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Povinné sčítání lidu 2021 odstartovalo

V České republice začalo v březnu sčítání lidu, domů a bytů 2021. V první fázi má každý možnost sečíst se on-line prostřednictvím
elektronického formuláře na webu www.scitani.cz. Sčítání je povinné. V případě, že povinná osoba nevyužije on-line formu sčítání (do 9.
dubna), musí od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit listinný sčítací formulář. Ten získá spolu s odpovědní obálkou od sčítacího komisaře nebo na
kontaktních místech sčítání. Vyplněný formulář v obálce lze odevzdat na kontaktním místě nebo vhodit do poštovní schránky. Kontaktními
místy pro Sčítání 2021 jsou pracoviště České pošty. Informace týkající se sčítání lidu lze take nalézt na městském webu www.roznov.cz. (r)

Karneval na 5. květnu stihli ještě před uzavřením školek

Poslední únorovou středu, tedy ještě před zpřísněním protiepidemických opatření, ožila MŠ 5. května 1527 karnevalem. Děti včetně paní učitelek se pro tuto
příležitost převlékly do krásných kostýmů a obě třídy se proměnily v taneční parket plný veselých masek. Celé dopoledne proběhlo v duchu her, soutěží a tanečků za doprovodu taneční hudby. Na závěr byly všechny děti za účast na karnevalových radovánkách oceněny diplomem a malou sladkou odměnou.
(r)

Kanál z areálu bývalé Tesly projde revizí
Město chce zpřísnit limity vypouštěných odpadních látek
V poslední době snad mediálně nejznámější kanalizace v republice – tedy ta, která odvádí
vyčištěnou vodu z čističky v areálu bývalé rožnovské Tesly do řeky Bečvy ve Valašském
Meziříčí – prochází hloubkovou kontrolou.
Více uvnitř listu

POZVÁNKA
 Úterý 20. 4. od 14 hodin bude
v obřadní síni MěÚ probíhat zasedání zastupitelstva města.
INZERCE

VODA TOPENÍ PLYN

Zimní stadion se změní v očkovací centrum TRUMF
Dobrá zpráva pro obyvatele Rožnovska! Zlínský kraj plánuje během
dubna zřídit očkovací centra v každém ORP (obec s rozšířenou působností – pozn. red.), což se samozřejmě bude týkat i Rožnova.

Podle hejtmana Zlínského kraje a rožnovského starosty Radima
Holiše (ANO) je zrychlení očkování hlavním cílem v boji proti zákeřné koronavirové pandemii. „U nás
v Rožnově plánujeme očkovací centrum v prostorech zimního stadionu.
Určeno bude pro všechny obyvatele

mikroregionu, tedy všech Bečev, Zubří, Valašské Bystřice, Vidče, Hutiska-Solance, Vigantic a samozřejmě
Rožnova,“ informoval Holiš a pokračoval: „Během dubna by měly
být navyšovány dodávky očkovacích látek. Pokud tyto dávky nebudou vyočkovány přes nemocnici ve
Valašském Meziříčí a praktické
lékaře z kapacitních důvodů, připravujeme se na otevření samostatného očkovacího centra v zimním
stadionu právě na zvýšení kapacity
očkování. Naším cílem je minimálně 400 proočkovaných lidí denně,

a to včetně víkendů. Vše bude ovlivněno dostatečným množstvím vakcíny, která ale není zcela jasně zatím garantována. Budeme dále tuto
informaci zpřesňovat. Chceme být
připraveni. Zatím očkujeme seniory 80+ a 70+. Chtěl bych zdůraznit,
že očkování proběhne jen látkami,
které nám dodá stát, schválenými
Evropskou lékovou agenturou, nikdo se tedy nemusí bát, že by dostal nějakou neschválenou látku.
Postup viru musíme zastavit, a to
se nám podaří teď už jen proočkováním.“
(r)

prodej materiálu
montáž plynu
montáž ústředního topení
montáž vody a kanalizace
tlakové čistění domácí kanalizace
kondenzační kotle
tepelná čerpadla
solární panely koupelny

Chobot 93, Rožnov p. R. • tel.: 608 77 10 05
josef.andrys@seznam.cz
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Kanál z průmyslového areálu projde revizí
Pokračování ze str. 1

Zmíněný kanál je v hledáčku kriminální policie od loňského září
po znečištění Bečvy chemikáliemi
(Viník otravy ryb kyanidy dosud není
znám, čeká se na posudek soudního
znalce. Výpust z tesláckého kanálu je
nicméně stále mezi podezřelými ze
zmíněné ekologické havárie – pozn.
red.). Podle místostarosty Rožnova

Kristýny Kosové (Zdravý Rožnov)
zahájil loni Krajský úřad Zlínského
kraje řízení o prodloužení povolení vypouštění znečištěných vod
s rožnovskou firmou Energoaqua,
která má v bývalé Tesle Rožnov na
starost centrální čističku, a tedy
i vypouštění přečištěných odpadních vod do kanálu vyúsťujícího
ve Valmezu. „Město Rožnov se do
zmíněného řízení přihlásilo, nyní

čekáme, zda nás kraj za účastníka
skutečně ustanoví. Problém je ten, že
k vyústění kanalizace dochází až ve
Valašském Meziříčí, tudíž hlavním
oprávněným účastníkem je Meziříčí.
Nás se to ovšem také dotýká, provozy,
které využívají čistírnu, jsou na našem území, část kanalizace také, proto v celé věci budeme chtít vystupovat
aktivně,“ vysvětlila místostarostka
Kristýna Kosová (Zdravý Rožnov).

Krajští úředníci však probíhající
správní řízení přerušili. „Čekají na
doplnění spisu. Pevně věřím, že jednání budou již brzy pokračovat a my
se co nejdříve dozvíme, zda budeme
uznáni jako účastníci řízení. Pokud
se tak stane, budeme moci vznášet
námitky k limitům vypouštěných
odpadních látek do kanalizace. A to
je velmi důležité,“ konstatovala na
závěr Kosová.
(r)

Rožnovská radnice chce robotizaci veřejné správy
Potřebujete si vyměnit propadlé doklady nebo potřebujete vyřešit úřední záležitosti na odboru životního prostředí
nebo třeba na stavebním úřadu? Pak pro vás radnice připravila novinku – můžete se objednat na konkrétní čas. Brzy
by na radnici měl navíc začít fungovat platební terminál.

V současnosti se lze v Rožnově objednat přes oficiální webové stránky města — www.roznov.cz — na
konkrétní čas na odbor dopravy,
životního prostředí, stavební úřad,
úřad územního plánování a oddělení správních činností. „Jsem rád, že
se nám v rámci zkvalitňování služeb
podařilo tento objednávkový systém
K rezervačnímu systému na rožnovské radnici jsme vyzpovídali Evu
Kolářovou (na fotce) - vedoucí odboru řízení lidských zdrojů, kvality
a správní agendy.
 Jak se objednávkový systém
osvědčil a chystá se ještě jeho
vylepšení?
„Objednávkový systém je v provozu
od listopadu v budově na ulici Letenská a od ledna i v hlavní budově.
Občané ho plně využívají a dosavadní zkušenosti s provozem jsou
dobré.“
 Jaké výhody tato novinka přináší?
„Jednoznačně úsporu času pro
občana. Objedná se na přesný

na plno rozjet. Pokud se ptáte, co
nás k tomu vedlo, tak hlavně jsme
chtěli všem ušetřit čas, protože ten je
drahý a máme ho málo. Díky časové rezervaci se tak všichni vyhneme
nepříjemnému dlouhému čekání ve
frontách. Stačí se dopředu přes internet objednat a nic víc nemusíte řešit.
Těm méně počítačově zdatným pak

nabízíme možnost objednávání přes
telefonní čísla městského úřadu, prostě si zavolají konkrétnímu úředníkovi, s nímž věc potřebují řešit, a ten
jim čas v systému zarezervuje,“ vysvětlil místostarosta Rožnova Jan
Kučera (Nezávislí Rožnováci)
a pokračoval: „Kromě toho musím zmínit ještě jednu plánovanou

termín, který mu vyhovuje, a má
jistotu, že v tu dobu se mu bude
příslušný úředník plně věnovat.
Výhoda je ale i na straně zaměstnanců městského úřadu, protože si mohou lépe plánovat práci
a poskytovat lepší služby. Obsluha
objednávkového systému je jednoduchá. Termín lze zarezervovat
na webu, nebo v mobilní aplikaci.
Pokud by si občan nevěděl rady,
může kdykoliv zavolat, úředník ho
objedná a nahlásí mu PIN, datum
a čas objednání. PIN pak naťuká
v hale úřadu do tiskárny podobně
jako na poště.“

„Přednost mají vždy objednaní klienti. Systém je nastaven tak, že
existuje rezerva termínu pro řešení
naléhavých situací. Například při
ztrátě občanského průkazu by občan neměl s návštěvou úřadu otálet,
aby jeho průkaz totožnosti nebyl
zneužit.“

 Je lepší využít objednávkový systém, nebo přijít bez rezervace?

novinku. Je jí pořízení platebního
terminálu do budovy městského
úřadu na Letenskou ulici. Pokud
bych to měl k něčemu přirovnat, tak
tímto odstartujeme robotizaci veřejné správy, protože lidé již nebudou
muset platit poplatky na pokladně
města úředníkům, ale vše si vyřídí
sami – člověka nahradí stroj.“ (r)
a sociálním. Hodně si také slibujeme od nových webových stránek
města, které se připravují. Na novém webu by měl být objednávkový systém přehlednější a měl by
(r)
lépe vypadat.“

 Chystají se ještě nějaká vylepšení?
„Ano. V dubnu provedeme důkladné vyhodnocení dosavadního provozu, včetně analýzy dat a zpracujeme připomínky a náměty
občanů. Systém potom upravíme
tak, aby sloužil ještě efektivněji.
V průběhu roku bude spuštěn objednávkový systém i v budově Stefania na odborech živnostenském

Město zve rodiče na webinář s Lenkou Bínovou Proměna nábřeží Dukelských hrdinů na TV Beskyd
Život s novorozencem, aneb první měsíce před námi - když se zamilujeme
do miminka, změní se nejen způsob, jakým reagujeme na ně, ale změní se
i naše reakce na celý svět. Narození dítěte je jednou z nejdůležitějších událostí v životě. Vzbuzuje mnoho otázek, změn v životě obou rodičů a jejich
příbuzných, přátel. Společně se pokusíme nalézt odpovědi o světě narozeného miminka.
Seminář se koná 15. dubna 17.00-19.00 hodin na on-line platformě
ZOOM. Je nutné se bezplatně přihlásit do 12. dubna na e-mailové adrese:
iveta.dorotikova@roznov.cz. Před akcí přijde na e-mail odkaz. Akce je podpořena Ministerstvem práce a sociálních věcí.
(měú)

V návaznosti na rekonstrukci I/35 v úseku od knihovny k hotelu Eroplán připravuje město doplnění zeleně k řece Bečvě, čímž chce dokončit záměr revitalizace parku a jeho otevření k řece. Navazuje se zde na jednání s Povodím
Moravy o možnosti výsadby zeleně přímo do břehů a v neposlední řadě také
na úkol vyplývající z územního plánu, doplňovat zeleň ke stavbám s vlivem
na okolí, kam patří i silnice. Dosavadní chodník by nahradila nová výsadba
stromů a několika keřových skupin. Ta má za úkol zlepšit mikroklimatické
podmínky. Pro občany je spolu s TV Beskyd na duben připravována komentovaná prohlídka formou videa a zároveň vizualizace projektu. Následně
bude dán prostor dotazům.
(měú)
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Místostarosta Melcher dohlídne na investice
Od února má Rožnov třetího místostarostu. Je jím 73letý Jiří Melcher (ANO, na fotu). Spektrum Rožnovska mu položilo několik otázek.
 Mohl byste se našim čtenářům
představit?
„Právě letos je tomu rovných padesát
let, když jsem, původem Přerovák od
Bečvy, začínal ve vývoji rožnovské Tesly. Po studiích fyziky na UP v Olomouci jsem si Rožnov vybral pro
možnost pokračování v přístrojové optice, ale také pro lákavou atmosféru
horského prostředí Beskyd. V časech,
kdy jsme do světa cestovat nemohli,
jsme si často život zařizovali po svém.
Ani v době mnoha omezení jsem nemíval větší problém s objevováním
nových příležitostí a taky hromady
přátel. Ti, kteří mi byli nejbližší, na
školeních a kurzech instruktorů potápění, horolezectví a lyžování, říkali: ‚Měli jsme nedělat nic? To jsme

zkrátka neuměli!‘ V duchu těchto
myšlenek se mi taky dařilo odmítat
lákavé nabídky do vyšších sfér jak
v zaměstnání, ale i v politice. Práce
vedoucího vývojového sektoru pod korektním vedením byla školou pracovních zkušeností při stavbě výrobních
linek, ale i na pracovních cestách po
Evropě, v Japonsku a v USA. Krátce
po roce 1989 jsem cítil dočasné uvolnění z povinností a zodpovědnosti za

své lidi, ostatně myslím jako všichni
aktivní vedoucí, co tehdy pochopitelně skončili.
V mém případě ale jen na krátkou
dobu. Následovaly dva roky přeškolení na marketing, které mi daly
pořádně zabrat v podobě prodejního
agenta zdravotnické techniky. Cestování a obchodní jednání v 55 českých a slovenských nemocnicích, to
byla dost výživná kapitola získávání
širšího rozhledu. Krátce na to v 93.
jsem podal výpověď a řízl do toho založením dvou firem najednou. První
Mikron v oboru přístrojové techniky
pro průmysl a zdravotnictví a druhou, lyžařskou cestovku Skialpin.
Takže znovu kombinace mateřské
profese fyziky a největšího životního
koníčka, kterým je sjezdové lyžování. V Rakousku a Itálii se mi plnilo
přání a stovkám klientů i přátel jsem
jako průvodce mohl pomáhat objevovat krásy Alp. Samostatné podnikání

ve dvou firmách docela zvládám celých 29 let, patrně vzhledem k dobrodružné povaze a možnosti přijímat
výzvy.“
 Kdy jste vstoupil do politiky?
„Tuto výzvu jsem přijal v roce 2013,
kdy jsme v Rožnově nakrojili cestu
k obratu v místní politice na radnici.
Docela rád vzpomínám na tehdejší
hlasy kritiků, kteří předpovídali nové
generaci - mladé koalici, že na to
nemají. Na to si teď dovolím neodpovídat - jak to ti mladí a nezkušení
mohli zvládnout? Od letošního února
jsem si za situace už známé na sebe
vzal úkol vyžadující výraznou podporu v oboru organizování městských
investic. Vím, že se ode mě očekává
korigovat a dotahovat do konce investiční projekty jako dost důležitý obor
městské správy.“
Za rozhovor poděkoval Pavel Románek

Bytový komplex na Moravské pod kontrolou kamer
Radnice se rozhodla ve spolupráci
s městskou policií posílit bezpečnost v bytovém komplexu na Moravské ulici čp. 1443.

