Kristýnou Kosovou a Janem Kučerou. 
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NÁZORY KOMUNÁLNÍCH POLITIKŮ

Zdeněk Třos (Piráti)
Zajímavou myšlenkou je podle nás 
vybudování technologie Ervoeco.
com. Ervoeco dokáže zpracovat 
netříděný i kontaminovaný odpad 
– 1 jednotka např. ročně zpracuje 
65 milionů PET lahví, 0,4 milionu 
použitých pneumatik a použité 
výrobky vrací znovu do života. Sys-
tém je navíc výdělečný s návratnos-
tí investice 36–60 měsíců. Rožnovu 
chybí RE-USE (znovu použitelné) 
centrum pro podporu cirkulární 
ekonomiky, které by bylo součástí 
sběrného dvora. Centrum má za 
cíl opětovné využití starých výrob-
ků. Má ho již Ostrava, Brno, Pra-

ha i Hutisko-Solanec, dokonce ve 
Švédsku bylo založeno obchodní 
centrum s výhradně již použitým 
a opraveným zbožím. Město by 
mělo také podporovat výsadby po-
pínavých rostlin na fasádách prů-
myslových budov vč. zadržování 
vody ze střech těchto i městských 
objektů. Dále výsadbu stínící ze-
leně a původních druhů dřevin 
v městských lesích, zadržování 
vody pomocí tújí, drobných vodních 
ploch či mokřadů, znovuzakládání 
opravárenských firem (př. opravna 
obuvi). Dlouhodobě v Rožnově pře-
kračujeme limit benzo(a)pyrenu – 
hlavními zdroji znečištění je dopra-

va a lokální topeniště. Ekvivalent 
CO

2
 na obyvatele ČR je kolem 12 

tun za rok, čímž se dostáváme na 
přední příčky EU. Začít může kaž-
dý z nás: méně vyhazovat potravi-
ny, nakupovat s rozvahou.

Alois Vychodil (ODS)
Připravovaný strategický plán rozvo-
je města obsahuje priority, které by 
měly řešit některé problémy život-
ního prostředí. Za jednu z nejdůle-
žitějších považuji oblast nakládání 
s odpady. V příštích letech výrazně 
vzrostou náklady na skládkování. 
Tato skutečnost se již letos promítla 
občanům města do zvýšení poplatků 

za svoz komunálního odpadu. Pova-
žuji za žádoucí, aby město připra-
vilo program ekonomické motivace 
občanů, podporující třídění domov-
ního odpadu. S tím také souvisí ne-
zbytnost hustější sítě sběrných míst, 
jejich vhodné stavební úpravy a za-
bezpečení včasného svozu. Pozitivně 
hodnotím, že strategický plán rozvo-
je obsahuje položky zabývajícími se 
zadržováním a využitím srážkových 
a předčištěných vod při rekonstrukci 
městských budov. Žádoucí je koneč-
ně zahájit asanaci staré ekologické 
zátěže z bývalého podniku TESLA 
na pozemcích Valašského muzea. 
Zaráží mne plánované zřízení funk-

Pro únorové Téma měsíce jsme si vybrali otázku - Jak je na tom Rožnov v otázce životního prostředí, 
resp. je něco, co by se mělo změnit? Již tradičně jsme oslovili všechny subjekty napříč komunálním 
politickým spektrem. Kromě toho jsme také požádali o komentář i zástupce ochránců přírody, kon-
krétně Michala Šulgana - lektora EVVO, pedagoga volného času, předsedu ZO ČSOP Radhošť.

Do roku 2018 odměňovala rožnovská radnice školáky za sběr PET lah-
ví (viz foto). Nyní se ale město snaží školy motivovat k tomu, aby žáky 
vedly ke snižování počtu jednorázových plastových odpadů.

Město Rožnov má od února nový strategický plán rozvoje, v jehož rámci je část prostoru věnová-
no v dnešní době důležitému tématu – životnímu prostředí a ekologii.

Odborníci, kteří důležitý dokument 
připravovali, upozornili na zásadní 
problém. „Tím je, že se u nás na 
úřadě ekologii nevěnuje žádný z re-
ferentů na plný úvazek. Pokud ně-
jaký problém nastane, tak je řešen 
napříč odbory, většinou se jedná 
o odbor správy majetku ve spolupráci 
s komisí životního prostředí, ale je to 
práce nahodilá,“ nastínila zjištěné 
nedostatky místostarostka Kristý-
na Kosová (Zdravý Rožnov) a po-
kračovala: „Proto budeme chtít od 
příštího roku na radnici tuto agendu 
buď prioritizovat v rámci MA21, nebo 
nově zřídit,  aby celou problematiku 
zastřešil jeden člověk a řídil by se 
přitom nově vytvořenou dlouhodobou 

koncepcí v dané oblasti. Na dílčích 
projektech, o kterých také mluví kon-
cepce životního prostředí, už zároveň 
pracujeme napříč odbory. “

Rožnov trápí černá skládka 
i špatné ovzduší
Součástí zmíněné analýzy bylo 
také vyhodnocení možných eko-
logických problémů na území 
města. „Tady se nám ukázalo, že 
oblast životního prostředí se nám 
prolíná s dalšími koncepcemi stra-
tegického plánu, konkrétně tedy 
hlavně s tou dopravní a energetic-
kou. Hlavními podezřelými v oblas-
ti dopadů na kvalitu ovzduší jsou 

totiž pochopitelně způsob vytápění 
a automobilová doprava. V oblasti 
dopravy je proto silně akcentována 
udržitelnost — možnost dopravy 
autem má doplnit jak hromadná 
doprava, tak podpora cyklistické 
infrastruktury,“ informovala Ko-
sová s tím, že: „Jinak máme stále 
nevyřešenu likvidaci černé skládky 
nebezpečného odpadu po bývalé 
Tesle u Valašské dědiny, kde spo-
lupracujeme  se skanzenem na 
žádosti o dotaci  na projekt jejího 
zakonzervování v objemu asi 10 
milionů. Důležitým tématem bude 
také možnost likvidace bioodpadu 
přímo v naší lokalitě. V součas-
nosti nás stojí stovky tisíc korun  

odvoz a likvidace bioodpadu, kon-
krétně v loňském roce to bylo 800 
tisíc. Řešením obecně může být  
kompostování nebo energetické 
využití. Otázkou nyní je, co by pro 
město bylo výhodnější a reálnější, 
což bychom měli dále rozpracovat 
v  analýze.  Jak tedy vidíme, nejed-
ná se o zrovna malé projekty a pro-
blémy, a to jsem zatím nezmínila 
sucho, respektive opatření vedoucí 
k zadržování vody v krajině, téma, 
které aktuálně intenzivně řešíme 
s Městskými lesy, které pro město 
krajinu obhospodařují. Podle mě 
si proto rožnovská radnice zaslouží 
člověka, který se bude těmito věcmi 
zabývat s plným nasazením.“     (r)

Místostarostka Kosová: Životnímu prostředí se 
na městském úřadě musíme věnovat naplno
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ce pracovníka MěU pro vzdělávání 
úředníků v oblasti ochrany životního 
prostředí, s alokací 3,5 mil. Kč. Do-
mnívám se, že vzdělávání lze zabez-
pečit školením externími odborníky. 
Na závěr si nemohu odpustit opako-
vaně kritizovat „okrasnou“ výsadbu 
náměstí za sochou TGM, včetně 
kýčovité „ptačí budky“. Letní pylo-
vá loučka v místě odpočinkových 
laviček, podzimní suchá a zapleve-
lená stepní loučka nejsou ozdobou 
náměstí. Současně mám opakova-
ně výhrady k likvidaci historického 
chodníku na pravém břehu Bečvy 
na nábřeží Dukelských hrdinů. Rož-
novu přeji citlivější zásahy do řešení 
zeleně města.

Jaromír Koryčanský (KDU-ČSL)
Životní prostředí v Rožnově?! Téma 
snese mnoho řádků a popsaných 
stran, bohužel někdy bez hmatatel-
ných výsledků. Můžeme snést ně-
kolik příkladů: Výstavba OC Kauf-
landu bude mít díky navyšujícím se 
exhalacím a prašnosti negativní do-
pady na prostředí, v němž žijí obyva-
telé Jižního Města. Jak jim zlepšíme 
životní prostředí, když nemají mož-
nost se odstěhovat do klidnějších 
lokalit? Příklad druhý, aktuální. 
Výsadba stromů na nábřeží Dukel-
ských hrdinů v místech stávajícího 
chodníku u řeky Bečvy. Akce se jeví 
na první pohled jako jedno velké po-
zitivum. My se ale máme ptát, zda  
tato výsadba přispěje k lepšímu živo-
tu spoluobčanů na nábřeží? Již nyní 
jsou díky velkému provozu vystaveni 
všem možným újmám na kvalitách 
života. Výsadba stromů mezi silnicí 
a řekou Bečvou sice přispěje k dal-
šímu zklidnění parku za řekou, ale 
pro obyvatele domů na nábřeží při-
nesou pravý opak. Jakmile vyrostou, 
budou skutečnou hradbou, díky níž 
se bude smog i prach držet v korido-
ru směrem k obydlím. Je to logické, 
každá zábrana se staví a buduje 
mezi domy a komunikací. Změny 
vjezdu na Masarykovo náměstí přes 
Nerudovu  ulici, květináč na vjezdu 
od pošty taky neřeší nic pro životní 
prostředí, právě naopak. Ani prosby  

obyvatel dotčené lokality nejsou vy-
slyšeny. K čemu nám pomůže mo-
nitoring ovzduší za miliony, když 
vedení radnice nenaslouchá spolu-
občanům Rožnova pod Radhoštěm!

Petr Jelínek (Nezávislí Rožnováci)
Osobně si myslím, že naše město má 
obrovské štěstí na lidi, kteří se život-
nímu prostředí a jeho zkvalitňování 
věnují. Žádný ani sebelepší plán se 
totiž neobejde právě bez těchto lidí, 
kteří mají nápady, chuť a vůli. S vel-
kým zájmem jsem pozoroval jak nová-
torským, ale jednoduchým způsobem 
přistoupili naši ochránci přírody a vy-
tvářeli ze starých lesních cest soustavu 
tůní. Podívejte se, kolik lidí dobrovol-
ně chodí sekat louky, a tím obnovují 
původní flóru. I přímo v našem městě 
vznikají komunitní zahrady nebo pří-
rodní typy zahrad. Kolem Hradiska se 
vysazují původní druhy ovocných stro-
mů. Město samotné pak už při každém 
stavebním projektu přemýšlí o zadržo-
vání vody v krajině. Občanům svážíme 
bioodpad. A takových drobných opat-
ření, která by se dala vyzdvihnout, je 
mnoho. Kéž bychom je uměli všechny 
vyjmenovat a poděkovat těmto lidem, 
kteří za nimi stojí. Za negativní pak 
považuji stále vzrůstající produkci 
komunálního odpadu. Bohužel, to je 
však celospolečenský problém, které-
mu bychom se měli věnovat, protože se 
to týká každého z nás.