Právě zmíněná adresa byla v posledních letech často spojována
s problémovým chováním některých nájemníků. „Dříve se v tomto
domě soustředili problémoví nájemníci, což je z velké části již minulostí.
Dnes zde již máme i startovací byty
pro mladé a jsou tam ubytováni i senioři. Mění se tedy skladba obyvatel,
což je pozitivní. Od roku 2018 sem
přibylo 20 nových nájemníků. Přesto
se ale občas stane, že dochází k narušování občanského soužití. My
máme v tomto domě domovníka, který má negativní jevy hlídat a snažit
se jim předcházet. Mimo to zde probíhají nárazové kontroly městskou policií, zaměstnanci úřadu ve spolupráci
s bytovou komisí. Problémovým nájemníkům navíc město neprodlužuje
nájemní smlouvy a jsou vystěhováni
Otázka pro Libuši Rousovou (na
fotu) - předsedkyni bytové komise.

– pravidla se musí dodržovat. Nyní
přicházíme s další novinkou, kterou
je pořízení kamerového systému,“
prozradil místostarosta Jan Kučera (Nezávislí Rožnováci).
Kamerový záznam bude živě
přenášen na služebnu městské
policie. „Díky tomu budou strážníci mít přehled o všem, co se tam
děje. Jedna kamera bude objekt
monitorovat zvenčí, druhá uvnitř ve
společném veřejném prostoru. Osobně bych si přál, aby vnitřní kamery

byly postupně na každém poschodí.
Děláme pořádek krok za krokem
a situace se také krok za krokem
zlepšuje. Nájemníci ví, že problémoví
sousedé budou vypovězeni a ti, kteří by mohli narušovat soužití, si to
často po výstraze rozmyslí,“ doplnil
místostarosta.
V současností má Rožnov ve své
správě 326 bytů. „Žádosti o přidělení nájemního bytu máme aktuálně
méně než padesát. Je to dáno tím,
že žadatelé nesmí odmítnout přidě-

 Jak hodnotíte aktuální situaci v domě na Moravské ulici čp.
1443? Vypořádalo se město s tamními problémovými nájemníky?
„Město má více problémových
nájemníků. Ti jsou vždy řešeni
bytovou komisí (BK) individuálně, konečné rozhodnutí je na
radě města (RM). Toto vysvětlení je důležité proto, že kumulace
neukázněných a nezodpovědných
nájemníků tvoří problémový dům.
Takoví nájemníci potřebují jednání formou cukru a biče, aby věděli,

že za reálnou snahu jim bude pomoženo a v opačném případě budou uplatněny přísné regule nové
koncepce bydlení. Bytový dům na
Moravské ulici 1443 je dlouhodobě zatížen problémovými nájemníky, a to v poměru 20:80 (20 %
jsou problémoví). Ti ničí vstupní
dveře, výtahy, odhazují cigaretové
špačky uvnitř domu a o okolí ani
nemluvím. BK doporučila RM,
aby nechala nainstalovat kamery
pro hlídání a potrestání těch, kteří nerespektují pravidla. Je nutné

TIP: Zapojte se do výzvy - Do práce na kole
Vytvořte tým, zkuste to měsíc „na vlastní pohon“ (na kole, pešky, poklusem) a vyhrajte ceny. Celostátní výzva od 1. do 31. května. Registrujte se
na webu: dopracenakole.cz.
(r)

lený byt, jinak je čeká vyřazení ze
systému. V minulosti jsme se často
setkali s tím, že žádost podali i ti,
kteří bydlení nutně nepotřebovali
a postupným odmítáním bytů se
během let dostávali k těm žádanějším adresám. Takto to ale v případě městské bytové politiky fungovat
nemůže. Pomáháme mladým, seniorům či zdravotně postiženým získat
byt, nemáme být předmětem spekulace, jak urvat hezký městský byt,“
zdůraznil Kučera.
(r)
chránit slušné obyvatele, proto
jsme rádi, když se do domu stěhují mladé rodiny či jiní nájemci
a svým pozitivním přístupem vylepšují pověst tohoto jinak pěkného bydlení. Tento dům čeká velká
rekonstrukce. Je na nájemnících,
jaké životní prostředí si vytvoří. Na
městě je zase neustálá kontrola
a v současné době velmi dobrá
spolupráce s domovníkem panem
Válkem. Přestože je doba velmi
nedobrá, pravidla musí platit pro
všechny stejná.“
(r)

OSOBNÍ ŘÁDKOVÁ INZERCE
 Rodina s dítětem hledá rodinný dům ke koupi v Rožnově pod Radhoštěm. Možnost výměny za byt 3+1 s doplatkem. Tel. 604 469 825.
 Vypomůžu s péčí o vaši příbuznou v domácím prostředí, jen Rožnov pod
Radhoštěm, dopoledne. Tel. 739 054 929.
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Na pohotovosti chybí lékaři, město si ji ale přeje zachovat
Lékařská pohotovostní služba pro dospělé, která v Rožnově funguje v budově výjezdové základny záchranné
služby vedle zemědělské školy, se již delší dobu potýká s personálními problémy. Prioritou města je ale tuto
službu fungující o víkendech a státních svátcích zachovat.
Na zastupitele města se prostřednictvím zastupitele Zdeňka Němečka (KDU-ČSL) obrátila v únoru
lékařka Sylva Juříčková, která je garantem LSPP v Rožnově. Podle ní
je provoz služby v současném stavu
neudržitelný. „V současnosti pohotovost nefunguje, jednak kvůli covidu,
a také proto, že je nás málo. Sloužíme pořád dokola tři kmenoví všeobecní lékaři a dva, co nám vypomáhají,
a služby jimi nestačím vůbec obsadit. Řešení je těžké, věková skladba

praktických lékařů na Rožnovsku je
z jedné poloviny v důchodovém věku,
někteří jsou nemocní, takže zbývají
dva tři středního věku. Pohotovost
navíc není ani tak vytížená. Během
jedné služby máme průměrný průchod okolo osmi pacientů. Nejčastěji
se jedná o bolesti zad, nachlazení,
angíny, občas řešíme urologické problémy,“ sdělila pro regionální TV
Beskyd Juříčková. Na otázku, jestli
se Rožnov bez pohotovosti obejde,
odpověděla: „Při zmíněné frekvenci

ského kraje, do jehož gesce zmíněná
služba patří. Ten mě ujistil, že pohotovost v našem městě i nadále zůstane, a pokud bude potřeba, lékaře si
zajistí. Obavy lékařů samozřejmě
chápu, ovšem řeší je i podle sdělení
ředitele záchranky na nesprávných
místech. Zřizovatelem pohotovosti
je krajská záchranná služba, město
na službu přispívá stovky tisíc korun
ročně a naším přáním je ji zachovat,“
dodal starosta Rožnova Radim Holiš (ANO).
(r)

Rožnov chce nalákat dovolenkáře

Řidiči, na nábřeží si dejte pozor!

Oprava silnice I/35 s sebou přináší nová omezení
Třetí, a také poslední, etapa rekonstrukce hlavní komunikace I/35 odstartovala v pondělí 15. března a trvat bude maximálně 8 týdnů. Oproti předchozím etapám čekají řidiče
změny, provoz nebude řízen semafory, zajištěna je objízdná
trasa a průjezd opravovaným úsekem bude zakázán tranzitní
dopravě nad 7,5 t.

Závěrečný úsek rekonstrukce I/35 přinesl několik změn
v
řízení dopravní situace
oproti předcházejícím etapám.
„V pátek 12. března jsme měli
poslední koordinační poradu
mezi zástupci města, zástupcem
Ředitelství silnic a dálnic a odpovědnou osobou za realizaci
stavby, PORR. Cílem bylo finálně si potvrdit nejlepší variantu,
ověřit si připravenost a ujistit se,
že nedojde ke kolizi s jinou rekonstrukcí v dané oblasti. Vzhledem k tomu, že se poslední úsek
nachází velmi blízko světelné
křižovatky U Janíků, tak není
doprava v opravovaném úseku řízená semafory. Cílem je
zamezit tvorbě kolon, které by
mohly ovlivnit průjezd hlavní
křižovatkou všemi směry. Směr
od Valašského Meziříčí na Dolní Bečvu projíždí kontinuálně
bez omezení, provoz tedy je jednosměrný. Z opačného směru
je doprava vedena přes objízdnou trasu,“ uvedl místostarosta Jan Kučera.

a vzhledem k tomu, že některé problémy pacientů mohou počkat i do
pondělka, tak podle mě ano. Úrazy
navíc vždy posíláme na chirurgii do
meziříčské nemocnice, akutní stavy
řeší záchranná služba, a pokud mají
pacienti větší problémy, tak stejně
jedou po vlastní ose do nemocnice,
protože tady bychom jim nepomohli.“
Vedení města bylo informacemi
o problémech na pohotovosti zaskočeno. „Okamžitě jsem se spojil
s ředitelem Záchranné služby Zlín-

Další novinkou je také zákaz průjezdu opravovaným
úsekem tranzitní dopravě nad
7,5 t. Objízdná trasa pro tato
vozidla je vedena přes Frenštát pod Radhoštěm, Příbor,
Nový Jičín, Valašské Meziříčí
a Zubří.
Již na únorovém setkání se
řešila objízdná trasa pro autobusovou dopravu, tak aby byl
zajištěn hladký provoz a co
nejmenší časové zdržení. „Objízdná trasa směrem od Dolní
Bečvy je pro veškerou dopravu, tedy včetně té autobusové,
vedena přes ulici Bezručovu,
Hradišťko a ulici 5. května.
Směrem od Valašského Meziříčí bude poté zákaz odbočení
na ulici Bezručovu,“ uvedl Petr
Kubáček, odpovědná osoba
za realizaci stavby, PORR.
Autobusová doprava je lehce
omezena, zastávka Knihovna
(dříve Loana) je plně obsloužena, zrušena však je obousměrná obslužnost u zastávek
(měú)
Bezručova.

Před zahájením nové turistické sezony má v plánu vedení rožnovské
radnice uspořádat další setkání
s provozovateli největších ubytovacích zařízení na území města.
Důvodem je projednání kampaní,
které mají na Rožnovsko přilákat
tuzemské dovolenkáře. „Kvůli
covidu-19 bude i letošní léto spíše
ve znamení dovolených v rámci
České republiky, proto chceme dát
Čechům vědět, že dovolenou mohou trávit v Rožnově, respektive
na Rožnovsku. Potýkáme se s vnímáním Rožnova jako jednodenní
destinace zjednodušené na návště-

vu muzea. My jsme ale schopní
nabídnout programy na několik
dní. V zásobníku aktivit, který nyní
připravuje náš destinační manažer,
by si na své přišli jak mladí jednotlivci, tak i senioři či rodiny s dětmi. Chceme prostě celé republice
ukázat, že v Rožnově, respektive na
Rožnovsku se nikdo nebude nudit,
ani kdyby zde měl trávit třeba dva
týdny dovolené. A právě s hoteliéry
chceme celou strategii na podporu
cestovního ruchu probrat a doplnit
o jejich připomínky,“ informovala
místostarostka Kristýna Kosová
(r)
(Zdravý Rožnov).

Turisticky hojně vyhledávanou
akcí se v Rožnově stal například Garden Food Festival.
Foto archiv pořadatelů

KRÁTCE
Důležité upozornění
zdravotnické záchranné služby

Stavba Kauflandu by měla
proběhnout do konce roku

Info k odstávkám elektřiny
už nebude plakátováno

Svoz bioodpadu z rodinné
zástavby v Rožnově

Po dobu rekonstrukce 3. etapy
oprav silnice I/35 na rožnovském
nábřeží Dukelských hrdinů mohou vozidla záchranné služby využívat ke svým výjezdům chodník
mezi ulicí Pletařská a ulicí 5. května (podél plotu zemědělské školy). Dbejte v této době, prosím,
v uvedené lokalitě zvýšené opatrnosti a neblokujte svými parkujícími vozy vjezd na chodník.

Stavbu provádí společnost IMOS
Brno, stavbyvedoucí je Ing. Doležal. Za Kaufland jedná Lucie
Musilová, za projekt v Rožnově
Libor Lacina a Iva Rausch. Adresa pro zasílání případných dotazů:
realestate@kaufland.cz, dotazy budou zodpovídány zástupci projektu. Stavba měla trvat do konce
roku, podrobný harmonogram
zveřejněn na www.roznov.cz.

ČEZ Distribuce oznamuje, že již
nevylepují papírová oznámení
o odstávkách elektřiny. Každý
zákazník si může sjednat zasílání
upozornění na plánované odstávky ke svému odběrnému místu
e-mailem nebo SMS zdarma na
www.cezdistribuce.cz/cs/sluzba.
Pro veřejnost jsou informace
k dispozici také na webu ČEZ
www.cezdistribuce.cz.

První svoz bioodpadu z rodinné
zástavby proběhne 21. dubna a pak
následně vždy co 14 dní. Svozovým
dnem bude v tomto roce každá sudá
středa, v některých lokalitách poté
čtvrtek. Letos je posunut první svoz
o 3 týdny a opakovat se bude až do
listopadu z původního října. Do nádob na bioodpad lze dát výhradně
jen biologicky rozložitelný odpad
z domácností a ze zahrad.
(r)
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Veterán Car Club by si letos připomněl 48 let existence
Pohlednice Richarda Sobotky
VCC – aneb Veterán Car Club
vznikl v Rožnově pod Radhoštěm
v únoru 1973 při tehdejším AMK
Svazarmu Tesla Rožnov.
„U zrodu tehdy málo známé motoristické odbornosti byli Jaroslav
Panáček, Miroslav Bil a Vladimír
Bubeník, kteří svým zaujetím pro
stará auta dokázali kolem sebe
soustředit další milovníky automobilové historie,“ vzpomínal svého
času Antonín Valenta s tím, že:
„Na 30 aktivních členů vlastnilo zajímavá vozidla. V roce 1974
uspořádal VCC v rámci 30. výročí

SNP cílovou jízdu historických vozidel z Rožnova pod Radhoštěm
do Bánské Bystrice. V roce 1975
zahájil VCC seriál úspěšných jízd
historických vozidel pod názvem
Veteráni Valašskem. V roce 1986
se objevila na startu vzácná vozidla, např. Bugatti 35, Mercedes
Benz 5400 k, LaK, Walter, Bentley,
KAN, Maurer, Praga, Tatra, BMW
328 a další. V roce 2014 připravili
rožnovští veteránisté jubilejní 20.
ročník tradičních jízd veteránů.
Mezi aktivity Klubu patřilo
pořádání burz náhradních dílů
pro veterány, které organizoval

neúnavný Mirek Bil. Dále to
byla účast na veteránských podnicích domácích i zahraničních.
Především pak pomoc majitelům
historických vozidel od zkušených
renovátorů Jarka Panáčka a největšího Tatrováka Mirka Bila (zvaného Tatřička) těm, kteří s renovací historických vozidel teprve
začínali.“
V roce 1994 pomáhal Antonín
Valenta (na fotu) s obnovením
činnosti rožnovského Automotoklubu a Veteran Car Clubu Rožnov pod Radhoštěm, které byly
téměř před zánikem a jejichž
předsedou byl až do své smrti
(sb)
v prosinci 2020.

O podobě nového hřiště si v anketě rozhodli sami občané
Rožnovská radnice v březnu vyzvala občany k zapojení se do ankety Dětské hřiště na Záhumení.
Obyvatelé města tak svými hlasy mohli rozhodnout o vzhledu dětského hřiště na ulici Boženy Němcové. Právě na něm bude už
v letošním roce realizována kompletní obnova herních prvků.

Na výběr měli ze 3 možností, přičemž vítězný návrh získal 149 hlasů
z celkového počtu 329 zúčastněných osob.

Vítězná varianta B obsahuje: multifunkční lezeckou sestavu se
skluzavkou, prolézačky lanové, 2x lezeckou stěnu, hrazdy, dvojhoupačku, pískoviště se zakrytím, houpadlo na pružině.
Text a vizualizace projektu (měú)

Po zimě začala jarní očista Peníze pro otrávenou Bečvu
V pondělí 15. března odstartovala
každoroční jarní bloková očista. Trvat bude do 28. dubna.
„Očista bude probíhat denně od 6 do
17 hodin. Prosíme vlastníky vozidel,
aby se svými vozy vyklidili parkoviště
a jednotlivá stání v daném termínu,
a tím umožnili bezproblémovou očistu. Efektivnost očisty bude do značné
míry záviset na vstřícném přístupu
obyvatel a organizací,“ požádal motoristy Miroslav Kovář z odboru
správy majetku.
Majitelé a provozovatelé vozidel stojících na pozemních komunikacích a parkovištích budou
o očistě informováni dopravní
značkou. Toto přenosné dopravní
značení bude na dotčených ko-

munikacích umístěno minimálně
7 dnů před zahájením blokové
očisty. Neukázněné řidiče, kteří
nebudou toto dopravní značení
respektovat, bude řešit rožnovská
městská policie. Její ředitel Aleš
Pilař upozorňuje, že v letošním
roce sáhnou k pokutám daleko
častěji. „Množství řidičů, kteří
nerespektují dopravní značení, se
každoročně opakuje a vozidla na
komunikacích a parkovištích výrazně komplikují plánovanou očistu.
Dle zákona můžeme řidičům uložit
blokovou pokutu do dvou tisíc korun,“ připomněl Aleš Pilař.
Přesný harmonogram jarní blokové očisty včetně detailního rozpisu jednotlivých ulic a lokalit naleznete na www.roznov.cz.
(r)

Již brzy přibude 22 parkovacích míst
Na konci března začaly stavební
práce na vybudování kolmého parkovacího stání na ul. Písečná (dříve
ul. Horská). Sloužit svému účelu by
měly již v květnu.

V oblasti sídlišť se obyvatelé
města Rožnova potýkají s problémem nedostatečných parkovacích ploch a velmi těžko se
hledají nová prostranství pro

výstavbu, avšak v této lokalitě se
nový prostor podařilo najít. Na
ulici Písečná u Základní školy 5.
května bude vybudováno 22 parkovacích míst, která budou již od
konce května sloužit k parkování
na sídlišti.
V rozpočtu města pro rok 2021
je na vybudování zmíněných parkovacích míst alokována částka
1,2 milionu korun.
(měú)

Na únorovém zasedání rožnovského
zastupitelstva města (ZM) padl od
zastupitele Jaromíra Koryčanského
(KDU-ČSL) návrh na 100tisícový
příspěvek na likvidaci škod po loňské
zářijové otravě Bečvy jedovatými chemikáliemi ve Valašském Meziříčí.
„Je obecná shoda, že finanční podpora na obnovu řeky Bečvy je vhodná, ale chceme mít jasnou představu, na co budou peníze určeny,“
reagovala na návrh opozičního zastupitele místostarostka Kristýna
Kosová (Zdravý Rožnov). Do debaty se vložil i starosta a hejtman

Radim Holiš (ANO): „Krajská
rada přijala usnesení, kde územnímu svazu rybářů dává dalších
100 tisíc. Osobně navrhuji nejdříve
záležitost projednat s přímým zástupcem svazu a dohodnout se, jaký
druh podpory je pro ně v tuto chvíli
nejlepší. Informaci o možnostech
podpory zastupitelům poskytneme
v dubnu.“
Autor návrhu Jaromír Koryčanský dal poté podnět, v němž žádá,
aby na dubnové zasedání ZM bylo
připraveno rozpočtové opatření řešící uvolnění 100tisícové částky na
obnovu poškozené řeky Bečvy. (r)

Nepropásněte jarní svoz bioodpadu
Svoz větví, trávy, listí a hlíny organizuje v měsíci dubnu rožnovská
radnice.
Tradiční jarní úklid na zahrádkách a zahradách mohou začít
plánovat Rožnované na polovinu dubna. Ve městě proběhne
svoz bioodpadu. „Jarní svoz bioodpadu v Rožnově se uskuteční
v sobotu 17. a na dalších stanovištích pak 24. dubna. Vždy od
osmi do dvanácti hodin (termíny
svozů na jednotlivých stanoviš-

tích jsou dostupné na webových
stránkách města nebo v aplikaci
Mobilní rozhlas pro registrované
uživatele - pozn. red.). Občané
mohou do přistavených kontejnerů vyhodit trávu, listí, hlínu nebo
větve,“ popsala Lenka Němcová
z MěÚ s tím, že po dobu celého
roku je možné nejen bioodpad,
ale také jiný odpad objemnějších
rozměrů ukládat ve sběrném
dvoře na ulici Zuberská. Ten je
otevřen od pondělí do soboty od
8 do 17 hodin.
(r)
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Spolák znovu ožije, bude v něm knihovna a dojde i na akce
Po třech letech se znovu otevře rožnovský Společenský dům v parku. Vedení města se totiž
objekt rozhodlo na dva roky pronajmout od jeho vlastníka — společnosti Synot Real Estate.
Spolák, resp. sál pro pořádání
akcí měla městská kulturní agentura TKA v pronájmu do začátku
roku 2018 (skončila i restaurace
provozována soukromou firmou
– pozn. red.). Poté se majitel objektu s městem nedohodl na další
spolupráci, což znamenalo uzavření Společenského domu pro městem pořádané akce. „Nyní jsme se
se zástupci firmy Synot znovu setkali a projednali jsme s nimi možnosti,
za jakých bychom mohli Společenský dům pronajímat. V minulosti
jsme se neshodli na výši měsíčního
pronájmu, Synot chtěl 94 tisíc bez
daně plus proplacení energií, podle
znaleckého posudku byla tehdy ale
výše nájmu 76 tisíc plus energie.
Nyní jsme se shodli na částce 87 tisíc měsíčně. Smlouva je fixovaná na
dva roky a, pokud bude zastupitelstvo souhlasit, začne platit od června,“ informovala místostarostka
Rožnova Kristýna Kosová (Zdravý Rožnov). Důvody, pro které se
město po třech letech dohodlo na
novém nájmu Spoláku, jsou dva –
dočasný azyl knihovny a zázemí
pro akce pořádané v parku. „Připravujeme výběrové řízení na pří-

Společenský dům zachycený v proměnách času.
Horní snímek je aktuální, dolní je bezmála dvě desetiletí starý. Za tu dobu se zevnějšek výrazně změnil.

stavbu a rekonstrukci knihovny, ta
se bude muset kompletně vystěhovat
do náhradních prostor a jedno křídlo Společenského domu by mělo stačit. Tady zvažujeme prostor bývalé

restaurace. Sál by pak sloužil jako
v minulosti akcím, kromě zázemí
pro připravené venkovní akce určitě
Téčko pár nových přidá a sál bude
k dispozici i dalším nájemcům.

Také budeme mít v nájmu Včelín,
ten chceme pronajmout, protože pro
procházky i akce v parku je velmi
důležitý a tato služba nám nyní chybí,“ dodala Kosová.
(r)

NÁZORY KOMUNÁLNÍCH POLITIKŮ
Pro březnové Téma měsíce jsme si vybrali otázku týkající se kulturního života, resp. Společenského
domu. Zajímalo nás, jakou by měl mít Spolák budoucnost? JIž tradičně jsme oslovili všechny subjekty
napříč komunálním politickým spektrem. Kromě toho jsme také požádali o komentář i Jindřicha Motýla,
bývalého předsedu kulturní komise při radě města a předního českého filmového producenta.
Jan Kučera (Nezávislí Rožnováci)
Společenský dům má být živý. Je to
historie Rožnova, plno vzpomínek
Rožnováků a pro plno obyvatel
města také důležitá součást parku.
Jsem rád, že se nám podařilo s panem Valentou najít kompromis
a domluvit se na parametrech
pronájmu. V dubnu předkládáme
za zastupitelstvo návrh si jej pronajmout, zatím na dva roky. Věřím, že zastupitelé nebudou řešit
politiku a budou souhlasit s oživením Spoláku už na tuto letní
sezonu.
Co se Spolákem dále? Napoví
nám čas, jsem přesvědčen, že blízký.
Máme za sebou dvě soutěže na dodavatele výstavby kulturního centra.
Doručené nabídky byly výrazně nad
cenu, kterou jsme si stanovili jako
maximální, a za jakou měl tým architekta projekt zpracovat. Pokud se
ukáže, že nejsme schopni kulturní
centrum postavit za cenu, kterou
jsme si naplánovali, pokud se ukáže, že nám pan architekt a jeho tým
dodali dílo, které nesplňuje zadání,
pokud se ukáže, že projekt budeme
reklamovat a žádat vrácení peněz,
budeme hledat nové řešení. V tu chvíli je nákup Společenského domu (za
přiměřenou částku!) tím správným

krokem, variantou B. Jeho rekonstrukce či případně přístavba může
tuto budovu umístěnou v srdci parku
i řady Rožnováků oživit. Nebyl by to
kulturák v původně plánovaných parametrech. Ale pokud by se ukázalo,
že projekt architektů na nový kulturní dům nesplnil zadání a je vadný,
může být rychlou a chytrou cestou
řešení potřeb kultury takto: živým
Spolákem spojujícím město. A spojování Rožnováků a města má smysl.
Radúz Mácha (Nez. a Soukromníci)
Spolák je přece kus historie našeho města stejně tak, jako Valašské
muzeum v přírodě. Jako historická
pokladnice a unikát býval po generace se svou koncertní dvoranou,
promenádou, společenskými prostory, knihovnou, kavárnou, letní
zahrádkou, rybníčkem, hudebním
altánem, upraveným parkem a procházkovými stezkami, přirozeným
centrem lázeňského a později společenského dění ve městě. Pro nemálo
místních se s ním dodnes pojí krásné vzpomínky a pro některé je to
doslova srdeční záležitost. A současnost? Spolák je budovou bez života
a bohužel, chátrá. Nedopusťme, aby
se stal ostudou našeho města. Že si
tam v nouzi na přechodnou dobu

pronajmeme prostory pro knihovnu, než se ta současná v průběhu
dvou let za 70 mil. Kč zrekonstruuje a prezentovat to veřejnosti, jako
že „spolák“ konečně ožije? To není
strategie.
Inspirujme se jeho téměř 150letou
historií a najděme jako město společně s majitelem této nemovitosti řešení, jak v rámci budoucí komplexní
revitalizace a modernizace městského parku a jeho propojení s Dřevěným městečkem Valašského muzea
v přírodě, mu vrátit jeho historickou
jedinečnost, atraktivitu a důstojnost.
Právě Spolák jako rožnovské kulturní dědictví by mohl být srdcem,
historickou perlou a chloubou při
procházkách upraveným revitalizovaným městským parkem jak pro nás
Rožnováky, tak i návštěvníky našeho
města. Je to naše povinnost vůči minulým i budoucím generacím.
Libor Adámek (Piráti)
Spolák si pamatují generace Rožnovanů jako centrum společenského
dění. Nyní objekt pustne, současný
majitel nemá pro něj využití, chce
jej prodat a město z důvodu rekonstrukce knihovny uvažuje o dočasném pronájmu. V roce 2016 si město
nechalo zpracovat jednoduchou

Analýzu využitelnosti Společenského domu, kde byly zhodnoceny
různé varianty jeho využití. Doporučené s omezením, byly vyhodnoceny
varianty jako centrum tance, zábavně technické centrum, multifunkční
výstavní a konferenční prostor nebo
regionální informační centrum.
Nejvýhodněji vycházelo využití jako
muzeální centrum, pokud by město
našlo partnera (národní muzeum
nebo firma), který by byl schopen
tuto činnost podporovat. Všechny varianty si však vynutí vysoké náklady na rekonstrukci a provoz, navíc
historická budova je v památkovém
centru a stojí na málo únosném podloží, což oboje komplikuje její větší
rozšíření. V souvislosti s tím, jak se
nedaří vysoutěžit zakázka na nové
kulturní centrum, jsme už zaslechli
různé návrhy využití včetně takových, ať se kultura vrátí do našeho
Spoláku. Musíme si však uvědomit,
že Rožnov potřebuje vyřešit kino, sál
pro koncerty nebo divadelní představení a tohle není schopen tento dům
uspokojivě pojmout. Jsme si vědomi toho, že objekt bez využití bude
chátrat a město se v příštích letech
nevyhne hledání koncepce, jakým
způsobem tento objekt začlenit do
veřejného využívání, tak aby tím
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nebyl příliš zatížen rozpočet města
a zároveň jeho využití bylo ekonomicky udržitelné.
Kristýna Kosová (Zdravý Rožnov)
Jsem moc ráda, že se nám podařilo domluvit na nájmu Společenského domu
a najít dobrý kompromis pro obě strany. Během prací na kulturní strategii
jsme se tématu mnohokrát dotýkali
z různých stran, nyní je naším cílem
přispět k tomu, aby v letních měsících
fungoval Včelín a poskytoval občerstvení a osvěžení procházejícím se obyvatelům i turistům. Na nedávnou revitalizaci zeleně v parku nyní navazujeme
tím, že do něj postupně přidáváme
nové aktivity, ať už jsou to sochy nebo
gastrovíkend, ale příležitostí k pikniku
snad bude více. Park je přirozenou promenádou a k procházce by měla patřit
káva nebo zmrzlina.
Samotnou budovu Společenského
domu pak plánujeme dočasně zabydlet kulturou a přestěhovat sem
knihovnu po dobu její rekonstrukce,
tak aby byla dostupná čtenářům nedaleko od místa, na které jsou zvyklí. Tomu pravděpodobně poslouží
stávající křídlo restaurace, ale ještě
nás čekají podrobnější schůzky na
toto téma. T klub a místní spolky
budou moci využít sál Společenského domu pro kulturní a společenské
akce a zázemí tak opět budou mít
i letní venkovní akce. Pravdou ale
je, že Společenský dům je už pro
potřeby rožnovského publika malý