Radúz Mácha (Nez. a Soukromníci)
Ovzduší, voda, půda, přírodní zdroje, 
rostliny a živočichové a samozřejmě 
my lidé a naše vzájemné vztahy. To 
vše je životní prostředí, ve kterém ži-
jeme a provozujeme své každodenní 
aktivity. Jsme městem se zdravým ži-
votním prostředím, krásnou přírodou 
a zelenými plochami kolem nás, které 
nám mnozí oprávněně závidí. Za klí-
čové priority budoucí strategie v oblasti 
životního prostředí považuji pět pilířů. 
Kvalitu ovzduší a potlačování všech 
zdrojů jejího znečišťování, ochranu vod 
a efektivní hospodaření s vodou, ochra-
nu krajiny s citlivými a promyšlenými 
zásahy do přírodní rovnováhy, systé-
mové řešení odpadového hospodářství 

cestou „odpad zdrojem“ a environmen-
tální vzdělávání.
A konkrétně? Tak třeba: zadržování 
a využití srážkových vod (dnes odtéka-
jí) pro jejich možné závlahové či jiné 
využití spojené s prevencí rizik a zajiš-
těním odolnosti vůči povodním a pří-
rodním katastrofám. A nebo moderní 
plochy sídlišť s citlivou výsadbou zele-
ně, namísto starých přerostlých stromů 
výškou převyšujících několikapodlažní 
činžovní domy a bránících jak průniku 
svitu sluníčka, tak i výhledu jejich ná-
jemníků. Chceme, aby chloubou měs-
ta byl nadále i v budoucnu historický 
městský park? Cestou k tomu je jeho 
celková revitalizace, úprava jeho ploch 
a zejména odstranění staré a realizace 
nové výsadby dříve, než se z něj stane 
neprostupný prales. Zdravé a odolné 
životní prostředí vytváří domov a bez-
pečné zázemí pro nás, kteří ve městě 
žijeme a chtějí město zanechat těm, 
kteří přijdou po nás. Vychovávejme 
k tomu i budoucí generaci.

Kristýna Kosová (Zdravý Rožnov)
Životní prostředí by potřebovalo 
především vizualizaci - abyste třeba 
při cestě domů z práce viděli, jaké 
ekosystémové služby vám poskytuje 
každá jeho část, třeba že by strom 
měl visačku s údaji, kolik vyprodu-
kuje kyslíku, kolik váže CO

2
 a kolik 

zachytal prachu, jaký vliv má na 
psychiku obyvatel a kolik živočichů 
v něm žije. Že i naše činnosti by měly 
visačku - třeba cesta autem po měs-
tě, kolik do ovzduší přidá exhalací 
a prachu, kolik to bude autobusem, 
kolik pěšky. K tomu všemu máme 
data, existují k tomu studie, ale cítím 
velkou potřebu vidět je přímo ve svě-
tě, ve kterém žijeme. Životní prostředí 
totiž je ve stálých sporech s jinými zá-
jmy - častým důvodem kácení dřevin 
je ochrana inženýrských sítí, zeleň 
má paradoxně nižší ochranu, byť její 
přínosy pro život ve městě jsou téměř 
nevyčíslitelné, přeložky jsou naproti 
tomu vyčíslitelné přesně. A tak v těch-
to sporech životní prostředí prohrává, 
protože žijeme v mylném dojmu, že 
vykácený strom nahradíme. Pravdou 
ale je, že ho nenahradíme celé roky, 

dokud nevyroste. Viděla jsem příkla-
dy z Anglie, kde za jeden vykácený 
strom byla jako opravdu adekvátní 
náhrada stanovena výsadba stovek 
mladých stromů. Záměrně jsem teď 
použila ty s prominutím neproflák-
lejší dvě věci - stromečky a autíčka, 
tuhle vizualizaci a přítomnost in-
formací a dat ale potřebujeme pro 
daleko víc věcí. Teprve pak se může 
životní prostředí změnit a zlepšit, pro-
tože bude skutečnou prioritou. Nejen 
v Rožnově.      

Názor odborníka
Michal Šulgan, ČSOP Radhošť
Rožnov pod Radhoštěm patří z hlediska 
hodnot jeho ekosystémů mezi města, 
která vynikají jedinečnou biodiverzitou 
– druhovou pestrostí. Na území města 
najdeme kritické druhy rostlin i živoči-
chů. Např. na mé zahradě za domem, 
vzdálené 5 minut od náměstí, roste 
divoká orchidej bradáček vejčitý, na 
ulici Bayerova zahlédnu na Hážovce 3x 
týdně ledňáčka říčního a občas i stopy 
vydry. Také rys ostrovid, nejkrásnější ev-
ropská šelma, překročí katastrální hra-
nici naší obce. K tomu není co dodat.
Co se týká ochrany životního prostředí, 
je důležité poukázat na strmě narůsta-
jící počet automobilové dopravy, která 
s sebou přináší svá úskalí v podobě 
zvýšeného znečistění ovzduší, vody, 
půdy  – vypouští většinu škodlivin a má 
přímý vliv na zdraví občanů města 
a růstu emisí CO

2
. S tím samozřejmě 

souvisí i návrh výstavby nových nákup-
ních zón, která tomuto problému určitě 
nepomohou, a ještě více zatíží město 
hlukem a prašností. V Rožnově je tře-
ba také dohlížet na firmy a jejich způ-
soby vypouštění odpadních vod do řek 
a potoků, které mohou mít v budoucnu 
nemalé následky pro tyto biotopy. Trápí 
mě také úbytek zelených ploch v centru 
města Rožnova, kácení zdravých dřevin 
a často náhodná výsadba druhů dřevin, 
která postrádá racionalitu zejména 
svým umístěním - např. vysazení pla-
tanu pár metrů od vstupu do kostela 
Všech svatých, který je mohutný opa-
davý strom a patří mimo jiné zejmé-
na do parků a rozlehlých ploch, je 
s nadsázkou až „komické“.

Centrum Zdravé Já
 Palackého 457 • Rožnov p. R.

Přednášky, 
semináře, 
a workshopy
o ochraně fyzického 
a duševního zdraví.

Palackého 457, Rožnov p. R. 

Návrhy na 
Cenu města

Jako každý rok je také letos možné 
nominovat na ocenění:

1) na Cenu města Rožnova pod 
Radhoštěm,

2) na Cenu starosty města Rož-
nov pod Radhoštěm,

3) na udělené Čestného občan-
ství města Rožnova pod Radhoštěm.

Potřebné přihlášky a detailnější 
informace pravidla mohou zájem-
ci nalézt na webové stránce města 
www.roznov.cz.

Využít lze také možnost konzul-
tace u Terezy Foukalové, e-mail: 
tereza.foukalova@roznov.cz, tele-
fonní kontakt: 737 206 406.

Termín pro podání přihlášek je 
pro letošní rok stanoven na 30. 4.  

Loni získali Cenu města Ing. 
Jan Měrka a PhDr. Jiří Langer. 
Poprvé v posametové historii bylo 
uděleno Čestné občanství, a to 
Františku Trpíkovi. Tato ocenění 
budou teprve předána.         (měú)
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Profesor Jaroslav Dobrozemský by v březnu oslavil 95 let
V úterý 23. března 2021 vzpo-
meneme nedožité 95. naroze-
niny mezinárodně uznávaného 
odborníka prof. Ing. Jaroslava 
Dobrozemského z rožnovských 
Uhlisek. V pondělí 3. dubna si 
pak připomeneme 1. smutné vý-
ročí jeho úmrtí. 

Jaroslav Dobrozemský byl ro-
dák z Rožnova, v mládí hrál 
fotbal za Valašskou Bystřici. 
Během studií strojní průmys-
lovky na Vsetíně byl za II. sv. 
války totálně nasazen jako Tech-
nische Nothilfe v Porůří. Matu-
ritu složil po válce, kdy vystu-
doval VÚT Brno. Od září 1952 
pracoval až do penze na VŠB 
Ostrava - od roku 1959 jako 
docent, 1990 profesor. V letech 
1960-1970 působil jako vedoucí 
katedry energetiky VŠB, místo 
však musel kvůli nesouhlasu 
s  okupací ČSSR vojsky Var-

šavské smlouvy opustit. Profesor 
Dobrozemský byl známý svým 
pokorným lidským přístupem, 
nechyběla mu ale ani rozhodnost 
a zásadovost. 

Byl členem a zakladatelem Pre-
zidia ČSAV pro energetiku, člen 
republikové komise pro Státní 

úkoly v energetice. Působil i jako 
soudní znalec v oborech energe-
tika, čistota ovzduší a ochrana 
přírody. Během svého života pub-
likoval 52 patentů a užitných vzo-
rů, známý je v odborných kruzích 
v Rusku, Polsku, Německu, Fran-
cii, Holandsku, Švédsku, USA, 

Rakousku, Slovensku, Rumunsku 
i Jugoslávii. Do provozu uváděl 
elektrárenské bloky na černé, 
hnědé uhlí, antracit i lignit.

Velkou oporou byla profesorovi 
Jaroslavu Dobrozemskému man-
želka Marie, s níž přivedli na svět 
dceru Evu a syna Aleše.            (r)

Nejen vědě, ale také sportu věnoval Jaroslav Dobrozemský velkou část 
života. Na snímku je druhý zleva dole s týmem bystřických fotbalistů. 
Momentka pořízena 7. 4. 1957, kdy Bystřice porazila Dolní Bečvu 3:2.

Únorové masopustní úterý v domově pro seniory
V úterý 16. února dopoledne se každý z obyvatelů Domova pro seniory 
v  Rožnově pod Radhoštěm těšil z návštěvy masopustního průvodu sestávají-
cího z maškar, jako je medvěd s medvědářem, kůň, řezník, selka, ale třeba 
i jeptiška či stařena. 

Poděkování
Rožnovský podnikatel připravil pro 
ČSŽ – Spolek rožnovských žen tolik 
potřebné dárečky.

Již to trvá rok… V té první fázi naše 
členky našily stovky, ba tisíce rou-
šek, které v té době nebyly k dostá-

ní. Šily jsme i čepice pro zdravot-
níky. Vše se předávalo na potřebná 
místa. Zhotovily jsme srdíčka jako 
poděkování pro zdravotníky, po-
licii, hasiče, obvodní lékaře a ses-
try, pro pečovatele v Domově pro 
seniory i Citadele atd. Po krátkém 
uvolnění je to tady znova…

Najednou pomoc pro nás a  také 
veliké překvapení. Jaké? Před pár 
dny na mne zazvonila paní ze 

sousedního domu, že její syn se 
rozhodl našim členkám darovat 
respirátory, které jsou v těchto 
dnech hodně potřebné pro nás 
všechny. Tak se také stalo, náš 
spolek obdržel 1 150 ks respi-
rátorů, které pečlivě zabalené 
s  malými informacemi a přáním 
zdravíčka od nás byly rozděleny 
spravedlivě mezi našich 230 čle-
nek. A kdo je tím dobročinným 

dárcem? Firma Tangensis, s. r. o.,  
Ing. Petr Kolmačka. 

Pane Kolmačko, od všech žen 
z  našeho spolku přijměte upřímné 
poděkování. Je to jako pohlazení 
po duši v této náročné a smutné 
době. Moc a moc děkujeme.

Za výbor ČSŽ – Spolek rož-
novských žen Marie Rethyová, 

předsedkyně

Ti obcházeli za bujarého zpěvu 
a  veselí jednotlivé pokoje a občer-
stvovali jejich osadníky zabijačko-
vými dobrotami z V. K. P. Dolní 
Bečva, které nám v dostatečném 
objemu proplatila Nadace Svět 
oken. Bylo možno okoštovat jitr-
ničku, klobásu, ovárek, slaninku 
či škvarky. 

Dlouholetá dobrovolnice Hana 
Pavlicová a „přítel Domova“ 

Tonda Sekyra nám napekli sla-
né pečivo, doladili jsme to kob-
lihami a  něčím na zapití a všem 
bylo před tím dlouhým půstem 
tak nějak dobře a veselo. 

Spousta z navštívených se při-
dala k maškarám a zazpívali si 
nějakou tu lidovou. Pravda, ně-
kteří z nich si i zatancovali.
                                                                                                                             
Jana Bártková, ergoterapeutka

 � V minulém Spektru Rožnovska jsme vyzvali 
sportovní kluby, aby nám zaslaly fotky svých 
týmů. Jako první jsme od Jiřího Volka obdrželi 
snímek nadějných malých rožnovských hokejis-
tů - HC Černí vlci - ročník 2013. Horní řada: 
trenéři Michal Štědrý, Michal Trefil, Michal 
Novosad, Jan Smílek, Ondřej Kalfus, Ondřej 
Vokáč, Dominik Škapík, Veronika Pastorková, 
Vojtěch Ondruch, Martin Kalfus, Marek Ška-
pík. Uprostřed: Filip Cáb, Matyáš Vincourek, 
Alex Žabenský, Peter Sondor, Ondřej Tovaryš, 
Šimon Filip, Teodor Trefil, Filip Klepáč. Spodní 
řada: Filip Ondruch, Jan Sapík, Antonín Pasto-
rek, Tobiáš Vincourek, Matyáš Volek, Mathias 
Tomšů, Vojtěch Spáčil, Štěpán Kuba, Matěj No-
vosad, Jakub Turoň.                                     (r)
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KAM
ZA KULTUROU

BŘEZEN 2021
Vážení čtenáři,

ani v měsíci březnu se situace kolem koronavirové pandemie příliš nelepší a kvůli vládním nařízením jsou v celé České 
republice k 24. únoru 2021, kdy tato příloha vznikala, i nadále zakázány veškeré kulturní i společenské akce pro větší po-
čet lidí. Níže zveřejněné programy nám zaslali jejich organizátoři v půli února, proto než na některou z těchto akcí vyrazíte, 

doporučujeme si ověřit, zda se opravdu koná. 

s Mariánem Friedlem, všestranným hudební-
kem a skladatelem z Frenštátu.

VÝSTAVY

 � PONDĚLÍ 1. 3. — NEDĚLE 18. 4.
RYCHLÉ ŠÍPY A JEJICH ÚŽASNÁ NOVÁ 
DOBRODRUŽSTVÍ
Výstava komiksů na vnějších plochách rožnov-
ského kina Panorama představuje komiksy 
inspirující se příběhy legendárních Rychlých 
šípů. Tomáš Prokůpek připravil výběr z anto-
logie komiksových poct Rychlým šípům, kte-
rá vyšla v roce 2018 u příležitosti jejich 90. 
výročí.

 �DO PONDĚLÍ 29. 3. 
PATINA — NON HD SITUAČNÍ TISKY 
ZDEŇKA ŠIMŮNKA
Mgr. Zdeněk Šimůnek pedagog, básník, klaví-
rista, skladatel a výtvarník se zde představuje 
jako tvůrce tisků balancujících na pomezí foto-
grafie a grafiky.  
GALERIE NA RADNICI

 �DO ÚTERÝ 30. 3. 
ROŽNOV POD RADHOŠTĚM V OBRA-
ZECH
Výstava představuje více než dvacet obrazů od 
čtrnácti autorů zachycujících město Rožnov 
a  jeho blízké okolí v proměnách času. 
Výlepové plochy ve městě a panely na Masary-
kově náměstí

Městská knihovna
Tel.: 571 654 747

Plánované akce v měsíci březnu se uskuteční 
ve virtuálních prostorách knihovny. Veške-
ré akce budou uveřejněny na webu knihovny 
a platformě YouTube formou videozáznamů. 
Pro aktuální informace sledujte prosím web 
www.knir.cz. Děkujeme.

CO PROBĚHLO

DOBROBĚŽNÍK MEZI SVĚTY
Marek Jelínek
Rozhovor z knihovny s cestovatelem, foto-
grafem a moderátorem Markem Jelínkem. 
Povídání o jeho cestách na koloběžce přes tři 
kontinenty – Střední a Jižní Ameriku, Asii 
a Afriku, o tvorbě knihy Dobroběžník mezi 
světy, o pořadu Hovory ze země nebo bydlení 

 �ÚTERÝ 2. 3. 
RADÚZ MÁCHA ML. — DIVADLO
Premiéra podcastu. Zbyněk Terner si pozval 
herce Národního divadla Radúze Máchu.

 � ČTVRTEK 4. 3.
DREI ENGEL — STREAM KONCERTU 
Laudate Dominum. Přenos koncertu vokální-
ho tria z kostela Všech svatých.
19.00 hodin — online

 �ÚTERÝ 9. 3. 
JINDŘICH MOTÝL — FILMOVÝ PRODUCENT
Premiéra podcastu. Zejména o loňském sním-
ku Krajina ve stínu, který byl nominován na 
cenu Český lev v několika kategoriích, si s Jin-
drou Motýlem bude povídat Pavel Jakubík.

 � ČTVRTEK 11. 3. 
BAND OF HEYSEK — STREAM  KONCERTU
Přenos koncertu z Vrátnice. Brněnská kape-
la Band of Heysek je parta muzikantů, kteří 
skládají a hrají vlastní živočišné, blues načich-
lé, syrově špinavé písně. Koncert je v rámci 
cyklu Blues & Jazz Notes.
19.00 hodin — online/Vrátnice

 �ÚTERÝ 16. 3. 
VAANT & CTIB - ALTERNATIVNÍ HUDBA #3 
Premiéra podcastu. Dan Stibor  si ve třetím 
díle svého podcastu povídá se zpěvákem Rad-
kem Vantuchem nejen o hudbě, ale i o fotogra-
fování, ekologii a dalších tématech. 

 �ÚTERÝ 23. 3. 
EMIL KŘIŽKA — REŽISÉR
Premiéra podcastu. Režisér Emil Křižka, pů-
vodním vzděláním kamenosochař v rozhovoru 
se Zbyňkem Ternerem prozradí, čím ho fasci-
nuje film a jak se k němu dostal.

 � ČTVRTEK 25. 3. 
CHOROBOPOP — STREAM KONCERTU 
Online vystoupení rožnovské kapely, jež kon-
cem minulého roku vydala debutní LP, které 
virtuálně pokřtí. Zkrátka a dobře - Kočky, kry-
sy, celebrity.
20.00 hodin — online/Vrátnice

 �ÚTERÝ 30. 3. 
MARIÁN FRIEDEL — HUDBA
Premiéra podcastu. Rozhovor Aleny Čípové 

v maringotce na Bečvách, najdete na našem 
YouTube kanále.

NA CO SE MŮŽEME TĚŠIT

 � PONDĚLÍ 8. 3. 
O OVCÍCH A SALAŠÍCH (NEJEN) 
NA RADHOŠTI
O radhošťských salaších bylo napsáno a řeče-
no mnoho. Daniel Drápala se bude ptát Vojtě-
cha Bajera na to, v čem jsou naše dosavadní 
představy o Radhošti a salaších mylné. A také 
třeba na to, o čem se zatím nepsalo téměř vů-
bec — jak to bylo se salašemi přímo v Rožnově. 
Záznam bude k vidění na YouTube: Městská 
knihovna Rožnov pod Radhoštěm.
17.00 hodin — záznam besedy

 �ÚTERÝ 9. a 23. 3. března 
VU3V — RITUÁLY EVROPSKÝCH KRÁ-
LOVSKÝCH RODŮ — ABSENČNÍ STUDI-
UM
Kurz se zabývá nejdůležitějšími životními udá-
lostmi, jako jsou třeba narození, svatby, rozvo-
dy či smrt, spojenými s evropskými královský-
mi rody 19. a 20. století.
9.00 hodin — online

PRO DĚTI

 � STŘEDA 17. 3.  
VYHLÁŠENÍ OKRESNÍHO KOLA O PO-
KLAD STRÝCA JURÁŠA
Vyhlášení vítězů okresního kola literární sou-
těže na téma Lež jako věž pro děti od 6 do 15 
let s předáním cen.
17.00 hodin — záznam akce 

 � STŘEDA 31. 3. 
MOŘSKÝ OBCHŮDEK
Lovci perel mohou směnit své mořské peníze 
Moriony za věcné odměny.
13.00 hodin — před hlavním vchodem do knihovny

VÝSTAVA

 �DO STŘEDY 31. 3.
DOBROBĚŽNÍK MEZI SVĚTY
Vedle rozhovoru s Markem Jelínkem si může-
me na webových stránkách knihovny prohléd-
nout jeho virtuální výstavu fotografií z cest. 
Skrze naše obrazovky zavítáme do Amazonie 
mezi indiány, k buddhistickým mnichům do 
Asie a do Afriky, která vypadá úplně jinak, než 
bychom si mysleli. 
Výstavu najdete na www.knir.cz.