(nemluvě o neodpovídajícím technickém zázemí) a většina kulturního
dění se nevyhnutelně má přestěhovat
do nových, větších prostor. Oddělení
kultury a cestovního ruchu by čas,
po který jsme domluveni na nájmu
Společenského domu, mělo využít
v roli prostředníka při hledání jeho
nového využití v budoucnosti a také
k hledání nových partnerů pro takový projekt.
Zastupitelé za KDU-ČSL a ODS
Malé nahlédnutí do historie: S rozvíjejícím se lázeňstvím bylo v 60. letech 19.
století jasné, že se město neobejde bez
centrální lázeňské budovy. Renomovaný architekt Gruska předložil návrhy
reprezentativní budovy s promenádou
hodnou evropských lázeňských center.
Se svými velkolepými záměry však neuspěl. Post rožnovského starosty tehdy
zastával Josef Bajer, o němž se tvrdilo,
že „byl pravým otcem obce rožnovské
a co nejhlavnějšího: obci žádných
dluhů nenadělal“. I díky jeho přístupu
uvážlivého a zodpovědného hospodáře
byl k realizaci vybrán finančně přijatelný projekt novojičínského stavitele Chytila. Rožnov tak získal méně
honosnou, ale jistě malebnou a do
parku harmonicky zapadající budovu Lázeňského domu. Po roce 1945
byla sice městu odebrána, její příběh
je ale i dnes nanejvýš poučný. V čem?
Rožnov si může dovolit vždy jen to, na
co ekonomicky má. Opusťme vzdušné
zámky předimenzovaného VKC, inspi-
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rujme se starostou Bajerem. Vraťme
se ke střízlivější koncepci kulturního
domu/kina z počátku minulého desetiletí a doporučené navíc zastupitelstvem v roce 2014. Obyvatelé Rožnova
jej nezbytně potřebují a zaslouží si ho.
Vedle soukromého sektoru (zavedená
kvalitní galerie či malý sál v Brillovce)
by Společenský dům mohl sehrát roli
jedné z kulturních scén města, které by
se vzájemně doplňovaly. Někdejší Lázeňský dům by se po více než půlstoletí
mohl vrátit zpět do majetku města a to
by mu znovu vdechlo život. Je tomu
nakloněn i nynější vlastník, který radnici již několikrát předložil nabídku
k odkupu: „Záleží nám na tom, aby
občané Rožnova p. R. i turisté měli
adekvátní zázemí pro kulturní vyžití.
Společenský dům zde byl desítky let
centrem kulturního dění, my bychom
byli rádi, kdyby tomu tak bylo i nadále.“ (M. Pekařová, tis. ml. SYNOT). Je
tedy na čase jednat.
Jindřich Motýl, filmový producent
Po všech těch krušných letech bych
chtěl v centru Rožnova konečně budovu pro divadla, koncerty a festivaly.
Významné akce všeho druhu. Firemní
konference, velké svatby a vůbec jakékoliv setkávání Rožnováků ve větším
měřítku. A tady se dostáváme k tomu,
co se Společenským domem v parku.
Kupme ho! Dobudujeme moderní skleněnou přístavbu s bistrem, kavárnou,
šatnou a zázemím pro umělce. Dáme
do latě sál, pódiovou techniku, taneční

parket a hlediště. V druhém traktu, kde
je dnes nevyužívaná valašská hospoda,
ustavíme další menší sál pro společenské akce využitelný také jako zrcadlový sál pro folklor a tanečníky. V patře
může být lobby. K tomu alespoň dvě desítky pohotovostních parkovacích míst ze
strany ke Včelínu. Víc není třeba. Hlavní
nápor pohodlně zvládnou parkoviště
města poblíž. Okolní plochy upravíme
a necháme splynout s altánkem a jezírkem v jeden celek. Vytvoříme letní venkovní pódium a posezení. A je to. Spolák
se zaskví ve své původní lázeňské kráse.
Historický objekt, ve kterém máme uloženou spoustu vzpomínek, začne opět žít
rušným společenským životem a sloužit
občanům. Spojíme oba břehy Bečvy do
pulsujícího nového kulturního centra
města. Spolu s dostavěnou knihovnou,
opraveným kinem, živou Brillovkou budeme moci nahodit řemen vyhlášenému
společenskému životu v Rožnově. A co je
důležité, to vše v blízké dohledné době
a ekonomicky bezpečně! Což bude v pocovidové době klíčové. Na tohle prostě
máme a máme na to hned!
Mě už nebaví čekat. Je čas začít
jednat. Stavba původně plánovaného velkého kulturáku místo kina už
podle mého názoru nebude možná.
Růst cen a následně covidová krize,
která stále trvá, tento plán rozbily.
Ale přece kvůli tomu nezastavíme
historii? Teď je na čase jít bezpečnou
zlatou střední cestou a spojit příjemné
(nový kulturák) s užitečným (záchrana Spoláku).

Zápisy do 1. tříd základních škol pro školní rok 2021/2022
Zákonným zástupcům dětí, které by
od 1. září 2021 měly začít plnit povinnou školní docházku, a které
mají trvalý pobyt na území města
Rožnova pod Radhoštěm, budou
odeslány 31. března jednotlivými
školami pozvánky k zápisu podle
místa bydliště dětí a stanovených
spádových obvodů jednotlivých
základních škol. V pozvánkách
budou uvedeny veškeré pokyny,
kterými by se rodiče měli v souladu s mimořádnými opatřeními
v případě zápisu řídit. Děti, které mají trvalý pobyt mimo území
města Rožnov pod Radhoštěm,
ale bydlí v Rožnově pod Rad-

hoštěm, mají také možnost plnit
zde povinnou školní docházku,
pokud o to projeví jejich zákonní
zástupci zájem. V tomto případě
však zákonným zástupcům doporučujeme, aby se, pokud tak ještě
neučinili, spojili s vedením příslušné základní školy podle místa
bydliště a stanoveného spádového obvodu.
V souladu s § 46 odst. 1 školského zákona se ředitelé základních škol zřizovaných městem
Rožnovem pod Radhoštěm (ZŠ
Videčská, ZŠ Záhumení, ZŠ Koryčanské Paseky, ZŠ 5. května a ZŠ
Pod Skalkou) dohodli, že zápis
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do prvního ročníku základního
vzdělávání proběhne na těchto
školách v jednotném termínu, a to
ve dnech 21. a 22. dubna. Veškeré
bližší informace týkající se zápisu
budou školy zveřejňovat průběžně
na svých webových stránkách.
Zápis na soukromé rožnovské
ZŠ Sedmikráska bude probíhat
 V minulém vydání Spektra Rožnovska byla otázka pro Téma měsíce Jak je na tom Rožnov v otázce
životního prostředí, resp. je něco,
co by se mělo změnit? Svůj příspěvek nám zaslal i Zdeněk Třos
z Pirátů. Nedopatřením ale došlo
ke zkrácení poslední věty, proto
přinášíme toto vyjádření znovu.
„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. Systém
je navíc výdělečný s návratností
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 výrobků. Má ho již Ostrava, Brno, Praha i Hutisko-Solanec, dokonce ve

on-line ve dnech 7. a 8. dubna
(podrobné info u ředitele školy
nebo na webu školy), zápis do
Základní školy Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží, proběhne 22. dubna od 13.30 do 15.30
hodin (info u ředitele školy nebo
na webu školy).
(měú)
Švédsku bylo založeno obchodní
centrum s výhradně již použitým
a opraveným zbožím. Město by
mělo také podporovat výsadby popínavých rostlin na fasádách průmyslových budov vč. zadržování
vody ze střech těchto i městských
objektů. Dále výsadbu stínící zeleně 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
překračujeme limit benzo(a)pyrenu – hlavními zdroji znečištění je
doprava a lokální topeniště. Ekvivalent CO2 na obyvatele ČR je kolem
12 tun za rok, čímž se dostáváme
na přední příčky EU. Začít může
každý z nás: méně vyhazovat potraviny, nakupovat s rozvahou, využívat hromadnou dopravu, zateplovat
budovy, používat ekologická topení,
snížit spotřebu živočišných produktů a někdy i nadřazovat ekologické
zájmy nad ekonomické.“
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Ptáme se za vás: Jak správně volat záchranku?
Každý z nás jistě ví, že v případě
ohrožení života nebo zdraví je potřeba vytočit číslo 155, tedy Zdravotnickou záchrannou službu. Jak
postupovat při volání záchranky
jsme se zeptali rožnovského zastupitele a lékaře ZZS Zlínského kraje
Zdeňka Němečka (na fotu).
 Kdy volat?
„Tísňovou linku ZZS volejte v případech bezprostředního ohrožení
života či bezprostředně hrozící vážné
újmy na zdraví, vyžadující neprodlený zásah lékaře nebo bezodkladný
transport do zdravotnického zařízení. Volejte číslo 155, další možností
je číslo 112. Výhodou čísla 112 je
to, že platí v celé EU. Nevýhodou
je, že na lince nepracují zdravotníci,
ale profesionální dispečeři. Dispečer
volajícího vyslechne, zjistí, kde a co
se stalo, a pak přepojí na dispečink
záchranné služby. Volající vše musí
opakovat znovu a s tím je spojená,
byť i minimální, časová prodleva.
Máme-li opravdu čistě zdravotní problém, je vždy lepší volat rovnou na
linku záchranné služby 155. Linku
155 volejte také, když si nejste jisti,
jestli nejde o závažný stav. Zkušený
operátor na čísle 155 vám poradí, jak
postupovat.“
 Jak volat?
„Sdělte, kdo volá, věcně a stručně
oznamte, co se stalo, sdělte, co nej-

přesnější adresu nebo místo, kde se
postižený nachází. Uveďte město
nebo obec, ulici, číslo domu, patro,
označení domovního zvonku. Při
událostech na ulici či mimo obec je
nutné místo co nejvíce upřesnit – číslo silnice, kilometrovník, směrovou
ceduli, křižovatku, nápadný orientační bod v blízkém okolí - mosty,
železniční přejezdy mají svá čísla,
která napomohou k upřesnění místa
události. V terénu můžete volat také
pomocí aplikace Záchranka – přesné
informace o místě události tak operátor/ka získá automaticky .
Nezapomeňte říct, kolik je na místě postižených a jaký je jejich zdravotní stav. Sdělte, co na postiženém vidíte - zda je při vědomí, zda normálně
dýchá, jestli krvácí atd. Nesnažte se
stanovovat diagnózu, soustřeďte se
na přesný popis situace, případně
(pokud jsou vám známy) sdělte závažné nemoci, s nimiž se dotyčný léčí.
Důležité je také jméno a alespoň
přibližný věk postiženého, pokud jej
znáte. Nemějte obavy, že na něco zapomenete, operátor se vás vždy na vše
potřebné vyptá. Hovor vždy ukončuje
operátor, nikoli volající! I když s vámi
operátor zůstává na lince, sanitka je
už na cestě, operátor ji vyslal ihned
po zjištění základních dat.
V případě akutního ohrožení života vás operátor navede ke správnému
poskytnutí první pomoci. V urgentních případech k vám operátor může

vyslat i předsunutý prostředek se složkami IZS, hasiče nebo policii – v jejich výbavě je automatizovaný externí defibrilátor. Pokud je šance, že se
na místo události dostanou dříve než
výjezdová skupina záchranky, budou
jistě požádáni o pomoc.
Místo sanitky k vám může být
vyslán i vrtulník letecké záchranné
služby. Tehdy můžete být požádáni
o sdělení počasí v místě zásahu (jak
daleko je vidět) a vyzváni, abyste na
sebe při příletu upozornili máváním.
Vyčkejte na místě a až do příjezdu
záchranné služby poskytujte postiženému pomoc podle svých možností
a instrukcí operátora. V případě
potřeby – změny stavu pacienta – volejte opět linku 155. Telefon mějte
stále u sebe, je možné, že operační
středisko bude chtít kontaktovat vás.
Naučte se pracovat s hlasitým odposlechem na svém telefonu – můžete

poslouchat instrukce operátora a přitom si uvolnit obě dvě ruce k provádění neodkladných výkonů.“
 Co byste ještě chtěl vzkázat našim čtenářům?
„Aby měli na paměti, že výjezdové
skupiny zdravotnické záchranné
služby nenahrazují praktického lékaře, lékařskou pohotovost ani dopravní zdravotní službu. Počet aut
v jedné domácnosti se v poslední
době zvýšil. Přesto se často nechce
pacienta odvézt k praktickému lékaři, či na LSPP navzdory tomu, že
jeho zdravotní stav tento způsob převozu umožňuje (např. drobné úrazy,
léčení viróz atp.). Takové hovory
můžou zbytečně zatěžovat linku
155 a ztěžují záchranářům pomoc
lidem, kteří jsou opravdu ohroženi
na zdraví případně na životě.“
(r)
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ZA KULTUROU
DUBEN 2021
Vážení čtenáři,

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

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

 ÚTERÝ 6. 4.
PREMIÉRA PODCASTU — VERONIKA
MIČOLOVÁ
S Veronikou Mičolovou o vzdělávání, udržitelnosti, vkusu i o tom, že oblékat člověka nebo
interiér jeho bytu je v podstatě to samé.
Podcast uvádí Petr Kopecký.
 ÚTERÝ 13. 4.
PREMIÉRA PODCASTU — BEATA BOCEK
S Beatou Bocek o zpívání, o dalekých cestách
a o životě v cizině… Zpěvačka, muzikantka,
skladatelka a cestovatelka jako první host podcastu Moniky Kovářové.
 ÚTERÝ 20. 4.
PREMIÉRA PODCASTU — VAANT & CTIB
— ALTERNATIVNÍ HUDBA #4
Dan Stibor si ve čtvrtém díle svého podcastu
povídá se zpěvákem Radkem Vantuchem nejen
o hudbě, ale i o fotografování, ekologii a dalších tématech.
 ÚTERÝ 20. 4.
JIŘÍ KALÁT: EGYPT — VÍC NEŽ PYRAMIDY
STREAM — Klub cestovatelů
Vypravme se v přednášce do pouště na západě
země, stejně jako k Suezskému kanálu nebo
do hor Sinajského poloostrova. Ke sledování
přednášky vstupenku, kód ani odkaz nepotřebujete. Video bude dostupné do 27. 4. Zakoupením libovolného počtu vstupenek v hodnotě
50 Kč můžete podpořit konání této přednášky.
19.00 hodin — klub Vrátnice
 ČTVRTEK 22. 4.
BENEFIČNÍ STREAM NA KAVÁRNU
VRÁTNICE
Goji, Forest & spol., Věra Faldýnová & Universe Kapely a interpreti spojení s Vrátnicí
zahrají benefiční stream, který bude probíhat
kontinuálně na dvou pódiích. Součástí akce
bude i aukce výtvarných děl.
19.00 hodin — klub Vrátnice
 ÚTERÝ 27. DUBNA
PREMIÉRA PODCASTU — HELENA ZEŤOVÁ: „JSEM CELOŽIVOTNÍ TRÉMISTKA…“
Zbyněk Terner vás srdečně zve k rozhovoru
s přední českou zpěvačkou nejen o tom, jak je
obtížné prosadit svou hudbu, bez zázemí velké
nahrávací společnosti.
VÝSTAVY

 DO NEDĚLE 18. 4.
RYCHLÉ ŠÍPY A JEJICH ÚŽASNÁ NOVÁ
DOBRODRUŽSTVÍ
Výstava komiksů na vnějších plochách rožnovského kina Panorama představuje komiksy
inspirující se příběhy legendárních Rychlých
šípů. Tomáš Prokůpek připravil výběr z antologie komiksových poct Rychlým šípům, která vyšla v roce 2018 u příležitosti jejich 90.
výročí.
 ČTVRTEK 1. 4. — PONDĚLÍ 28. 6.
BEROUNŠTÍ FOTORICI — SPORT — VÝSTAVA
Berounští fotorici je volné sdružení fotografů
z Berouna a okolí, které vzniklo v roce 2001
okolo Jiřího Semráda. Mají členy i z Prahy,
Rožnova, Ostrova u Karlových Varů a dalších
míst. K členům patří i taková legenda české fotografie, jako je František Dostál či ředitelka
Czech Photo Veronika Souralová.
Galerie na radnici
Městská
knihovna
Městská knihovna
Tel.: 571 654 747
Tel.: 571 654 747
www.knir.cz
www.knir.cz
Plánované akce v měsíci dubnu se uskuteční ve
virtuálních prostorách knihovny. Veškeré akce
budou uveřejněny na webu knihovny a platformě YouTube formou videozáznamů. Pro aktuální informace sledujte prosím web www.knir.cz.
CO PROBĚHLO
 BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ
Od března 2021 se za použití stejných přihlašovacích údajů čtenářům rožnovské knihovny
otevírá vstup do Národní digitální knihovny
Kramerius. Co to znamená? V případě, že se
přihlásíte na webových stránkách Národní digitální knihovny (www.ndk.cz) pomocí přihlašovacích údajů, které máte u nás, máte možnost číst a studovat v databázi, která obsahuje
tzv. Díla nedostupná na trhu (DNNT). Jedná
se o dokumenty, které jsou dosud chráněny
autorským zákonem (tj. neuplynulo 70 let od
smrti všech autorů), ale nejsou již dostupné na
knižním trhu. Nyní mají registrovaní čtenáři
naší knihovny novou možnost zobrazit všechna díla vzdáleným přístupem online přímo
ze svého domácího počítače. Je to nevídané,
z 10 000 možných e-výpůjček jsme se díky této
službě dostali na 70 000. Průvodce při prvním
přihlášení najdete na www.knir.cz.
 O OVCÍCH A SALAŠÍCH (NEJEN)
NA RADHOŠTI
Vojtěch Bajer