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

Městská knihovna
Tel.: 571 654 747
www.knir.cz
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 � PÁTEK 12. 3.
SETKÁNÍ S GENOVÝMI KLÍČI — TVOŘI-
VOST V SOULADU
Skupina sdílení pro pokročilé — Martina Knot-
ková, Radek Lešikar
17.00 hodin úvod pro nováčky, 
18.00-20.00 hodin — Slunečnice
 

 � SOBOTA 13. 3.
SYSTEMICKÉ KONSTELACE — KRAJINA 
DUŠE — SVOBODA, ODVAHA
Prožitkový seminář — Libor Zvolánek
9.00-17.00 hodin — Slunečnice
 

 � PÁTEK 19. 3. A SOBOTA 20. 3.
HORMONÁLNÍ JÓGA PODLE DINY RO-
DRIGOVÉ Z BRAZÍLIE
Kurz — PaedDr. Martina Mangová
Pá 17.00-21.00 hodin a so 9.00-18.00 hodin 
— Slunečnice
 

 �NEDĚLE 21. 3. 
LUNÁRNÍ JÓGA PODLE ADELHEID OH-
LIGOVÉ ZE ŠVÝCARSKA
Kurz — PaedDr. Martina Mangová
9.00-17.00 hodin — Slunečnice
 

 � PÁTEK 26. 3.
DIVOŽENKY V ROŽNOVĚ — ŽENSKÝ 
KRUH
Eva Ludvík Kudrnová
16.30 hodin — Slunečnice
 

 � SOBOTA 27. 3.
MEDITACE S KŘIŠŤÁLOVÝMI MÍSAMI
Zvuková relaxace — Jiřina Solvana Vašinová
17.00-20.00 hodin — Slunečnice
 

 � SOBOTA 28. 3.
ÚPLŇKOVÝ ÓM CHANTING
Skupinová hlasová meditace — Mgr. David 
Svoboda
19.00 hodin — Slunečnice
 

 �ÚTERÝ 6. 4.
VZTAHY NOVÉ DOBY — PŘEDNÁŠKA
Vendula Kociánová — Labužnice Života
17.00-20.00 hodin — Slunečnice
 
TERMÍNY V JEDNÁNÍ
 
EMBODIMENT — PLNÉ BYTÍ V TĚLE
Prožitkový seminář — Miluška Hazuchová, 
Katka Fojtíková 
Plánováno na sobotu a neděli
So 10.00-18.00 hod a ne 9.00-13.00 hodin — 
Slunečnice
 
KVANTOVÁ DUŠE
Přednáška — Rostislav Szeruda
17.30-19.00 hodin — Slunečnice
 
O ZDRAVÉM DÝCHÁNÍ OXYGEN ADVAN-
TAGE A BUTEYKO CLINIC
Praktická přednáška — Jiří Uhlíř
17.30-20.00 hodin — Slunečnice
 
MOVEMENT MEDICINE
Večer Spontánního Tance — Veronika Živa
17.00-19.30 hodin — Slunečnice
 
OTUŽOVÁNÍ — VĚDOMÝ PŘÍSTUP 
A PRÁCE S MYSLÍ
Praktická přednáška — Jiří Uhlíř
17.30-20.00 hodin — Slunečnice

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

Stage Garden GALLERY CREARS
Pavilon Na Zahradách 2186 
ZIMNÍ SALÓN — Prodloužena skupinová vý-
stava do  13. 3. Od 17. 3.do 1. 5. autorská 
výstava KLÁRA SEDLO, malba.

Galerie CREARS
Vila nábř. Duk. hrdinů 442
S PŘÍBĚHY SVĚTA/CUM FABULIS MUN-
DI prodloužená výstava do konce března slo-
venských umělců IGOR PIAČKA, PETER 
UCHNÁR, malba.

Centrum Zdravé Já
Palackého 457

 � ČTVRTEK 4. 3.
KRANIOSAKRÁLNÍ TERAPIE A MAPO-
VÁNÍ TĚLESNÉHO A EMOČNÍHO PRO-
ŽÍVÁNÍ
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 (dále každý čtvrtek a pátek)
 

 � PÁTEK 5. 3.
INDIVIDUÁLNÍ DRAMATERAPIE S AR-
TETERAPEUTICKÝM PŘESAHEM
Terapie trvá 60 minut při frekvenci 1x týdně či 
1x za 14 dnů. Cena: 650 Kč. 
Vede: MgA. Kateřina Fojtíková.
Rezervace: vesvemzivlu@gmail.com, 
tel. 774 983 521
10.00-18.00 hodin (dále každý pátek)
 

 � SOBOTA 6., NEDĚLE 7. 3.
KURZ: SM SYSTÉM 1A A 1B
Základní kurz cvičení pro začátečníky. Vede: 
MVDr. Zuzana Forejtková, cena: 3 000 Kč.
Rezervace přes objednávkový systém — 
objednavky.cititsedobre.cz
9.00-17.00 hodin
 

 � PÁTEK 12. 3.
MEDITAČNÍ SETKÁNÍ HO´OPONOPONO
Vede: Libuše Poulíčková, cena: 200 Kč.
Rezervace: lpoulickova@seznam.cz
17.00-19.00 hodin
 

 � SOBOTA 13., NEDĚLE 14. 3.
KURZ: SM SYSTÉM 1C A 1D
Základy manuálních technik. 
Vede: MVDr. Zuzana Forejtková, cena: 3 000 Kč.
Rezervace přes objednávkový systém — 
objednavky.cititsedobre.cz
9.00-17.00 hodin
 

 � SOBOTA 13. 3.
VÝTVARNĚ RELAXAČNÍ WORKSHOP: 
MALOVÁNÍ MANDAL NA PLÁTNO
Vede: Ing. Lucia Čapková, FB: Dot Art Thera-
py, cena: 1 500 Kč.
Rezervace: www.dotarttherapy.cz, více infor-
mací: capkova.lucia@gmail.com
9.00-15.00 hodin
 

 �NEDĚLE 14. 3.
VÝTVARNĚ RELAXAČNÍ WORKSHOP: 
MALOVÁNÍ MANDAL NA PLÁTNO

Vede: Ing. Lucia Čapková, FB: Dot Art Thera-
py, cena: 1 500 Kč.
Rezervace: www.dotarttherapy.cz, 
více informací: capkova.lucia@gmail.com
9.00-15.00 hodin
 

 � PÁTEK 19. 3.
VYŠETŘENÍ POHYBOVÝCH VAD U DĚTÍ
Vede: MVDr. Zuzana Forejtková, vstup zdarma.
Nutná rezervace času přes objednávkový sys-
tém — objednavky.cititsedobre.cz
13.00-16.00 hodin
 

 � PONDĚLÍ 22. 3.
MEDITACE: HOJNOST S ÚVODNÍ PŘED-
NÁŠKOU K DANÉMU TÉMATU
Vede: Mgr. Dagmar Hladká, cena: 150 Kč.
Rezervace: dajahladka@seznam.cz
18.30-20.00 hodin
 

 � PÁTEK 26. 3.
INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE A ODBLOKY
Vede: Libuše Poulíčková, cena: 700 Kč.
Rezervace: lpoulickova@seznam.cz
17.00 hodin
 

 � SOBOTA 27. 3.
4HODINOVÉ CVIČENÍ PRO SPRÁVNÉ 
DRŽENÍ TĚLA
Vede: Ing. Jiří Forejtek, cena: 900 Kč.
Rezervace přes objednávkový systém — 
objednavky.cititsedobre.cz
9.00-13.00 a 14.00-18.00 hodin
 

 �NEDĚLE 28. 3.
SEMINÁŘ: ODPOČIŇ SI
Vede: MVDr. Zuzana Forejtková, cena: 1 200 Kč.
Rezervace přes objednávkový systém — 
objednavky.cititsedobre.cz
9.00-16.00 hodin
 

 � PONDĚLÍ 29. 3.
ÚPLŇKOVÝ OM CHANTING
Vede: Mgr. Dagmar Hladká, cena: zdarma 
(dobrovolný příspěvek).
Rezervace: dajahladka@seznam.cz
19.30-21.00 hodin 

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

PRO BLIŽŠÍ INFO VOLEJTE NA UVEDE-
NÉ TEL. ČÍSLO. SVŮJ PŘEDBĚŽNÝ ZÁ-
JEM HLASTE NA UVEDENÉ KONTAKTY.   
O TERMÍNU POPŘ. ZMĚNÁCH VÁS BU-
DEME INFORMOVAT
 

 �ÚTERÝ 2. 3.
ZDRAVÁ ZÁDA S INKOU
Workshop s přístupem Feldenkraisovy metody 
— Inka Stavárková
17.00-19.30 hodin — Slunečnice
 

 � PÁTEK 5. 3.
PROBUZENÍ TĚLA HLASEM
Praktický workshop — Jana Kapsiová
16.30 hodin — Slunečnice
 

 �ÚTERÝ 9. 3.
ŠAMANSKÉ CESTOVÁNÍ 
Léčivý zážitkový workshop s šamanským bub-
nem — Mgr. Petr Horák
19.30-21.00 hodin — Slunečnice
 

Centrum Zdravé Já
Palackého 457
www.cititsedobre.cz

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

Galerie Crears
Tel.: 739 403 486
www.galeriecrears.cz
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Hotel Galik Velké Karlovice: skvělé místo pro velké svatby

Chystáte svatbu pro větší společnost? 
Chcete hosty překvapit opravdu skvě-
lým jídlem? Mít možnost rovnou 
přenocovat? A třeba i zažít atmosféru 
obřadu pod širým nebem? Místem, 
které všechny tyto nároky splňuje, je 
hotel Galik v Resortu Valachy ve Vel-
kých Karlovicích.

„Se svatbami máme více jak 10 let 
zkušeností, za tu dobu jsme připravili 
oslavu již pro více jak 200 párů a jejich 
rodin,“ říká Martina Žáčková, mluv-
čí Resortu Valachy. S očekávaným 
uvolňováním nouzového stavu se 
začínají opět množit rezervace termí-
nů. „Máme ještě volná místa v dubnu, 
květnu, říjnu a listopadu. V této době 

k plánování akcí přistupujeme seriózně: 
pokud by bylo nutné z důvodu přetrvá-
vajících opatření akci zrušit, nabízíme 
náhradní termín, případně jsme vstřícní 
k vrácení záloh,“ dodává mluvčí.

Galik patří k vyhledávaným mís-
tům svatebních oslav na Valašsku. 
Nachází se na klidném místě u lesa, 
takže se nemusíte obávat, že byste 
někoho rušili. Ani že by někdo rušil 
vás: celý hotel totiž můžete mít jen 
pro sebe.

Do prostorné restaurace s velkým 
sálem se pohodlně vejde i větší po-
čet svatebčanů, k tomu navíc můžete 
využít venkovní terasu a také cenově 
dostupné ubytování ve 22 pokojích 

až pro 100 hostů. Další předností je 
výborná gastronomie, kterou zajišťuje 
tým blízkého Spa hotelu Lanterna, 
vyhlášeného jedinečnou úrovní. Ob-
jednat si můžete i svatební dort a dal-
ší cukroví včetně valašských frgálů. 
V hotelu je totiž široko daleko vyhlá-
šená pekárna s cukrárnou.

Samozřejmostí je i příprava na-
zdobené tabule, na přání lze zajistit 
doprovodný program včetně hudby. 
Praktickým bonusem je pak prostorné 
parkoviště nebo bowling přímo v re-
stauraci, který pobaví děti i dospělé.

Chcete vědět víc? Podrobnosti 
najdete na www.valachy.cz nebo na 
rezervace@valachy.cz.

INZERCE

Komorní svatba?
Lanterna!

Jestliže hledáte spíše komor-
nější prostor pro menší osla-
vu, doporučujeme sousední 
Spa hotel Lanterna. Pro 
oslavu můžete využít zážit-
kovou restauraci Vyhlídka 
s kapacitou až 45 míst. Svat-
bu vám zde rádi zorganizují 
se všemi náležitostmi od 
výzdoby, květin a dortu přes 
hudbu až po obřad.

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

 �DO STŘEDY 10. 3.
VÝTVARNÁ A TVOŘIVÁ SOUTĚŽ 
Vyrábíme budky pro ptáčky. Fotografie budky 
a i fotografii autora zasílejte  na mail:  
j.krenkova@svcroznov.cz.

 �DO STŘEDY 24. 3.
MALUJEME A VYRÁBÍME JARNÍ, VELI-
KONOĆNÍ  POHLEDNICE  PRO BABIČ-
KY A DĚDEČKY
Pohlednice můžete nosit do schránky SVČ. 
Každého autora odměníme drobnou odměnou.
Více info na www.svcroznv.cz nebo na mailu: 
j.krenkova@svcroznov.cz.

 �DO STŘEDY 31. 3.
FOTOGRAFICKÁ VÝZVA — FOTOSTROJ 
ČASU
Najdi podle starých fotografií 10 míst v Rožno-
vě a vyfoť je z dnešního pohledu. Více info na 
webových stránkách a facebooku SVČ Rožnov.

 � PONDĚLÍ 1. 3. 
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ S NÁZVEM: „CO 
DĚLÁM NEJRADĚJI?“
Soutěž je pro všechny děti od MŠ po SŠ. Ma-
ximální formát papíru je A2. Techniky libovol-
né kresba, malba, grafika. Práce odevzdávejte 
na recepci nebo do schránky SVČ do 30. 4. 

 � SOBOTA 6. 3. 
TVOŘIVÉ DOPOLEDNE S EURONOU                          

Přednášející Mgr. Martin Navařík, pedagog 
a trenér atletiky. Věková specifika, dlouhodo-
bá koncepce, senzitivní období, pravidla spor-
tovní přípravy dětí a další. Vzhledem k ome-
zené kapacitě míst na přednášce, probíhá 
přihlášení na m.navarik@svcroznov.cz.
17.00-19.00 hodin — sál SVČ

 � STŘEDA 24. 3. 
ZÁVODY VE ŠPLHU O TYČI
Tradiční  závody ve šplhu. Akce se koná, po-
kud to epidemiologická situace umožní.
14.00–16.30 hodin ZŠ 5. května – velká tě-
locvična

 � TERMÍN BUDE UPŘESNĚN
DEN SE PSY
Den, ve kterém si členové kynologického 
kroužku zahrají různé hry, dozví se něco více 
ze světa psů a také uvidí ukázku psího spře-
žení. Na akci je nutno se online přihlásit na 
www.svcroznov.cz.
8.30-15.30 hodin

 � ČTVRTEK 1. 4. 
VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ
S dětmi si během velikonočního tvoření 
upleteme velikonoční košík z pediku a na-
malujeme vajíčka, zahrajeme si hru Veliko-
noční zajíček.
Cena 200 Kč za dítě (materiál, svačina, pitný 
režim, oběd). Na akci je nutné se přihlásit do 
26. 3. na mail: j.krenkova@svcroznov.cz.
7.30-15.30 hodin — SVČ 

Přijďte si vyrobit květináčky, do kterých si 
nasadíme cibulku, kterou připravíme na jar-
ní 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 prosím předem rezervuj na 
puntík@svcroznov.cz.
9.00-10.00 hodin — Komunitním centrum 
PUNTÍK

 �ÚTERÝ 16. 3. 
BABY DANCE pro rodiče s dětmi 
Přijďte si užít dopoledne plné tance a zábavy. 
V ceně 70 Kč je taneční lekce a dvouhodinový 
vstup do herničky. Své místo si předem rezer-
vuj na puntík@svcroznov.cz.
9.00-10.00 hodin — Komunitním centrum 
PUNTÍK

 �NEDĚLE 21. 3. 
BAFFY MÁ NAROZENINY!
Určitě už znáte fenku Baffy, která pracuje 
v  SVČ. Od začátku března si můžete zdarma 
na recepci SVČ vyzvednout recept a formičky 
s motivy pejsků. Doma si můžete upéct sušen-
ky a udělat si malou oslavu. Nezapomeňte si 
k tomu obléct každou ponožku jinou. Ptáte se 
proč? Zkuste to zjistit a vaši odpověď zároveň 
s fotografií domácích sušenek pošlete na
b.koprivova@svcroznov.cz, do předmětu napiš-
te heslo BAFFY MÁ NAROZENINY. Můžete 
vyhrát malou cenu.

 � STŘEDA 24. 3. 
PŘEDNÁŠKA NA TÉMA: SPORTOVNÍ 
PŘÍPRAVA DĚTÍ

Středisko volného času
Tel.: 571 115 635
www.svcroznov.cz
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Pro vysvědčení museli školáci v rouškách

Ve čtvrtek 28. ledna na děti 
čekalo pololetní vysvědče-
ní. Ve škole si ho však kvůli 
přísným protiepidemickým 
opatřením zatím mohli 
osobně převzít jen prvňáci 
a  druháci. Zbytek žáků se 
k  ohodnocení svého snaže-
ní dostal přes dálkový pří-
stup prostřednictvím inter-
netu. Spektrum Rožnovska 
vám na této straně přináší 
fotoreport z předávání vy-
svědčení na třech školách - 
ZŠ Videčská, ZŠ 5. května 
a  ZŠ Záhumení.             (r)

Na těchto dvou spodních snímcích jsou 
děti z 1. B Základní školy 5. května. Jejich 
třídní učitelkou je Zlata Dopaterová.

1. A Základní školy 5. května. 
Třídní učitelka Jana Karafiátová.

1. A ze Základní školy Videčská s  tříd-
ní učitelkou Ivanou Besedovou.

Společná fotka prňáčků ze Základní 
školy Záhumení. Jejich třídní učitelka 
je Iva Kokinopulosová.

Druháci ze ZŠ Záhume-
ní a jejich třídní učitelka   
Nicola Záklasníková.
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Martin Valášek
martin.valasek@tka.cz

Band Of Heysek a Chorobopop online stream

BAND OF HEYSEK – STREAM
ČTVRTEK 11. 3.
19.00 hodin —  online/Vrátnice

Měsíc se s měsícem sešel, překva-
pení se nekoná, a tak stále děláme 
kulturu v distančním režimu. Kro-
mě dnes již zavedených podcas-
tů Téčko se budete moci podívat 
v březnu na streamované koncerty. 
V rámci cyklu Blues and Jazz No-
tes, který jsme zahájili loni, přijede 
brněnská kapela Band of Heysek, 
což je parta muzikantů, kteří sklá-

dají a hrají vlastní živočišné, blue-
sem načichlé, syrově špinavé písně.

Kapela vznikla v roce 2015. 
Všichni tři muzikanti se znají vel-
mi dlouho a velmi dobře z různých 
brněnských kapel. Jejich nultý kon-
cert na festivalu Eurotrialog v Mi-
kulově se natolik líbil, že jednak 
dostali pozvání i na další ročník, 
ale také nabídku na předskakování 
slavných The Smokie v Ostravě. Od 
té doby koncertují v klubech a na 
festivalech zejména v Čechách, ale 
i Polsku, Bosně a Slovensku. Za-
hráli také na věhlasném BluesAlive 
či předskakovali The Animals v br-
něnském SONO centru.

Během turné v USA nahráli dvě 
alba se vzácnými hosty — Kenny 

Brownem a R.L. Boycem (nomino-
ván v roce 2017 na cenu Grammy 
v kategorii blues). První z nich 
„R.L. Boyce & Band of Heysek feat. 
Kenny Brown — Juke My Joint“ vy-
chází 4/2020 u Indies Scope, druhá 
zatím čeká na své vydání.

CHOROBOPOP — STREAM
ČTVRTEK 25. 3.
20.00 hodin — online/Vrátnice

Rožnováci koncem roku vydáním 
svého debutního vinylového LP roz-
vířili český nezávislý hudební ryb-
níček. Pochvalné recenze na Rádiu 
Wave Českého rozhlasu, hudebních 
serverech a  sociálních sítích nebra-
ly konce. Už se dokonce objevova-
ly i hlášky typu „je přechorobo-
popováno“. Inu, umělci to nikdy 
neměli lehké.