O radhošťškých salaších bylo napsáno a řečeno mnoho. Daniel Drápala se ptá Vojtěcha 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 vůbec — jak
to bylo se salašemi přímo v Rožnově. Záznam
přednášky je k vidění na YouTube: Městská
knihovna Rožnov pod Radhoštěm.
➤
 O POKLAD STRÝCA JURÁŠA
Vyhlášení výsledků okresního kola soutěže
O poklad strýca Juráša
Vybrané vítězné práce, které napsaly děti
z celého okresu Vsetín, jsme zaznamenali na
kameru. Co mohou diváci vidět? Co dílo, to
originál. Takto jsme přistoupili ke všem pracím a interpretovali je různými divadelními
metodami… Užijte si naše filmové zpracování.
NA CO SE MŮŽEME TĚŠIT
 PONDĚLÍ 26. 4.
ROZHOVOR Z KNIHOVNY
Záchranář na cestách — Marek Balicki
Marek Balicki je záchranář, který si nedá
„dovolenou“ ani na svých cestách po světě…
Během cestování kolem světa v každé zemi navštívil své kolegy hasiče a záchranáře.
O tom, jak záchranáři fungují jinde ve světě
a jak se on sám realizuje v dnešní době, pohovoří u nás v knihovně.
17.00 hodin — záznam rozhovoru
 PONDĚLÍ 12. 4.
ROZHOVOR Z KNIHOVNY
Lukáš Perutka — Měsíční svit v ponuré noci
života. Příběhy rožnovské vážné hudby
Rozhovor s Lukášem Perutkou, autorem nově
připraveného edičního počinu edice Rožnovské
malé tisky.
17.00 hodin — záznam rozhovoru
PRO DĚTI
 ÚTERÝ 6. 4.
VELIKONOČNÍ KNIHOVNA
Přijďte si s námi prožít Velikonoce trochu
jinak. U kamenů za knihovnou jsou poschovávané pohádkové otázky. Ten, kdo je objeví
a zodpoví, vyhraje sladkou odměnu! Soutěž je
určena pro děti od 6 do 15 let.
13.00 hodin — na kamenech za knihovnou
 STŘEDA 28. 4.
MOŘSKÝ OBCHŮDEK
Lovci perel mohou směnit své mořské peníze
Moriony za věcné odměny.
13.00 hodin — před hlavním vchodem do knihovny

POZVÁNKY
VÝSTAVA
 ČTVRTEK 1. 4. — PONDĚLÍ 31. 5.
ZÁCHRANÁŘ NA CESTÁCH — MAREK BALICKI
Vedle rozhovoru se Záchranářem na cestách
si můžeme na webových stránkách knihovny
prohlédnout jeho virtuální výstavu fotografií
z cest. Výstavu najdete na www.knir.cz.
Galerie
CREARS
Galerie Crears
Tel.:
739
403
Tel.: 739 403
486486
www.galeriecrears.cz
www.galeriecrears.cz
 Na Zahradách 2186 v pavilonu Stage Garden GALLERY CREARS od 24. 3. první samostatná výstava RITUÁL, KLÁRA SEDLO,
malba. Potrvá do 1. 5.
 Na nábřeží Dukelských hrdinů 442 v Galerii CREARS bude nadále k vidění prodloužena
výstava CUM FABULIS MUNDI, IGOR PIAČKA, PETER UCHNÁR, SK, malba. Potrvá do 24. 4.
 Chceme Vás dále informovat o celoročním
programu Galerie CREARS v roce 2021
a pozvat do galerie na naše akce. Letos jsme
připravili bohatou nabídku výstav v škále různých výtvarných stylů a disciplín uznávaných
výtvarných umělců z Česka, Slovenska a Francie. Záměr je samostatně představit tvorbu 13
autorů. Autorské výstavy se uskuteční v novém
pavilónu Stage Garden GALLERY CREARS
v ulici Na Zahradách 2186 a v prostorách vily
na nábřeží Dukelských hrdinů 442, Galerie
CREARS.
Otevírací doba: středa až pátek 10.00-12.00
a 15.00-17.00 hodin, v sobotu 9.30-12.00 hodin, dohodou na tel.: 739 403 486.
Centrum
Zdravé
Centrum Zdravé
Já Já
Palackého
Palackého 457457
www.cititsedobre.cz
www.cititsedobre.cz
 SOBOTA 3., NEDĚLE 4. 4.
KURZ: SM SYSTÉM 2B — KRČNÍ
A HRUDNÍ PÁTEŘ
Vede: MVDr. Zuzana Forejtková, cena: 3 000 Kč
Rezervace přes objednávkový systém —
objednavky.cititsedobre.cz
9.00–17.00 hodin
 PÁTEK 9. 4.
MEDITAČNÍ SETKÁNÍ HO´OPONOPONO
Vede: Libuše Poulíčková, cena: 200 Kč
Rezervace: lpoulickova@seznam.cz
17.00-19.00 hodin
 SOBOTA 10., NEDĚLE 11. 4.
KURZ: SM SYSTÉM 5A – SKOLIÓZA
Vede: MVDr. Zuzana Forejtková, cena: 3 000 Kč
Rezervace přes objednávkový systém —
objednavky.cititsedobre.cz
9.00-17.00 hodin
 SOBOTA 10. 4.
VĚDOMÁ PŘÍPRAVA PÁRŮ K PORODU —
CESTA ZA RADOSTNÝM PORODEM
Vede: Anna Kohutová, cena pro pár: 2 400 Kč
(součástí kurzovného je eBook)
rezervace přes objednávkový systém —
objednavky.cititsedobre.cz
9.30-17.30 hodin
 PÁTEK 16. 4.
VYŠETŘENÍ POHYBOVÝCH VAD U DĚTÍ
Vede: MVDr. Zuzana Forejtková, vstup zdarma
Nutná rezervace času přes objednávkový systém — objednavky.cititsedobre.cz
13.00-16.00 hodin
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 SOBOTA 17. 4.
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

Prožitkový seminář — Libor Zvolánek
9.00-17.00 hodin — Slunečnice

 SOBOTA 17. 4.
ŽIVÁ MEDITACE: LÉČENÍ ŠAMANSKOU
LÉČEBNOU CESTOU
Vede: Roman Odevzdaný, www.expedice-peru.
cz, cena: 300 Kč
Rezervace: odevzdany@gmail.com, 777 561 316
17.00-19.00 hodin

 PÁTEK 16. 4.
PROBUZENÍ TĚLA HLASEM
Praktický workshop — Jana Kapsiová
16.30 hodin — Slunečnice

 PÁTEK 23. 4.
INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE A ODBLOKY
Vede: Libuše Poulíčková, cena: 700 Kč
Rezervace: lpoulickova@seznam.cz
17.00 hodin
 SOBOTA 24., NEDĚLE 25. 4.
SEMINÁŘ: KONSTELACEMI K PROBUZENÍ
Vede: MUDr. Ivana Wurstová, cena: 3 000 Kč
Rezervace přes objednávkový systém —
objednavky.cititsedobre.cz
So 9.00–18.00, ne 9.00-17.00 hodin
 KAŽDÝ ČTVRTEK A PÁTEK
KRANIOSAKRÁLNÍ TERAPIE A MAPOVÁNÍ TĚLESNÉHO A EMOČNÍHO PROŽÍVÁNÍ
Vede: MgA. Kateřina Fojtíková, cena: kranio
800 Kč – 90 min., mapování 650 Kč/hod.
Rezervace: vesvemzivlu@gmail.com, 774 983 521
10.00-18.00 hodin
 KAŽDÝ PÁTEK
INDIVIDUÁLNÍ DRAMATERAPIE s arteterapeutickým 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, 774 983 521
10.00-18.00 hodin
SLUNEČNICE
- Ateliér Sebevzdělávání z.s.
Ateliér sebevzdělávání
604
163 735 * iac.roznov@gmail.com
Tel.: 604 163 735
www.alternativnicentrum.webnode.cz
www.alternativnicentrum.webnode.cz
PRO BLIŽŠÍ INFO VOLEJTE NA UVEDENÉ TEL. ČÍSLO. SVŮJ PŘEDBĚŽNÝ ZÁJEM HLASTE NA UVEDENÉ KONTAKTY.
 SOBOTA 27. 3.
KAKAOVÝ RITUÁL A HVĚZDNÉ BRÁNY
S KŘIŠŤÁLOVÝMI MÍSAMI
Kakaový rituál — Aramis Hynek
Zvuková relaxace — Jiřina Solvana Vašinová
16.00-21.00 hodin — Slunečnice

 ÚTERÝ 13. 4.
VZTAHY NOVÉ DOBY — PŘEDNÁŠKA
Vendula Kociánová — Labužnice Života
17.00-20.00 hodin — Slunečnice

 PÁTEK 23. A SOBOTA 24. 4.
HORMONÁLNÍ JÓGA PODLE DINY RODRIGOVÉ Z BRAZÍLIE
Kurz — PaedDr. Martina Mangová
Pá 17.00-21.00 hodin a so 9.00-18.00 hodin
Slunečnice
 NEDĚLE 25. 4.
LUNÁRNÍ JÓGA PODLE ADELHEID OHLIGOVÉ ZE ŠVÝCARSKA
Kurz — PaedDr. Martina Mangová
9.00-17.00 hodin — Slunečnice
 ÚTERÝ 27. 4.
ÚPLŇKOVÝ ÓM CHANTING
Skupinová hlasová meditace — Mgr. David Svoboda
19.00 hodin — Slunečnice
 PÁTEK 30. 4.
DIVOŽENKY V ROŽNOVĚ — ŽENSKÝ KRUH
Eva Ludvík Kudrnová
16.30 hodin — Slunečnice
TERMÍNY V JEDNÁNÍ
 EMBODIMENT — PLNÉ BYTÍ V TĚLE
Prožitkový seminář — Miluška Hazuchová,
Katka Fojtíková
So 10.00-18.00 a ne 9.00-13.00 hodin
Slunečnice
 KVANTOVÁ DUŠE
Přednáška — Rostislav Szeruda
17.30-19.00 hodin — Slunečnice
➤
 O ZDRAVÉM DÝCHÁNÍ OXYGEN
ADVANTAGE A BUTEYKO CLINIC
VĚDOMÉ OTUŽOVÁNÍ
Praktická přednáška — Jiří Uhlíř
17.30-20.00 hodin — Slunečnice
➤
 MOVEMENT MEDICINE
Večer Spontánního Tance — Veronika Živa
17.00-19.30 hodin — Slunečnice
Středisko
volnéhočasu
času
Středisko volného
Tel.:
571115115
Tel.: 571
635635
www.svcroznov.cz
www.svcroznov.cz

 ÚTERÝ 6. 4.
ŠAMANSKÉ CESTOVÁNÍ
Léčivý zážitkový workshop s šamanským bubnem — Mgr. Petr Horák
19.30-21.00 hodin — Slunečnice

Akce, které nejsou on-line, domácího nebo
terénního charakteru se budou konat pouze
v případě, že to epidemiologická situace a s ní
související nařízení Vlády ČR a MŠMT dovolí.
Sledujte, prosím, naše www a facebook.

 PÁTEK 9. 4.
SETKÁNÍ S GENOVÝMI KLÍČI — TVOŘIVOST V SOULADU
Skupina sdílení pro pokročilé — Martina Knotková, Radek Lešikar
17.00 hodin úvod pro nováčky
18.00-20.00 hodin — Slunečnice

 ČTVRTEK 1. 4.
VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ
S dětmi si upleteme velikonoční košík z pediku a namalujeme vajíčka, zahrajeme si
hru Velikonoční zajíček. Cena 200 Kč za
dítě. Na akci je nutné se přihlásit na e-mail:
j.krenkova@svcroznov.cz
7.30-15.30 hodin — SVČ Rožnov

 SOBOTA 10. 4.
SYSTEMICKÉ KONSTELACE — KRAJINA
DUŠE — SVOBODA, ODVAHA

 DO PÁTKU 30. 4.
„CO DĚLÁM NEJRADĚJI?“
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Soutěž je pro všechny děti od MŠ po SŠ. Maximální formát papíru je A2. Techniky libovolné kresba, malba, grafika. Práce prosím odevzdávejte na recepci nebo do schránky SVČ.
 DO PÁTKU 30. 4.
WORKOUT STEZKA
Přístupná veřejnosti na kopci Skalka u SVČ.
Určená pro děti a juniory — sportovce a nejen
je. Je zde k dispozici 9 míst se zadáním ke cvičení. Arch k zapisování výkonů je k dispozici
na recepci SVČ.
Více info: p.solgovic@svcroznov.cz
 DO PÁTKU 9. 4.
MY STORY ABOUT DANCE – NAPIŠ
SVŮJ PŘÍBĚH
Tato naše nová výzva je určena a týká se úplně
každého. Každý z nás určitě někdy tancoval.
Vzpomeň si, při jaké příležitosti sis parádně
trsnul/a, a napiš nám svůj příběh (svatba, festival, párty, Rožnovské slavnosti, aj.). Text může
zůstat anonymní. Své dopisy pro nás H2BSB
nechávejte ve schránce na dveřích SVČ.
Maily posílejte na: heart2beat@email.cz
 ÚTERÝ 6. — PÁTEK 30. 4.
PROLETÍME SE V DUBNU PO HORNÍ BEČVĚ
Hraje celá rodina. S dětmi navštivte místa na
Horní Bečvě: Hluboká, Bobišek, Liští, Kobylská, Přehrada, vyfoťte se aspoň na 3 místech,
zašlete foto na e-mail: j.krenkova@svcroznov.
cz, dostaneš jednoduchý kvíz, po zaslání odpovědi budeš ve slosování o deskovou hru pro
celou rodinu!
 ČTVRTEK 8. 4.
HIP HOP basics on-line class vysíláme živě pro
všechny děti, dospělé, tanečníky i NEtanečníky.
Tentokrát s lektorkou Veronikou Kolečkovou.
Tato lekce je zaměřena na základní kroky ta-

nečního stylu Hip Hop. Lekce je zdarma.
18.00-19.00 hodin — on-line na FCB skupině
Dance crew H2BSB
 DO PÁTKU 30. 4.
ETAPOVÁ TERÉNNÍ HRA PROJDI SE ZA
POHÁDKOU
Terénní hra se skládá celkem ze 3 ETAP, které postupně zveřejňujeme na www.svcroznov.
cz, facebooku a instagramu. ETAPU 1. „Přes
sedmero vrchů“ v blízkém okolí Rožnova
máme již za sebou. Navazuje na ni ETAPA 2.
„Přes sedmero potoků“ a ve druhé polovině
dubna pak ETAPA 3., která se zaměří na studánky a propojí se Dny Země. Stanoviště jednotlivých etap na sebe nijak nezavazují, můžeš
si je projít libovolně.
 STŘEDA 7. 4.
KYTAROVÝ STREAM
Vysílání je nejen pro členy kytarového kroužku.
17.00 hodin — on-line stream na našem YouTube
 STŘEDA 14. 4.
DOMÁCÍ MAZLÍČČI — RADOST I ZODPOVĚDNOST
Přemýšlíte, že svým dětem pořídíte nějakého
chlupáčka, ale nevíte, které zvířátko vybrat?
17.00 hodin – on-line na našem YouTube
 ČTVRTEK 15. 4.
DANCEHALL BASIC ONLINE CLASS VYSÍLÁME ŽIVĚ PRO VŠECHNY DĚTI, DOSPĚLÉ, TANEČNÍKY I NETANEČNÍKY,
TENTOKRÁT S LEKTOREM ADAMEM
MICHLÍKEM.
Tato lekce je zaměřena na taneční styl dancehall. Tak neváhejte a pojdtě si s námi zkusit
zatancovat. Lekce je zdarma.
18.00–19.00 hodin — on-line na FCB skupině
Dance crew H2BSB