Desku s názvem „Kočky, krysy, 
celebrity“ kapela pokřtí virtuálně 
ve Vrátnici a vynasnažíme se, aby 
to stálo za to. Chystají se speciál-
ní dekorace a „naživo“ dojde i na 
úplně nové skladby. Pokud kapelu 
neznáte, tak vězte, že je složena ze 
zkušených muzikantů - vznikla na 
troskách hardcore punkového Tele-
fonu. Poté, co jeho řady opustil bu-
beník, sáhla osiřelá trojice Zay, Keč 
a Ctib po bicím automatu, změnila 

název a pustila se do hledání nové 
tváře, od té předchozí záměrně od-
lišné. V jejich tvorbě jde o písničky, 
kde je podstatnou složkou srozumi-
telný a básnický text. Hudba ovšem 
nezůstává pozadu, nezvyklé nápa-
dy a aranže pasují toto trio mezi 
špičku domácí alternativní scény. 
Nová vlna s novým obsahem, aby-
chom parafrázovali starou hlášku 
bolševických novinářů.

Raději se ale věnujme sou-
časnosti. Jak trefně píše Honza 
Klouček na Czechcore.cz: Tóny 
z desky propojují math(ematicky) 
přesnou muziku, rockovej androš 
a já osobně slyším i jedovatý jazyk 
rožnovského punkového undre-
groundu. Navíc klávesy, elektric-
kej bicmen a tři hlasy, tři různé 
nálady: Ctib — jedovatý útočník, 
Keč - přesný hlasatel, Zay - hito-
vý potenciál. Deska je různorodá, 
přesto kompaktní. Množství nálad 
do sebe perfektně zapadá. Často 
se texty s hudbou prolínají, jindy 
jsou proti sobě, vždycky do sebe 
ale zapadají.

Všechny naše streamované pořa-
dy budou veřejně přístupné. Pod-
pořit je můžete zakoupením online 
vstupenek, odkazy na prodej i sa-
motné přenosy naleznete na našem 
webu nebo facebookové stránce.

Pavel Zajíc
zapa@knir.cz

Knihovna a březen? V době psaní 
tohoto článku je městská knihovna 
otevřena ve stejném režimu, jako 
tomu je již od začátku tohoto roku. 
Tedy fungujeme v režimu bezkon-
taktního výdeje předem objedna-
ných dokumentů a jejich bezkon-
taktního vracení prostřednictvím 
návratového Biblioboxu. Objed-
návku dokumentů můžete učinit 
prostřednictvím uživatelských kont 
v online katalogu knihovny, telefo-
nicky či e-mailem. Následně budete 
knihovnou vyzváni k vyzvednutí si 
Vámi objednaných dokumentů. 

Dovolte mi však se zastavit 
u výše zmiňovaného čtenářského 
konta, které je řadou stávajících 
čtenářů využíváno, nicméně je stá-
le řada těch, kteří jeho funkciona-
lit plně nevyužívají. Prostřednic-
tvím něj mají uživatelé možnost 
nahlížet do své čtenářské historie, 
vidí, které dokumenty mají aktuál-
ně vypůjčeny, provádějí rezervace 
nebo právě výše zmiňované objed-
návky dokumentů. To by nebylo 
nic výjimečného, avšak pojďme 
dále. Prostřednictvím čtenářského 
konta si lze půjčovat i z nabídky 
elektronických knih od společ-
nosti e-Reading. Tato nabídka činí 

k dnešnímu dni 9 977 titulů. To 
vše platilo do letošního února. 

Od března 2021 se za použi-
tí stejných přihlašovacích údajů 
před uživateli rožnovské knihov-
ny otevírá vstup do Národní di-
gitální knihovny Kramerius. Co 
to doslova znamená? V případě, 
že se přihlásí na webových strán-
kách Národní digitální knihovny 

(www.ndk.cz) a souhlasí s pod-
mínkami, za jakých je knihovna 
provozována, mají uživatelé rož-
novské knihovny možnost číst 
a studovat v databázi, která obsa-
huje tzv. Díla nedostupná na trhu 

(DNNT). Jedná se o dokumenty, 
které jsou dosud chráněny autor-
ským zákonem (tj. neuplynulo 70 
let od smrti všech autorů), ale ne-
jsou již dostupné na knižním trhu. 
Velká část z nich již byla českými 
knihovnami zdigitalizována a do-
sud byla přístupná jen v budově 
příslušné knihovny vlastnící daný 
dokument. Nyní mají registrovaní 

čtenáři naší knihovny novou mož-
nost zobrazit všechna tato díla 
vzdáleným přístupem online pří-
mo ze svého domácího počítače.
K dispozici pro online čtení jsou:
> plné texty digitalizovaných doku-

mentů (knihy, časopisů, novin atd.) 
vydaných na území České republiky 
do roku 2000. Periodika jsou do-
stupná až do roku vydání 2010.
> plné texty digitalizovaných doku-
mentů, které jsou z hlediska autor-
ského práva volné (autorskoprávně 
již nechráněné). V NDK-DNNT jsou 
tato díla označena jako „veřejná”.
> NDK-DNNT nyní (2021) nabízí 
v režimu DNNT téměř 70 tisíc knih 
a periodik, ve veřejném režimu dal-
ších více než 37 tisíc dokumentů.

Z výše uvedeného vyplývá, že 
se před uživateli otevřely opravdu 
obrovské možnosti ke studiu star-
ších a do této doby v podstatě ne-
dostupných dokumentů. Stalo se 
tak díky úsilí rožnovské knihovny 
o technickou připravenost na straně 
jedné a podpisu legislativně-smluv-
ního rámce mezi Národní knihov-
nou ČR, ministerstvem kultury 
a ochrannými autorskými svazy 
(Dilia a OOA-S). 

Věřím, že nabídka této služby 
(která je v tuto chvíli smluvně za-
vázána do konce roku 2023) může 
učinit rožnovskou knihovnu atrak-
tivnější. V případě zájmu o její 
využití naleznete podrobnější 
informace na webových strán-
kách knihovny. 

Březen je měsícem čtenářů. Jak 
lépe jej připomenout než otevřením 
nové knihovny? A že je pouze virtu-
ální? Děláme, co je v našich silách. 

Nová (digitální) knihovna otevírá v březnu
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Rozhovor s Petrem Skočkem, 
vedoucím lokace Brose CZ
Brose CZ koncem roku 2020 změnilo organizační strukturu. Vladimír Obůrka se stal ředitelem rožnovského 
závodu, Petr Zajaroš závodu v Kopřivnici. Brose navíc nově otevřelo Středisko sdílených služeb v Ostravě. 
Za celou lokaci Brose CZ je nově zodpovědný prokurista a personální ředitel Petr Skoček, který má na sta-
rosti také kontakt s veřejnou správou a komunikaci. Požádali jsme jej o hodnocení předchozího roku a plány 
společnosti do nejbližší budoucnosti. 

 �Jak moc ovlivnila koronakrize 
fungování Brose CZ?
„Počátkem druhého čtvrtletí jsme 
i my zaznamenali významný po-
kles v objednávkách a na dva týd-
ny jsme téměř přerušili výrobu. 
Pak se ale automobilový průmysl 
vzpamatoval a objednávky rostly 
velmi rychle. Abychom byli schop-
ni plnit požadavky našich zákazní-
ků, museli jsme nabrat více než 
400 nových spolupracovníků.“

 � Neobáváte se změn v oblasti pře-
chodu na alternativní pohony vozidel? 

Vůbec ne. Naše výrobky nejsou zá-
vislé na tom, zda automobil jede 
na elektřinu, plyn nebo benzín. 
Například sedáky z kopřivnického 
závodu budeme dodávat do jedné 
z nejznámějších značek elektro-
mobilů. A zámky odsud z Rožno-
va se montují do všech evropských 
automobilů. Jsem přesvědčen, že 
o naše výrobky bude zájem stále.“

 �Museli jste díky koronakrizi za-
stavit nebo odložit investice?
„V Brose razíme přístup, že z kri-
ze vyjdeme silnější. Urychlili 
jsme proto naše transformační 
projekty, které se mimo jiné za-
měřují na snižování nákladů. Na 
druhou stranu jsme klidnější ob-
dobí věnovali právě investicím. 
Konkrétně v Rožnově se jedná 
hned o několik významných a ná-
kladných projektů. V loňském 
roce jsme instalovali zcela novou 
výrobní linku pro našeho vý-
znamného zákazníka. Co se týče 
péče o zaměstnance, momentál-
ně bohužel z pochopitelných dů-
vodů nerealizujeme žádné akce 
pro zaměstnance. Ale s novým 
poskytovatelem stravovacích 
služeb právě dokončujeme re-

konstrukci naší kantýny. Tento 
rok také zvětšíme kapacitu par-
kování. Vývojový tým zámků od 
loňského roku pracuje ve zcela 
nových moderních kancelářích.“ 

Jak vidíte, vedení a vlastníci Brose 
dělají vše proto, aby nabídli svým 
zaměstnancům jistotu stabilního 
zaměstnání v bezpečných a kvalit-
ních pracovních podmínkách.  (pr)

NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

Mateřská škola na 5. květnu změnila ředitelku
Od února má Mateřská škola 5. 
května 1527 nové vedení. Na ředitel-
skou židli po Lucii Vašinové usedla 
Lenka Habartíková. 

Za poslední tři roky je to na 5. 
květnu již třetí změna na postu 
ředitelky. Na koci roku 2018 ode-
šla do penze dlouholetá šéfka 
školky Alena Maňáková. V rámci 
výběrového řízení komise na její 
místo vybrala Lucii Vašinovou, 
která zde vydržela do letošního 
ledna. „S  prací paní Vašinové jsme 
byli spokojeni, proto nás překvapila 
její rezignace. Učinila tak ze sou-
kromých důvodů, my její odstoupe-
ní z  funkce respektujeme a za její 
práci jí děkujeme. Okamžitě jsme 
vyhlásili nové výběrové řízení, do ně-
hož se přihlásily dvě uchazečky. Jed-
na z Meziříčska, druhá z Rožnova. 
V  konkurzu si výborně vedla Lenka 
Habartíková. Ta dosud pracovala 
jako vedoucí učitelka v mateřince 
na rožnovských Horních Pasekách, 
tedy pobočce MŠ Na Zahradách,“ 
informoval místostarosta Rožnova 
Jan Kučera (Nezávislí Rožnováci).

 �Otázka pro Lenku Habartíkovou – 
jaké máte se školkou plány?