 PONDĚLÍ 19. — PÁTEK 23. 4.
DNY ZEMĚ
Společně s městem Rožnov jsme se rozhodli vytvořit zajímavý program tak, aby se mohl realizovat i v době pandemie. Všechny detailní informace budou zveřejněny na www.svcroznov.cz
 ČTVRTEK 22. 4.
HOUSE DANCE basics online class vysíláme
živě pro všechny děti, dospělé, tanečníky i NEtanečníky. Tato lekce bude s naší lektorkou
Erikou Rutar Černou. Lekce je zaměřena na
základní kroky tanečního stylu House dance.
Lekce je zdarma.
 PÁTEK 23. 4.
POHÁDKOVÝ PÁTEK — KOBYLKA ŽANDA (DIVADLO MARINGOTKA)
17.00 hodin — sál SVČ
 ÚTERÝ 27. 4.
MEZINÁRODNÍ DEN TANCE
Pojďme společně oslavit Den tance tancem! Jsou zváni úplně všichni příznivci
tance. Budete se moct naučit jednoduchou
krátkou choreografii, kterou si poté všichni společně zatancujeme. Nebude chybět
vystoupení Heart2Beat a Static Breakers.
15.00–17.00 hodin — sál SVČ
 STŘEDA 28. 4.
PŘEDNÁŠKA NA TÉMA: SPORTOVNÍ
PŘÍPRAVA DĚTÍ
Přednášející Mgr. Martin Navařík, pedagog a trenér atletiky. Věková specifika,
dlouhodobá koncepce, senzitivní období,
pravidla sportovní přípravy dětí a další.
Vzhledem k omezené kapacitě míst na
přednášce probíhá přihlášení na e-mailové
adrese m.navarik@svcroznov.cz.
17.00–19.00 hodin — sál SVČ
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Rožnovská Základní škola Záhumení nespí!
Termín „zápisů“ se blíží a rodiče přemýšlejí, do které z rožnovských škol
přihlásí své dítě k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/22. U této
příležitosti jsme vyzpovídali Jitku
Lušovskou, ředitelku oblíbené prvostupňové Základní školy Záhumení.

 Mohla byste školu představit
a prozradit, co chystáte nového?
„ZŠ Záhumení funguje od roku
1993 a umožňuje plnit povinnou
školní docházku žákům 1. až 5.
ročníku. V březnu letošního roku
začaly probíhat dlouho očekávané
práce spojené s modernizací školy,
která má zvýšit bezpečnost, efektivnost a útulnost. Tím vznikne větší
prostor pro výuku i zájmové aktivity, mezi něž dlouhodobě patří např.
kroužky stolního tenisu, sportovní
všestrannosti, šikulové, keramická
dílna, hravá angličtina, informatika,
dramatický kroužek atd. Za normálního provozu pravidelně využívají
školní tělocvičnu tělovýchovné složky
jako: Jóga, Fit klub, Tai-chi, Judo,
Šerm, Cvičení rodičů s dětmi a jiné.
Během školního roku se žáci školy
účastní sportovních a vědomostních
soutěží, navštěvují kulturní akce.
Škola sama pořádá tematická setkání pro děti a rodiče v areálu školy
i zahrady. V létě se konají příměst-

ské tábory zaměřené na angličtinu
nebo sport.
Naši žáci se každoročně dobrovolně podílejí na charitativních akcích:
Den pro Světlušku – projekt pro nevidomé děti a dospělé, Vánoční hvězda – pomoc Dětské klinice Fakultní
nemocnice v Olomouci, Sněhuláci
pro Afriku – Kolový projekt pro gambijské děti, za což nám pořádající
organizace děkují a váží si naší spolupráce.
Základní školu Záhumení obklopuje překrásná zahrada. Ta
je vybavená hřištěm, průlezkami
a posezením u ohniště se zahradním altánem. Část zahrady je obhospodařována dětmi pod vedením
vychovatelů školní družiny. Děti zde
vybudovaly v rámci ekologického
projektu zahradní jezírko a záhony
pro zeleninu, ovoce a bylinky. V horizontu příštích let bychom chtěli
zrealizovat přeměnu zahrady na část
relaxační, výukovou, sportovní a ekologickou tak, aby její potenciál byl
plně využit.“

né koronavirovou pandemií škola
zapojila děti do řady činností prostřednictvím dvou oddělení školní
družiny a pokynů třídních učitelů.
Zajímavé, inspirativní aktivity děti
baví a přinášejí jim nevšední zážitky. Například: Jablíčkový den,
Mezinárodní den zvířat, Tři králové
v družině, Barvení sněhu, Výroba
ptačích krmítek, Semínková zahrádka, Masopust v družině, Čistá Bečva,
Hudební výchova trochu jinak, Třídíme odpady, Veselý maškarní týden,
Smažení koblih a další.“

 Jaké máte cíle?
„Naše škola má plno perspektivních
plánů a zároveň vede děti ke zvídavosti, tvořivosti, samostatnosti a odpovědnosti. Naším cílem je především
všestranný osobní rozvoj žáků a vzájemná součinnost se zákonnými
zástupci žáků a zřizovatelem školy
- městem Rožnovem. Aktuální informace o škole včetně fotogalerie jsou
pravidelně zveřejňovány na webových
stránkách školy, fotografie jsou také
instalovány ve vitríně na náměstí
(pr)
u papírnictví v Rožnově.“

 Jak jste se vypořádali s on-line
výukou?
„V současné době se u nás on-line
výuka uskutečňuje formou jednotné platformy přes Microsoft Teams.
I přes ztížené podmínky způsobe-

Zápisy budoucích prvňáčků
proběhnou 21. a 22. dubna

Centrum Zdravé Já

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

Palackého 457, Rožnov p. R.
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Je o čem číst? — Hradisko a vážná hudba
Pavel Zajíc
zapa@knir.cz

Hradisko. Všem obyvatelům Rožnova se vybaví kopec a na něm zbytky hradu Rožnov, nicméně mnohem méně lidí si s tímto slovem
spojí i zemědělský statek rozkládající se na úpatí. A právě na počátku
dubna spatří světlo světa další, v pořadí již pětadvacátý, svazek z edice
Milé tisky, který pod názvem Historie školního statku Hradisko připravila k vydání městská knihovna.
Svazek čítající 35 stran textu v redakci Marcely Slížkové připravili
členové skupiny Město v mé paměti
a autory jednotlivých kapitol jsou
Bohuslav Maleňák, který ve svém
textu nazvaném Dětství na Hradisku podává svědectví o tom, jak
se na statku Hradisko žilo v první
polovině dvacátého století, navíc
očima mladého kluka. Manželé Michal a Svatava Slovákovi v kapitole
Školní statek Hradisko vypravují
příběh Hradiska z pohledu pedagogů zemědělské školy. Jejich text
obsahuje řadu velmi zajímavých
faktografických informací o tom,
jak se na statku hospodařilo, jaké
bylo jeho postavení v rámci praktické výuky, ale je zde také prostor
pro osobní výpovědi. Pan Svatopluk Bajer je autorem kapitoly Praxe studentů zemědělské školy na

Hradisku, která se od předchozích
liší úhlem pohledu, je psán očima
studenta - vykonavatele praxe. Opět

je zde řada zajímavých informací,
které mohou současníkům přiblížit
tento fenomén, který přestože ukryt

za kopcem, byl a doposud je součástí života města. Krátkým úvodem
obohatil výše zmiňované kapitoly
také Richard Sobotka. Všem autorům patří velké poděkování, přispěli dalším dílkem do mozaiky vzpomínek na rožnovské fenomény.
Tak jako všechny svazky edice
Milé tisky bude i svazek Historie
školního statku Hradisko dostupný online na webových stránkách
městské knihovny (www.knir.cz)
případně v malém nákladu i přímo
v knihovně.
Z programu knihovny mi dovolte
Vás upozornit na besedu, která bude
od pondělí 12. dubna dostupná na
youtube kanále knihovny. V ní si
budeme povídat s autorem připravovaného a v blízké době také vydaného nového svazku edice Rožnovské
malé tisky Lukášem Perutkou. Ten
nese název Měsíční svit v ponuré
noci života s podtitulem Příběhy rožnovské vážné hudby. Řeč tedy bude
o tématu, které dosud leželo stranou
a zůstávalo nezmapováno. Myslím,
že tento titul z ediční řady, kterou
již mnoho let vydává město Rožnov,
zaujme nejednoho čtenáře, ať už milovníka hudby či historie.
V době virové je určitě dobré dbát
na duševní hygienu a četba knih
může být jedním ze způsobů, jak jí
dosáhnout. Třebas i tyto dva výše
zmiňované příspěvky pomohou. Zůstávejte ve zdraví.

Na radnici budou vystavovat Berounští fotorici
Martin Valášek
martin.valasek@tka.cz

BEROUNŠTÍ FOTORICI — SPORT
ČTVRTEK 1. 4. — PONDĚLÍ 28. 6.
Galerie Na Radnici
Berounští fotorici je volné sdružení
fotografů z Berouna a okolí, které
vzniklo v roce 2001 okolo Jiřího
Semráda. Za první členy se dají považovat Jiří Semrád a Jan Šroubek,
k nim se posléze přidali Vít Vojtíšek
a Vladimír Kasl. Ti také prvně spolu
vystavili svá díla v Galerii U Radnice v Berouně v červnu 2002. Později
se přidávali další milovníci fotografie nejen z Berounska. Dnes Berounští fotorici mají členy i z Prahy,
Rožnova pod Radhoštěm, Ostrova
u Karlových Varů a dalších míst.
K jejim členům patří i taková legenda české fotografie, jako je František
Dostál či ředitelka Czech Photo Veronika Souralová. Berounští fotorici
mají dnes 22 aktivních členů, kteří
se pravidelně každé dva měsíce
scházejí na klubovém setkání.
Zde Berounští fotorici představují své práce na téma sport. Na
77 fotografiích naleznete kolem
45 různých sportovních odvětví

foto: Jitka Rjašková
zachycených osobitým pohledem
různých autorů. Celkem vystavuje
19 členů volného sdružení. Namátkou Simona Boarová, Josef Bosák,
Eva Dobruská, Radek Dobruský,
František Dostál, Tomáš Grubner,
Markéta Chaloupková, Jitka Rjašková, Andrea Kalová, Vladimír
Kasl, Václav Lála či Jan Šroubek.
STREAM — KLUB CESTOVATELŮ
Jiří Kalát: Egypt — víc než pyramidy
ÚTERÝ 20. 4.
19.00 hodin — klub Vrátnice

Jiří Kalát (narozen v Havlíčkově
Brodě v roce 1984) za posledních
několik let cestoval po všelijakých
místech světa, externě pracoval pro
různé noviny i časopisy a přednášel
na nejednom místě.
Jeho boty stály na půdě Spojených
států amerických (zvláště dlouho
pak na Aljašce), Guatemaly, Mexika, Turecka, Íránu, Laosu, Egypta,
Maroka, Mauretánie, Gruzie i Nového Zélandu. Několik měsíců se mu
poštěstilo žít v Estonsku a rok ve
Svaté zemi. V každém státě či městě

ho vždy zajímali obyčejní lidé, jejich
zvyky a životy. Pokaždé bylo jeho
prvním úkolem poznat zemi, kudy
procházel, a pochopit lidi, které potkával.
Dlouhodobě se zajímá o Blízký
východ, především pak o izraelsko-palestinské vztahy. Bohužel je složité se v nich vyznat i elementárně
orientovat, což by ale neměla být
výmluva k tomu, se o něj nezajímat.
Svojí troškou se pokouší přispět
k tomu, abychom mohli lépe chápat
spletité cesty bojů za vlastní stát, nezávislost i přežití. Více informací je
možné se dozvědět v jeho přednáškách.
Jeho cestovatelské práce se objevují v časopisech Koktejl, 100+1,
ale nejvíce jich je publikováno na
cestovatelském serveru Hedvábná
stezka, další i na Lidovky.cz. Můžete jej také slyšet v rádiu, třeba
rozhovor o Laosu pro Český rozhlas Plzeň.
Pod pojmem Egypt si většina lidí
vybaví slova jako Hurghada nebo
pyramidy v Gíze. Tato země, toho
nabízí ale mnohem více, než jen
pár turistických atrakcí. Vypravme
se v přednášce do pouště na západě země, stejně jako k Suezskému
kanálu nebo do hor Sinajského
poloostrova.
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Logopedická třída v MŠ 1. máje 1153 v Rožnově

Třída Papoušci je pro děti s vadami
řeči od 3 do 7 let věku. Naši třídu
navštěvuje 14 dětí, proto je tu prostor se každému dítěti individuálně
věnovat. Ve třídě se mimo výchovně vzdělávací činnost zaměřujeme
hlavně na logopedickou intervenci.
Což zahrnuje logopedické chvilky se zaměřením na procvičení
jazyka, mluvidel, pohyblivosti rtů,
grafomotoriky, artikulaci a často
zařazujeme hry pro rozvoj smyslů.
Zaměřujeme se také na správné
dýchání, které procvičujeme v rámci denních činností, jako je zpěv,
rytmizace, jóga, dechové cvičení
a hry. Na skupinovou logopedickou chvilku navazuje každodenní
individuální logopedie s logopedickou asistentkou. Tam se nejčastěji
vyvozují hlásky. Logopedická asistentka používá nejrůznější logopedické pomůcky, jako je zrcadlo,
rotavibrátor, špachtle, sondy apod.

V naší třídě spolupracujeme se
Speciálním pedagogickým centrem
z Valašského Meziříčí, které nám
každý měsíc poskytuje poradenství
a supervizi.
Naše třída se účastní všech akcí
mateřské školy. S paními učitelkami navíc vymýšlíme různé tematické dny, jako je Karneval, Den
s Harrym Potterem, Princeznovský den, Hasičský den apod. Mateřská škola nabízí další aktivity,
jako je plavání, bruslení, lyžování,
infrasaunu, solnou jeskyni a tvoření
na 3D tiskárně.
V květnu proběhne zápis do této
třídy. Intenzivní logopedická práce je pro děti s vadami řeči velice
důležitá a měla by být zahájena již
v předškolním období. Více informací je zveřejněno na webu školky
www.ms1maje-roznov.cz/1153/.
Natálie Maléřová

Čtěte aktuální zpravodajství, komentujte a diskutujte. www.spektrumroznovska.cz

Legendární LaManche na suchu Březen a jaro v domově pro seniory
SenSen Senzační senioři Konto Bariery Praha vyhlašuje každoročně
v únoru štafetové plavání seniorů
pod názvem Přeplavej svůj LaManche. Letošní, již 7. ročník, však
byl vzhledem k pandemii covidu-19
a nouzovému stavu, kdy jsou bazény a sportoviště vnější i vnitřní uzavřeny, vyhlášen jako LaManche na
suchu.
Senioři měli společnými silami
překonat kanál LaManche/34 km
tentokrát individuálně/suchou nohou. Klub seniorů Rožnov, který se
každoročně tohoto plaveckého projektu zúčastňuje, se zapojil i letos.
Jako vždy nešlo o závod v pravém
slova smyslu, aby senioři soutěžili
mezi sebou, ale aby každý překonal svou vlastní pohodlnost a pohybem podpořil své zdraví.

Patronkou projektu je Lucie
Leišová, přemožitelka Gibraltaru
a nadšená podporovatelka plaveckých seniorských aktivit.
Náš klub v průběhu šesti let trvání tohoto projektu získal krásná
umístění 3x 1. místo a 3x 2. místo
v rámci ČR.
Letos se tedy neplavalo, ale chodilo. Bylo zaregistrováno 68 seniorů, kteří si vedli záznamy o nachozených km a ty byly odeslány
do Prahy k vyhodnocení. Celkem
našlapali úctyhodných 7 968 km.
Předpokládám, že v dalším
Spektru Rožnovska budeme moci
čtenáře seznámit s výsledky této
seniorské sportovní aktivity.
Anneliese Přikrylová,
předsedkyně klubu

S počátkem března se mnohým obyvatelům rožnovského
Domova vstávalo radostněji,
jako by již přišlo jaro.

Za dodržení preventivních
opatření klienti konečně mohli
vyrazit i za brány areálu Domova, také se setkávat při různých
aktivitách, či si jen tak spolu popovídat.

Ve dnech před jarní rovnodenností oživily (nejen) společné prostory zařízení krásné
jarní ručně vyráběné dekorace
členek Spolku rožnovských
žen. Byly mezi nimi kraslice
zdobené rozličnými technikami, ale i jarní vazby, věnce
a typická zvířata symbolizují-

cí probouzející se život v přírodě a jeho nekonečný koloběh.
Další, tentokrát papírové
jarní ozdoby vyrobené pracovnicemi a dětmi z rodinného centra Mamila, se teprve
dostanou do pokojů každého
obyvatele Domova. Roznesou
je aktivizační brigádnice, které se odějí do barevných hávů
plných živých barev a květin
poté, co vynesou Moranu,
tedy zimu, a nahradí ji symboly jara a naděje v lepší zítřky.
Děkujeme.
Jana Bártková,
ergoterapeutka

Memorandum bloku opozičních zastupitelů města Rožnova pod Radhoštěm
Vycházejíce ze společného přesvědčení o nutnosti vzájemné kooperace
s cílem zajištění plně funkčního a efektivního vedení, chodu a budoucího
směřování města Rožnova pod Radhoštěm níže podepsaní zástupci volebních subjektů České pirátské strany, KDU–ČSL, Občanské demokratické strany, Nezávislých a Soukromníků deklarují společné stanovisko ve
věci obsazení postu uvolněného starosty města Rožnova pod Radhoštěm
pro zbývající část volebního období 2018–2022.
• V souvislosti s plánovaným projednáváním záměru změny ve vedení
města, zahrnutým jako samostatný bod do programu 15. jednání zastupitelstva města dne 23. února 2021 konstatujeme, že plně respektujeme
výsledky voleb do zastupitelstva Zlínského kraje v roce 2020 a bereme na
vědomí zvolení Ing. Radima Holiše na pozici hejtmana Zlínského kraje.
• Zároveň ale odmítáme polovičatá řešení navržená stávající vládnoucí
koalicí našeho města a žádáme zachování plně funkčního vedení Rožnova pod Radhoštěm.
• Souběžné vykonávání funkce hejtmana Zlínského kraje a starosty města Rožnova pod Radhoštěm považujeme za neslučitelné. Jednou osobou
nelze plnohodnotně a efektivně obsáhnout práci a zodpovědnost na dvou
takových klíčových pozicích.

• Obyvatelé města Rožnova pod Radhoštěm i Zlínského kraje si od svých
vrcholných reprezentantů zaslouží zodpovědný přístup k řízení. Proto
v podmínkách našeho města apelujeme na zachování funkce uvolněného starosty města na plný úvazek. Je nezbytné, aby starosta svou pracovní kapacitu stoprocentně věnoval ve prospěch rozvoje Rožnova pod
Radhoštěm a jeho občanů.
• Zároveň plně akceptujeme výsledky voleb do zastupitelstva našeho
města z roku 2018 a z povolebního jednání vzniklou koalici, jejíž subjekty
mají právo na výběr uvolněného starosty ze svých řad.
V Rožnově pod Radhoštěm 22. února 2021
za KDU–ČSL: doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph. D.,
Jaromír Koryčanský, MUDr. Zdeněk Němeček
za ODS : Bc. Markéta Blinková, Alois Vychodil
za Českou pirátskou stranu: Libor Adámek
za Nezávislé a Soukromníky: Ing. Radúz Mácha
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30 let poštovního úřadu Rožnov pod Radhoštěm 3
Před třiceti lety 8. 4. 1991 zahájil
provoz další poštovní úřad v našem
městě, Rožnov pod Radhoštěm 3,
kterému bylo přiděleno poštovní
směrovací číslo 756 64. Zřízení tohoto nového poštovního úřadu bylo
nutné vzhledem k tomu, že rožnovský poštovní úřad 756 61 Rožnov
pod Radhoštěm 1, umístěný na náměstí Míru, již před rokem 1990 jen
s nejvyšším úsilím zajišťoval poštovní provoz v tehdejším osmnáctitisícovém městě.
Nový poštovní úřad byl umístěn
do levé části přízemí budovy obchodního střediska LÁZ. Vedoucí poštovního úřadu byla jmenována a funkci
vykonávala paní Ludmila Landová
až do 30. 9. 2018, kdy odešla do důchodu. Po ní je vedoucí pošty paní
Veronika Zetková.
Od 11. 5. 1998 byl v rámci modernizace provozu poštovních úřadů
s. p. Česká pošta uveden do provozu počítačový systém APOST, který
měl čtyři přepážkové terminály řízené serverem.
V letních měsících 2000 přerušil
úřad činnost z důvodu stěhování do
nových provozních prostor v části
přízemí bývalého Závodního klubu
Tesly Rožnov. Od 1. 9. 2000 zahájil
úřad činnost v těchto nových prosto-

rách. Přestěhování bylo realizováno
z toho důvodu, že v areálu bývalého
podniku Tesla bylo umístěno více
než 100 větších i menších firem
a podnikatelů, pro které poštovní
úřad zajišťuje poštovní služby a nové
umístění bylo pro ně mnohem výhodnější.
Poštovní úřad plní od počátku své
činnosti pouze funkci podací pošty.
Funkci doručovacího poštovního
úřadu plní stále hlavní poštovní úřad
756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1.
Doručovací funkce poštovního úřadu 756 64 Rožnov pod Radhoštěm 3
spočívá pouze v uložení došlých poštovních zásilek do poštovních boxů
pro firmy, kterých má úřad ve svých
prostorách celkem 96, a možnosti
vyzvednutí doručených doporučených a peněžních zásilek zaslaných
na tuto poštu, vč. výplaty důchodů
pro osoby bydlící v této části města.
Po zrušení pobočky Sazky umístěné
ve stejné budově zajišťuje poštovní
úřad od r. 2007 také příjem sázenek
a výplatu výher sázkových her Sazky.
Zajišťuje také služby Poštovní spořitelny a Pojišťovny ČSOB.
K označování zásilek používal
poštovní úřad od otevření ruční
dvoukruhová razítka s můstkem
s opisem 756 64 ROŽNOV POD

RADHOŠTĚM 3 s datem na můstku
sestávajícím ze dne, měsíce a posledního dvojčíslí roku s rozlišovacími
čísly 1 a 2. Na poště je v provozu
také frankotypový razítkovací stroj.
K označování peněžních podacích
lístků se používalo strojové razítko se
stejným opisem, jako mají ruční denní razítka, bez rozlišovacího čísla, se
třemi hvězdičkami dole doplněné
pořadovým číslem peněžní operace.
K těmto razítkům přibyla postupně
další dvě stejná ruční razítka s rozlišovacími čísly 3 a 4.
Od r. 2000 se rozsah činnosti tohoto poštovního úřadu postupně
rozšiřoval a v provozu byly až čtyři
přepážky a zaměstnával čtyři pracovnice. Po reorganizaci a racionalizaci
poštovních služeb v Rožnově se od
r. 2009 snížil počet pracovníků tohoto úřadu na tři a byl také redukován
počet poštovních přepážek na tři.
Počet zásilek na tomto poštovním
úřadě se proti minulým rokům nezmenšil, ale naopak zvětšil. Poslední
údaje o počtech zásilek, které se podařilo zjistit, říkají, že pracovníci pošty vyřídili za rok 2010 přes 115 000
obyčejných a doporučených listovních zásilek pro tuzemsko a cizinu,
2 400 balíkových zásilek vč. EMS
zásilek, kolem 40 000 peněžních

operací, vyplatili skoro 3 000 důchodů a zajistili v rámci systému Czech
Point více jak 400 ověření podpisů
a výpisů z RT a KN. Do poštovních
schránek pro firmy bylo vytříděno
více jak 1 200 kg listovních zásilek.
Z celkového počtu poštovních operací, které byly na poštovním úřadu
provedeny v r. 2010, vychází na jednu
pracovnici 52 600 za rok! To je jistě
úctyhodné číslo, které svědčí o tom, že
všechny pracovnice mají co dělat, aby
svou práci zvládly k plné spokojenosti
firem i nás, obyvatel Rožnova a okolí,
jako zákazníků s. p. Česká pošta.
Objem současného stavu vyřízených zásilek vedení s. p. Česká pošta
odmítlo poskytnout, údajně z důvodu bezpečnosti a hospodářského
tajemství, takže porovnat současný
stav s minulostí není možné.
Tento poštovní úřad prokázal za
30 let své činnosti, že je vedle hlavního poštovního úřadu 756 61 Rožnov
pod Radhoštěm 1 velmi důležitý pro
zajištění poštovních služeb v dnešním Rožnově pod Radhoštěm.
Do čtvrtého desetiletí náročné
činnosti tohoto poštovního úřadu
přejeme jeho třem pracovnicím hodně sil a dobré zdraví.

Vladimír Vystavěl

V týdnu od 19. do 25. dubna nás čekají Dny Země!
V měsíci dubnu na nás čeká již tradiční
oslava Dne Země. Letos ovšem proběhne poněkud netradičně. Středisko
volného času Rožnov pod Radhoštěm
a město Rožnov spojily síly a rozhodly
se vytvořit nový koncept akce tak, aby se
Dny Země mohly realizovat i v současné
době koronavirové pandemie.
INZERCE

V průběhu týdne se mohou zapojit do úklidu
rožnovské přírody mateřské, ale i základní školy spolu s pedagogy SVČ. V rámci těchto dní
je pro dětí nachystána ekologická hra v terénu.
 Zástupci MŠ a ZŠ, prosím, hlaste se na e-mail:
b.koprivova@svcroznov.cz, tel.: 731 413 958.
Zároveň prosíme všechny přátele přírody,
aby využili naší týdenní výzvy Dobrovolnický
týden, aneb ukliď kousek Rožnova a zapojili se
do úklidu zelených ploch v Rožnově. V této výzvě máte možnost se zúčastnit slosování o ceny.
 Ukliď Rožnov – vyfoť se – pošli foto na e-mail:
soutezime@svcroznov.cz – budeš zařazen do slosování o ceny. Pytle na úklid si můžete vyzvednout v SVČ.
Všichni ostatní, děti, rodiče, prarodiče budou
mít v těchto dnech možnost zapojit se do otevírání a čištění studánek. Na daných místech
bude na děti čekat malé překvapení. V této vý-

zvě máte možnost se opět zúčastnit slosování
o ceny.
 Vyčisti studánku – vyfoť se – pošli foto na
e-mail: soutezime@svcroznov.cz – budeš zařazen do slosování o ceny.
V pátek 23. dubna bude v městském parku
přistaveno popelářské auto, které bude dětem
z mateřinek k dispozici k prohlédnutí. V parku
pro Vás také v čase od 9.00 do 12.00 hodin budou nachystány pohybové hry a soutěže.
 Kvůli pandemii je nutné skupinky z MŠ na tuto
aktivitu nahlásit: iveta.dorotikova@roznov.cz.
V případě vládních nařízení může být tato akce
zrušena či omezena. Za nepříznivého počasí se
ruší úplně.
Sledujte Fb Zdravého města Rožnov pod
Radhoštěm a SVČ Rožnov. Chystají se pro Vás
zajímavé videospoty. Akce je realizována v rámci Místní agendy 21 a Zdravého města. (měú)
Naposledy se Dny Země slavily v parku v dubnu roku 2019,
tedy rok před příchodem pandemie nemoci covid-19.
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Krajina ve stínu zazářila na Českém lvu
První březnovou sobotu předala
Česká televize ceny České filmové
a televizní akademie. V 28. ročníku
cen Českého lva tentokrát excelovaly snímky Krajina ve stínu, Šarlatán
a Havel. Nejvíce skleněných sošek
(7) obdržel přitom film Bohdana
Slámy Krajina ve stínu, jehož producentem je Rožnovan Jindřich Motýl
(na fotu). Spektrum Rožnovska mu
u příležitosti tohoto významného
úspěchu položilo několik otázek.





 O čem film vypráví?
„Krajina ve stínu je naším debutem.
První film, se kterým jsme vstoupili
na trh. Jeho vývoj trval devět let. Příběh objevil můj kolega Martin Růžička v Příbězích 20. století Paměti
národa. Ty události se staly v Tušti.