„Do školky nastupuji netradičně v  po-
lovině školního roku, budu se však 
maximálně snažit plynule navázat na 
současný vzdělávací program a  osvěd-
čené aktivity tak, aby změna pro děti 
byla co nejmenší. Dokončím rozběhnu-
té projekty bývalé paní ředitelky a ce-
lého pedagogického sboru. Především 
se zaměřím na plánovou revitalizaci 
zahrady, která by měla být zahájena 
v jarních měsících letošního roku. Děti 
se mohou těšit na různé akce a sportov-

ní aktivity, které pro ně připravím spo-
lečně s ostatními kolegyněmi v rámci 
MŠ. Ty by měly zpestřit vzdělávací na-
bídku a pomoci tak dětem zapomenout 
na současný neutěšený nouzový stav. 
Ráda bych využila i jiných projektů 
a akcí nejen ke zvelebování prostředí 
mateřské školy, ale také k zajištění di-
daktických pomůcek a materiálů. Do 
funkce vstupuji s odhodláním přijmout 
výzvy, které s mou profesí a novým 
prostředím souvisí. Mým cílem je mít 
dobrou mateřskou školu, poskytovat 
kvalitní předškolní vzdělávání s pod-
nětným zázemím a  zařadit se tak 

mezi vyhledávané mateřské školy ve 
městě. Mít šťastné a  spokojené děti, 
vstřícné rodiče a stát se tak nezapome-
nutelným mostem mezi rodinou i  zá-
kladní školou a dostat se do povědomí 
široké veřejnosti. K naplnění této vize 
předpokládám podporu a  součinnost 
stávajících zaměstnanců této MŠ, 
spolupráci se zřizovatelem a dalšími 
partnery školy.  Tímto chci také podě-
kovat za podporu a velmi milé přijetí 
jak ze strany pedagogického sboru 
a  zaměstnanců školy, tak samozřej-
mě od dětí i jejich rodičů, se kterými 
se postupně seznamuji.“                (r)

Lenka Habartíková 
(vlevo) patří mezi 
zkušené pedagogy.
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Rychlé šípy a jejich úžasná nová dobrodružství
Do kina Panorama vás sice pozvat 
nemůžeme, přijďte se ale podívat na 
kino! Ve vitrínách, na oknech a dve-
řích vystavujeme komiksy inspirující 
se příběhy legendárních Rychlých 
šípů. Výstavu jsme pro vás připravili 
ve spolupráci s rožnovským rodá-
kem Tomášem Prokůpkem, který se 
dlouhodobě zabývá historií českého 
komiksu.

Antologie komiksových poct Rych-
lým šípům vyšla v roce 2018 u příle-
žitosti jejich 90. výročí. S nápadem 
přišel komiksový publicista Tomáš 
Prokůpek, jemuž se pro něj poda-
řilo získat nakladatelství Akropolis 
a nakonec i Skautskou nadaci Jaro-
slava Foglara. 

„Rychlé šípy představují nepřehléd-
nutelný fenomén domácí popkultury, 
jehož význam záhy překročil hranice 
obrázkového seriálu a který zásadně 
ovlivnil řadu následujících generací 
čtenářů. Ani jemu se ale nevyhýbá 
postupné stárnutí, a tak by stálo zato 
vyzkoušet, jestli je dnes možné vytvo-
řit nové příběhy Rychlých šípů, jež by 
dokázaly oslovit současné čtenáře 

a přitom zachovaly alespoň některé 
výrazné rysy této,“ upřesňuje svůj 
záměr Prokůpek. 

Výstava na vnějších plochách 
rožnovského kina nabízí výběr 
z  publikovaných prací. Kromě sna-

hy ukázat různorodost jednotlivých 
interpretací představujeme také 
autory se vztahem k valašskému 
regionu. Kromě Tomáše Prokůpka 
pochází z Rožnova rovněž Jan Po-
mykač a z blízkého Valašského Me-

ziříčí Jiří Palát (Youry) a Michal 
Lamprecht (Lampa). 

Výstava je plánována do neděle 18. 
dubna, v případě zahájení promítání 
kina bude z vitrín přesunuta do vesti-
bulu.       (tka), ilustr. Jan Pomykač

Pohlednice Richarda Sobotky 

Před 60 lety vzniklo divadlo 
malých forem Sakotran

Počátkem 60. let 20. století začala vznikat Divadla malých 
forem. Také v Rožnově chtěli mladí lidé uplatnit své diva-
delní nadání a osobitými výrazovými prostředky reagovat 
na nešvary tehdejší společnosti. Původně byly na scéně dva 
divadelní kolektivy RUM - Radost Úsměv Mládí a  SAKO-
KATRAN. V roce 1961 se spojily v jeden, ten jako SA-
KOTRAN - SAtirický KOlektiv TRANzistoru, působil při 
ZK ROH. Posléze všechny divadelní formy zastřešila SAS 
- Stálá amatérská scéna.

Zpočátku uváděl SAKOTRAN krátké a zábavné pořady, 
ale po prvním větším úspěchu se satirickým pořadem 
„Svatí na pochodu“, který měl řadu repríz, byl uveden 
v  Praze a také v Karviné na krajském kabaretním festiva-
lu, začali nacvičovat celovečerní hry, mimo jiné i „Veselé 
paničky windsorské“. Soubor SAKOTRAN byl také po 
několik let vítězem  okresních divadelních přehlídek.
Mladí divadelníci (všichni zaměstnanci Tesly Rožnov) 
takto navázali na dlouhou divadelní tradici v Rožnově, 
která sahá až do roku 1859. V té době byly rožnovské 
klimatické lázně v rozkvětu a ke zpříjemnění pobytu lá-
zeňských hostů, také za účelem povznesení města, začaly 
vznikat nejrůznější spolky. 

Spolek divadelních ochotníků založil administrátor 
P. František Ficker, řídil jej, cvičil a také v něm hrál. 
V  městském parku vzniklo dřevěné divadlo zvané „Aré-
na“. Prvým sehraným kusem bylo „Dobré jitro“, obsaze-
né 13 herci. Hrálo se 6 let, pak byla čtyři roky přestávka, 
od roku 1869 se v „Aréně“ začalo hrát znovu. Do reper-
toáru se brzy dostal Tylův „Pražský flamendr“ a také hra 
Jana Nerudy „Ženich z hladu“. Když „Aréna“ vyhořela, 
byla některá představení odehrána v hotelu Elzer a také 
v prostorách hospody „Na sklepě“, dnes umělecké kovář-
ství Vladislava Holuba. Od roku 1876 se hrálo v Lázeň-
ském domě. 

Ke zlomu v kulturní oblasti rožnovského divadelnictví 
došlo po listopadu 1989, nedokončený Dům kultury i se 
zázemím byl zprivatizován a divadelních souborů se již 
nedočkal.                                                                    (sb)
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Zuberská městská knihovna slaví 100 let
Knihovna města Zubří slaví v tomto 
roce významné 100. výročí od jejího 
založení. V Zubří v 19. století exis-
tovaly knihovny Sokola, hasičského 
spolku nebo knihovny soukromé, na-
příklad vůbec první ucelená knihov-
na byla Ondřeje Palackého, bratra 
Františka Palackého, a čítala na 
3 000 svazků. Po smrti Ondřeje 
Palackého měla údajně část těchto 
svazků, se svolením jeho bratra, vy-
tvořit základ knihovny při rožnovské 
„Slovanské“ škole a část měla puto-
vat i do knihovny obecní. 

Podnětem ke zřízení obecní 
knihovny byl však až 1. knihovní 
zákon z roku 1919. Veřejná knihov-
na byla otevřena v listopadu roku 
1921 sloučením knihovny sokolské, 
hasičské a obecní.

V roce 1957 se Místní lidová 
knihovna přestěhovala do budovy 
farního úřadu a poté po sloučení 
knihovny Klubu pracujících a Míst-
ní lidové knihovny v roce 1964 se 
knihovna přestěhovala do Klubu 
Zubří. Tehdy měla dvě pobočky, 
a to na Horní škole a ve Starém 
Zubří, přičemž ve fondu bylo 5 600 
knih. Pobočka na Starém Zubří 
fungovala až do roku 2015. 

Knihovna v Klubu Zubří nejprve 
obývala jen jednu menší místnost, 
ale v průběhu let své prostory roz-
šiřovala, stejně jako se rozšiřoval 

fond a služby uživatelům. Nakonec 
zabírala téměř celé patro Klubu, 
které ale v roce 2016 vyměnila za 
prostor v Domě služeb v centru 
Zubří. Získala tím prostor k po-
řádání nejrůznějších akcí, služeb 
začaly více využívat děti, které to 
mají blíže ze školy. Zlepšila se také 
dostupnost díky blízkosti autobu-
sové zastávky. Nejdůležitější však 

je, že čtenáře vybízí k tomu, aby 
v knihovně trávili více času, že se 
knihovna stala opravdu místem se-
tkávání všech generací. V současné 
době se knihovní fond pohybuje 
k 20 000 svazků. Počet čtenářů 
z  loňské statistiky vykazuje sice 
menší počet čtenářů než roky pře-
dešlé, protože do provozu knihoven 
také zasáhla pandemie koronaviru, 

běžně mají k 600 uživatelů, ale co se 
týká výpůjček, ty se stále drží na vy-
sokých číslech — měli jich na 26 000.

Historie zuberské knihovny 
je pestrá, na podzim se tak bude 
k  jejímu výročí konat ve spoluprá-
ci s  Muzeem Zubří výstava, kde 
se seznámíte nejen s její historií, 
ale také příhodami z knihovnické 
praxe.       (r), fota archiv knihovny

 � Knihovnice: 2015 — doposud Veronika Janů (vedoucí knihovny), 2005 
— doposud Lenka Cabáková knihovnice, 2006 — 2009 Ludmila Cabáko-
vá, 1978 — 2005 Eliška Bartošíková, do současné doby chodí vypomáhat. 
Před třemi lety získalo Zubří cenu Knihovna Zlínského kraje roku 2018.

Knihovna sídlí na ulici Hlavní 
vedle hasičské zbrojnice.

Pasování čtenářů.

Knihovnice - zleva - Lenka, 
Veronika, Eliška se zasadi-
ly o cenu Knihovna roku 
Zlínského kraje 2018.

V minulosti se knihovnice při půjčo-
vání musely obejít bez počítačů.
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Středisko volného času je připraveno otevřít
Začátkem března 2020 byla činnost 
Střediska volného času (dále jen 
SVČ) Rožnov výrazně ovlivněna epi-
demií covid-19. Rozhodnutím minis-
terstva zdravotnictví a ministerstva 
školství byla zakázána prezenční 
účast všech účastníků na zájmovém 
vzdělávání. 

„V období březen až květen 2020 
jsme natáčeli výuková videa a dis-
tribuovali je klientům SVČ a na ce-
lorepublikový portál sdružení SVČ 
a  DDM pod názvem Mitkamjit 
(www.mitkamjit.cz). Velkou výzvou 
pro nás byl přechod na online výuku. 
Jelikož jsme s ní stejně jako většina 
školských zařízení v ČR neměli žád-
né zkušenosti, tak jsme to ze začátku 
pojali jako experiment. Po prvotních 
zkušenostech, reakcích rodičů a čle-
nů kroužků a na základě doporučení 
odborníků jsme se rozhodli pokra-
čovat v online výuce jen v několika 
kroužcích. Naším cílem bylo nepod-
porovat mnohahodinové vysedávání 
dětí za počítačem a jít formou po-
řádání různých výzev a poznávacích 
stezek po okolí Rožnova. V uvedeném 
období byly zrušeny všechny akce pro 
veřejnost. Bohužel se dále nekonaly 
tradiční akce jako Den zdraví, Roz-
hýbejme Rožnov, Dětský den, nebo 
Rožnovská olympiáda dětí a mlá-

deže,“ sdělila Marcela Válková ze 
SVČ Rožnov.

Zaměstnanci SVČ se loni zapo-
jili do vlny solidarity a ušili několik 
set ochranných roušek, vytiskli ně-
kolik set ochranných štítů a svorek, 
které byly distribuovány především 
zdravotníkům, do domovů důchod-
ců a lidem v tzv. první linii. „V poz-
dější fázi epidemie jsme personálně 
zajišťovali domov důchodců Rožnov 
a MŠ na Zahradách a podíleli se 
na rozvozu potravin v rámci našeho 
města. Přes značná omezení, která 
epidemie přinesla, se objevily nové 
příležitosti. Naučili jsme se více vyu-
žívat informační technologie ve výuce 
a snažili se podporovat výuku na zá-
kladních školách prostřednictvím do-
učování,“ dodal ředitel SVČ Rožnov 
Martin Navařík.

Pokračování epidemie způ-
sobilo nižší počet dětí v zájmo-
vých kroužcích ve školním roce 
2020/2021. Uzavření střediska 
volného času začátkem října 2020 
nedovolil rozjezd školního roku, 
tak jak byli dosud všichni zvyklí. 
„Jsme však optimisté a z měsíce 
na měsíc připravujeme příležitost-
né akce a  aktivity. Díky tomuto 
přístupu jsme schopni okamžitě 
reagovat na naše znovuotevření,“ 
poznamenal Navařík.                           

Tři otázky pro Marcelu Válkovou – pedagoga volného času

 � Jak je v rožnovském SVČ aktuálně s pořádáním akcí?
„Kolegové jsou i přes trvající uzavření SVČ dle vládních nařízení stále opti-
mističtí a připravují pravidelně na každý měsíc řadu akcí pro děti i  veřejnost. 
Některé z nich se musí v následném období zrušit, některé přesunout na jarní 
termíny, některé se snažíme zasadit do online prostředí nebo přímo ven do 
přírody, což je ideální varianta. Mezi takové akce patřila například literární 
soutěž, kterou jsme úspěšně on-line vyhodnotili a  poté zpracovali a zveřejnili 
na našem YouTube v sérii Čtení psích příběhů dětských autorů. Do další on-
line akcí výtvarného charakteru nebo taneční a  pohybové online výzvy, se nám 
děti zapojují hojně. Jednou z očekávaných akcí pro děti a pro celé rodiny je 
únorové Putování zimním Rožnovem, kterou SVČ zasadilo do terénu a je jak 
zábavná, poznávací, ale především pohybová a  na čerstvém vzduchu.“

 � A co jarní prázdniny?
„Jarní prázdniny jsme tentokrát kompletně vyhradili našim dětem z kroužků, 

pro které máme k dispozici sérii jarních soustředění. Ta budou probíhat dle 
rozvrhu a dle jednotlivého zaměření po celý prázdninový týden. Budou se ko-
nat za předpokladu, že bude v SVČ povolená činnost. Jsme připraveni i  na 
variantu omezenější počet ve skupinkách. Soustředění máme celkem plánová-
no 36. Informace k nim podávají vedoucí kroužků.“

 � Blíží se také léto a s ním oblíbené tábory. Už se ví něco konkrétního?
„Také letní příměstské a letní pobytové tábory jsou připravené a detailní pře-
hled máme na webových stránkách. Pro rok 2021 jsme jich na červenec-srpen 
připravili 29 s celkovou kapacitou okolo 660 dětí. Online přihlašování bylo 
již spuštěno. V nabídce máme 4 pobytové tábory: Soláň, Pasohlávky-Pála-
va, Bílá nebo Makov-Kmínek a 25 příměstských táborů různého charakteru 
a  zaměření. Kapacita se nám raketově naplňuje, takže je i z toho vidět, že 
trávení volného času dětí není nikomu nijak lhostejné. Je vidět, že se všichni 
těší na oblíbené aktivity, na pohyb, tvoření, zábavu, a  především společné 
chvíle s kamarády.“

(r), fota z akcí SVČ konaných v roce 2020
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HC ROBE Zubří ve čtvrtfinále Evropského poháru!

Do konce základní části sezony 
2020/2021 zbývá zuberským extra-
ligovým házenkářům odehrát už jen 
tři zápasy – 27. 2. jedou do Kopřiv-
nice, 6. 3. přivítají doma Lovosice 
a 20. 3. zamíří do Frýdku-Místku. 
Aktuálně ale Zubřané zažívají jeden 
z největších úspěchů poslední doby 
- probojovali se totiž do čtvrtfinále 
Evropského poháru.

V tabulce se Zubřané po 18. kole, 
kdy doma 16. 2. vyhráli nad Hra-

nicemi 31:27, drží na 7. místě (po 
uzávěrce se ještě odehrál 24. 2. domácí 
zápas s Novým Veselím, jehož výsledek 
zde není reflektován – pozn. red.). 
Mezitím na ně čekala dvě utkání 
evropského poháru EHF se sloven-
skou Považskou Bystricí, v nichž jed-
nou vyhráli 29:22 a jednou prohráli 
23:28. Postoupili tak do čtvrtfinále 
EP, které je na programu o víkendu 
20. — 21. 3. (Zubří se 20. 3. od 18 
hod. střetne doma se Slovinci). Odve-
ta bude za týden.

Spektrum Rožnovska nyní přináší 
společnou fotografii týmu včetně 
organizačních pracovníků. Horní 
řada zleva Jakub Bambuch (kon-
diční trenér), Petr Kocurek (ma-
sér), Ivan Jirák, Jiří Dokoupil, Da-
vid Lefan, Matěj Havran, Bohdan 
Mizera, David Mazurek, Marek 
Hlinka, Pavel Mancl a Josef Mazáč 
(sportovní ředitel). Prostřední řada 
zleva Michal Balhárek (manažer), 
Josef Malina (sekretář), Zbyněk 
Mizera (vedoucí družstva), Rado-

mír Válek, Lukáš Mořkovský, Du-
šan Palát, Tomáš Vlk, Lukáš Hyb-
ner, Štěpán Souček, Štěpán Fiala, 
Michal Tonar (trenér), Ivo Tovaryš 
(člen VV) a Tereza Krupová (ad-
ministrativní pracovnice). Spodní 
řada zleva Pavel Bajer, Filip No-
vák, Josef Dobeš, Jaroslav Dořičák 
(předseda klubu), Štěpán Krupa, 
Milan Malina, Šimon Mizera, To-
máš Chmela, René Dořičák (mís-
topředseda klubu), Miroslav Jurka, 
Tomáš Mičkal a Pavel Přikryl.    (r)

Výzva Vstříc Velkému Javorníku odstartuje znovu na jaře
Na výzvu Vstříc Míru, která pro-
běhla na jaře 2020 v průběhu první 
vlny pandemie, navázal atletický od-
díl AC Sportguides Rožnov výzvou 
Vstříc Velkému Javorníku a opět 
pro své členy, ale i veřejnost uspo-
řádal běžeckou a cyklistickou výzvu 
tentokrát až na vrchol známého kop-
ce 915 m vysokého.

Zájemci zdolávali bezmála šesti-
kilometrovou trasu od koliby na 
Dolních Pasekách na vrchol Vel-

kého Javorníku, a to v běhu nebo 
na kole.  

Stejně jako v případě první výzvy 
Vstříc Míru, i zde si každý své vý-
sledky zapisoval do sdílené tabul-
ky, která byla rovněž registrací do 
soutěže, zdrojem naměřených dat, 
zároveň inspirací a motivací pro 
ostatní. Výzva si opět rychle našla 
své zájemce nejen z řad atletického 
oddílu. Po zapsání prvních výsled-
ků se přidávali další a další, a tak 
jako v případě jarní výzvy z  toho 

byla brzy zajímavá a napínavá sou-
těž. V době svého trvání (od 15. 
10. do 31. 12. 2020) ji absolvovalo 
celkem 35 účastníků se 106 poku-
sy, z  nichž bylo 88 v běhu a 18 na 
kole!  Nejrychlejší čas v běhu mezi 
muži byl 28:55, mezi ženami 36:58. 
Na kole se jezdilo s nejrychlejšími 
časy 24:52 v podání mužů, 37:19 
v  podání žen. 

Nejmladším účastnicím bylo jen 
5 let, nejstaršímu 55. Celkem bylo 
směrem nahoru naběháno a najež-
děno před 600 km s převýšením 47 
700 m, tedy 5 a půl krát výstup na 
Mt. Everest! 

Všichni, kteří zapsali alespoň je-
den výsledek, byli odměněni účast-
nickým diplomem, děti navíc slad-

kou odměnou. Dospělí účastníci si 
vítězstvím ve svých věkových kate-
goriích v běhu a na kole vybojovali 
láhev vína - pro dámy, v případě 
mužů to byl malý soudeček piva.

Výzva splnila svá očekávání 
a  opět se na čas stala motivací 
a  prakticky i závodem v době, kdy 
se žádné sportovní klání nemohlo 
konat. Pokud by se situace kolem 
covid-19 neměnila a běžecké zá-
vody nebylo možné dále pořádat, 
má oddíl AC Sportguides Rožnov 
myšlenku uspořádat na jaro další 
podobnou výzvu. Pro aktuální info 
sledujte na www.sportgides.cz FB: 
facebook.com/sportguides.    

                            Marek Tetera 
Fota účastníků výzvy

Foto HC ROBE ZubříZubří mezi 8 nejlepšími týmy Evropy