Dnes je to městská část Suchdolu
nad Lužnicí. Vývoj scénáře byl docela složitý. Chtěli jsme, aby byl film
historicky věrný. Vše, co se v něm
děje, je postaveno na svědeckých výpovědích a vzpomínkách pamětníků.
Samozřejmě v dramatické zkratce.
Dnes je na místě, kde se tato malá
vesnická genocida stala, velký kámen. Neumístily ho tam úřady, ale
syn Karla a Marie Weberových (hlavní postavy filmu). Dnes už starý pán,
jehož vzpomínky byly hlavním zdrojem pro Ivana Arsenjeva pro napsání
scénáře. Franta Bláha, který vraždu
svých 14 spoluobčanů spolu s gardisty provedl, pracoval celý život pro StB
a dožil se vysokého věku.“

 V čem bylo natáčení jiné?
„Točilo se na celuloid. Vytočili jsme
28 kilometrů materiálu. Byl vyroben
na zakázku pro film firmou Orwo.
Víc materiálu jsme neměli a nebylo
možno ho dokoupit operativně, proto
se musel štáb a herci velmi soustředit, aby se neplýtvalo. Na hereckém
projevu, jeho kvalitě se to pozitivně
projevilo. Natáčení na celuloid s sebou nese několik specifik. Výhodou
je vynikající obrazový výstup, zájem
festivalů a odborníků. Nevýhodou
vyšší cena a nutnost dělat zvuk
v postprodukci. To znamená, že vše,

co slyšíte, co herci říkají, bylo natočeno ve studiu až v rámci dokončování
filmu ve studiích.“

 Kde se natáčelo?
„Točilo se v obci Bořice, to je v okresu Písek ve středních Čechách. Je to
bydliště Bohdana Slámy, režiséra
filmu.“
 Co by si diváci měli vzít po zhlédnutí filmu?
„Krajina ve stínu chce upozornit na
křehkost bezpečí. Zlu se musí bránit
v samém počátku, jinak může být
pozdě. Chtěli jsme také zprostředkovat lepší představu, co se dělo těsně
po skončení války.
Zvěrstva provázející odsun sudetských Němců jsou neomluvitelná
a nezdůvodnitelná. Krajina ve stínu
má ukázat, že za těmi rozmazanými
černobílými postavičkami na dobových fotkách byli skuteční lidé.“
 Na co dalšího se můžeme těšit
v budoucnu?
„V tuto chvíli máme natočenu komedii Jedině Tereza. V hlavních
rolích Veronika Khek Kubařová
a Igor Orozovič. Je to lehká žánrová romantická komedie. Natáčelo
se v Praze o Vánocích. Teď je film ve
střižně a uveden bude, až se rozje-

dou kina. Dále se v něm můžete těšit na Lenku Vlasákovou, Ivu Janžurovou, Matouše Rumla, Davida
Matáska, Emmu Smetana a další.
Ve výrobě máme remake české
černobílé klasiky Pyšná princezna
Bořivoje Zemana. Děláme ji jako
3D animaci ve stylu Disney. Na scénáři a režii pracuje Radek Beran,
art directorem je Jan Rybář. Hudbu připravuje Ondřej Brzobohatý.
Vývoj postav a prostředí probíhá
v Praze, animace bude realizována
ve Španělsku. Máme v USA celosvětového sales agenta, čili pokud vše
dobře dopadne, Pyšná princezna
bude dobývat svět. Do distribuce
má vstoupit v roce 2023. V přípravě máme i film Konec světa v režii
Ivana Zachariáše podle scénáře
Ivana Arsenjeva. Mělo by se točit
příští rok. Natáčení jsme kvůli covidu museli odložit. Konec světa je
příběh dědy, ruského šlechtice žijícího s rodinou v Praze a jeho vnuka
v šedesátých a sedmdesátých letech
minulého století. Je to příběh o jejich křehkém vztahu a o tom, jak
je štěstí vzácné a prchavé. To ale
není stále vše. Těch projektů je více,
v různém stadiu příprav.“
Za rozhovor poděkoval
Pavel Románek

Malá vzpomínka na Jaroslava Štiku

Pro mnohé je 1. duben spojován
s žertovným dobíráním si našich
blízkých – aprílem. Ve svém rodném listě měl ovšem toto datum
(1. 4. 1931) i Jaroslav Štika (na
snímku), etnograf, dlouholetý ředitel Valašského muzea v přírodě
– ale také tělem a duší Rožnovan.
Svoji příslušnost k městu, v němž
strávil většinu svého života, nevystavoval nijak na odiv, ale stejně jako v jiných oblastech svého
neobyčejně bohatého osobního
i profesního života mu skromně
dřímalo v nitru a v mnoha ohledech se různorodě promítalo do
jeho aktivit. Ostatně sám v jednom z rozhovorů poznamenal
o rodném městě pod horou Radhošť: „Ať jsem se jakkoli snažil vyjít
z něj někam jinam, vždy jsem v něm
stejně skončil a rád.“
Atmosféra Rožnova, lázeňského města s prvním muzeem
v přírodě v Československu byla
pro formování mladého Jaroslava
stejně inspirativní jako podněty
vycházející z rodiny či školy. Na
valašskomeziříčském gymnáziu
se setkal s profesorem Arnoštem
Kubešou, známým sběratelem lidové písně. V lidském životě mohou mnohdy zdánlivě nepatrné
okamžiky rozhodovat o dalším
směřování našeho osudu. A tak se
tomu stalo i v případě Jaroslava
Štiky, když mu na sklonku univer-

zitního studia zadal profesor Antonín Václavík jako téma závěrečné práce salašnictví. Jak sám po
letech vzpomínal, při nejbližším
pobytu v Rožnově se vydal mladý
etnograf vzhůru do svahů Radhoště, aby zde zavedl řeč s bačou
Blinkou. Ten byl jedním z posledních, kteří provozovali horskou
pastvu ovcí. Salašnictví provázelo
poté J. Štiku celým dalším profesním životem. Téma pomyslně završil několik let před smrtí knihou
Valaši a Valašsko. Že to není jen
suchý vědecký opus, svědčí konstatování již tří vydání, kterých se
kniha do dneška dočkala.
Po několikaletém působení na
Československé akademii věd
v Brně se počátkem 70. let vrátil nazpět do Rožnova p. R., aby
se ujal vedení Valašského muzea
v přírodě. Bylo to již jiné muzeum, než jaké poznal během svého
krátkého správcování v padesátých letech. Díky vizionářskému
řediteli Janu R. Bečákovi se rozrostlo do svahů Petřekovy stráně
a pravidelně ožívalo programy Národopisného léta. A dlužno dodat,
že Jaroslav Štika dokázal se svými
spolupracovníky tuto devízu rozvinout. Muzeum bylo ve své době
nejen dynamicky se rozvíjející institucí, ale i inspirativním vzorem
pro četné domácí a zahraniční instituce. Ani jako manažer neopus-

til svou milovanou hudbu, založil
a vedl ženský sbor Polajka, který
s úspěchy prezentoval folklorní materiál z Valašska doma
i v cizině. V 80. letech nabídl
čtenářům knihu Lidová strava
na Valašsku, která představuje jedinečnou sondu do stravovacích
zvyklostí našich předků. Pro nás
dnes není toto téma již nijak výjimečné, ale v té době bylo vpravdě novátorské.
Kormidlo muzejního ředitele
předal Jaroslav Štika v roce 1999,
s muzeem zůstal spjat jako externí
spolupracovník, ale také jako předseda obnoveného muzejního spolku, který se vědomě hlásil k odkazu svého předchůdce založeného
již v roce 1911. Nejen v odborném
světě, ale i v městě samotném si
vydobyl nepopiratelný respekt,
což se mimo jiné projevilo v jeho
opakovaném zvolení do zastupitelstva města. Aktivně ale vstupoval
také do kulturního a společenského života města. Mnozí z nás jistě
vzpomenou na neopakovatelnou
atmosféru jeho autorských pořadů, jimž dokázal vdechnout jedinečné kouzlo a poetiku.
Je tomu již více než deset let,
kdy jsme se s „panem doktorem“
za slunného podzimního dne naposledy v Dřevěném městečku
rozloučili. Byť to bylo loučení
s muzeem jen dočasné. Jeho

ostatky spočinuly u kostelíka
svaté Anny nedaleko hrobu sourozenců Jaroňkových, jichž se
stal důstojným pokračovatelem.
I zde mu pomyslnou společnost
dělají ovečky-valašky, které sochař
umně zakomponoval do pískovcového náhrobku. Rád se v těch
místech Valašského Slavína zastavuji, životní osudy lidí, s jejichž
náhrobky se zde setkáváme, jsou
v mnoha ohledech inspirující.
A nejinak je to i s Jaroslavem
Štikou. Daly by se spočítat knihy, vědecké články, pořady, u jejichž zrodu stál. Ti, kteří s ním
ale měli příležitost pracovat, by
však ocenili zcela něco jiného –
nadhled, grácii a empatii, které
se vinuly jeho životem a prací.
Ne nadarmo se na sklonku života
stal rytířem Rumunské republiky.
Dnes obzvláště by nám vlídnost
a neskutečné lidství pana doktora
bylo ku prospěchu, je jich žel jako
šafránu.
Daniel Drápala
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Divadelní SPONA Zubří slaví desáté narozeniny
Spolek mladých ochotníků vznikl v červnu roku 2011, takže letos završí 10. sezonu, která byla naplněna pěti
autorskými hrami představenými několikrát v domovském Zubří, ale i v okolních městech a obcích. Zubřané
zavítali 2x i do Ostravy a jednou hráli v Brně.

„Základní parta členů, to byli a jsou
kamarádi a bývalí spolužáci ze ZŠ
Zubří, kterým se stýskalo po hraní,
protože předtím všichni působili několik let pod mým vedením v dramatickém kroužku 2. stupně a vyzkoušeli si autorské hry v dětském kolektivu.
Chtěli hrát dál, tak jsme to zkusili.
A vyšlo to. Časem se parta obměnila,
ale jádro zůstalo. Už jim sice není 16
a 18 let, ale o deset více,“ přiblížila
režisérka souboru Divadelní SPONA Kateřina Gazdová a pokračovala: „Naše hry jsou známé také
pohybem a zpěvem, častými přestavbami scén i spoustou převleků, jinak
to už prostě nejde. Divadlo je od slova
dívat se, tak chceme, aby si to divák
užil se vším všudy. Hrát celou hru na
jedné scéně a v jedněch kostýmech
by nás nebavilo. Sami si většinou
děláme i kulisáky, takže představení
je opravdu fyzický zápřah. Role jsou
psány přímo na tělo, vymýšlíme vše
několik měsíců společně, konečnou
úpravu dávám představení já nejen po
scénáristické, ale hlavně režijní stránce. Z techniků máme pouze svého
osvětlovače a zvukaře, jinak ve vedení
a organizaci je kromě mě ještě jako
nápověda a švadlena Jarka Pernicová, která po letech vystřídala svou sestru Renatu Petřekovou a dříve i mou
kolegyni ze ZŠ Šárku Janušovou.“
Obsahem každé autorské hry
se SPONA snaží ukázat důležitost
všech správně fungujících vztahů
v rodině. Kromě her po dospělé
s názvy Poslední výkřik (detektivní příběh), Víc než osud (emočně
laděný příběh dvojčat), Láska na
horách (valašská hra v krojích na
námět pův. zuberské hry z roku
1939), Vzpomeň si na zítra (komedie o pěti párech) a Nic nás

Členové Spony spolu tráví i volné chvíle – fotka nahoře
je z roku 2019, kdy vyrazili zdolat řeku. Zleva stojí Jirka
Gazda, Venda Smočková, režisérka Kateřina Gazdová, Mirek Pšenica, Míša Hub se sestrou Katkou Vrátilovou, Sabina
Holišová, Nela Pernicová, Nikita Petřeková, Eliška Konvičná,
dole Terka Smočková, Jarmila Pernicová a Adam Klestil.

Láska na horách (2014) Lucie Janků a Jiří Drda. Ve výřezu Daniela Gajdošová a pod
ní Kateřina Gazdová ml.

Před 10 lety to byli právě Aneta Kovářová a Josef Malina,
kteří přemluvili Kateřinu Gazdovou, aby s nimi šla do založení souboru. Foto ze hry Vzpomeň si na zítra (2017).

nezastaví (příběh protikladu víry
a hazardu) ochotníci zahráli už
tradičně při mikulášských nadílkách tři pohádky pro nejmenší
diváky místní ZŠ, vystupovali na
Dnech města Zubří i se show připravenou k oslavě 70 let Klubu žen
v Zubří. „S dětmi dramaťáku jsme si
také zahráli ve společné autorské hře
Srdcem i duší. Spolupráce se žáky
a oproti tomu pak se ženami o jednu
i dvě generace staršími byly pro nás
zajímavou a příjemnou zkušeností,“
dodala režisérka.
Zatím posledním vystoupením
souboru byla hra Nic nás nezastaví
17. listopadu 2019 v Zubří, na další

představení a derniéru už nedošlo,
koronavirová pandemie vše překazila. „Stihli jsme se jen ještě skoro všichni vidět v maskách na 10. jarmarku
v Zubří, který v únoru 2020 tradičně
pořádal soubor Beskyd, den předtím
jsme nasmažili spoustu spoňáckých
koblih – a konec. Pro diváky na sociálních sítích jsme už pak jen stihli dát
krátká videa, jak jsme 1. koronavirovou dobu prožívali, v létě jsme připojili
fotopozdravy a letošní sezona už byla
jen ve znamení vánočních fotopřání
jednotlivých členů. V současné době
připravujeme s Muzeem Zubří několik dílů seriálu o historii ochotnického divadla v Zubří - na FB to poběží
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vždy 2krát týdně od konce března
asi do konce května. Plánovaný ples
k našemu desátému výročí bohužel
nebude,“ zrekapitulovala Kateřina
Gazdová uplynulou sezonu a plány
na nejbližší měsíce. „Kdy budeme vymýšlet, zkoušet a hrát další hru, ukáže čas a vůbec situace v naší kultuře.
Jsme z toho smutní, ale život jde dál.
I když je to složité po všech stránkách,
ve skrytu duše doufám, že další desítku let jednou zahájíme a bude vše zase
jako dřív, jsme přece SPOlek Nadšenců,“ věří v brzký návrat „normálního“ předpandemického života šéfka
Spony (www.divadelsnispona.cz).
Stranu připravil Pavel Románek
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Rožnovští trampolínisté dobývají sportovní svět
Skoky na trampolíně jsou s Rožnovem pod Radhoštěm spjaty více než půl století. Od vzniku oddílu závodilo za rožnovské trampolíny více než 450 sportovců. V současnosti je v oddílu trampolín, jež je součástí TJ Rožnov, registrováno takřka 50 závodníků. Zázemí skoků na trampolíně poskytuje od roku 2001 ZŠ Pod Skalkou. Více o aktuálním dění najdete
na: IG - @trampolinyroznov, nebo FB.: www.facebook.com/trampolinytjroznov.

První závod se zde uskutečnil už
v roce 1964. V roce 1970 byla oficiálně založena Komise skoků na
trampolíně a do stejného roku se datuje i počátek oddílu pod hlavičkou
TJ TESLA Rožnov, který vznikl díky
Jindřichu Kozubkovi. Po roce 1972
již startovaly v reprezentaci ČSSR
také rožnovské závodnice Libuše
Lichnovská a Ludmila Petřeková na
prvních mezinárodních závodech
v zahraničí. Rok 1972 dal vzniknout
tradici Mezinárodního závodu přátelství, který je druhým nejstarším
otevřeným mezinárodním závodem
v Evropě. Pořádá se každoročně
a rožnovští trampolínisté se na jeho
organizaci podíleli v letech 1980,
1984, 1989, 1991, 1992 a 1998.
V roce 1975 byly skoky na trampolíně oficiálně uznány jako sport.
První Mistrovství Československa
se konalo v témže roce v Rožnově
a 1. mistrovský titul v kategorii žen
získala domácí Ludmila Petřeková,
která se poté spolu se svou sestrou
Olgou, Hanou Holubovou a dalšími
staly oporami tehdejší reprezentace.
Dalším významným rožnovským
prvenstvím byla premiérová účast
Věry Vyroubalové (nyní Vaculínové)
na ME v roce 1979, kam cestovala
jako jediná československá reprezentantka a rozhodně se svým výkonem
v těžké konkurenci neztratila. Vynikající Věru Vyroubalovou později
v ženské reprezentaci ČSSR počátku 80. let doplnily Naďa Kunstová
a Alexandra Kocourková. V roce
1986 se do reprezentace prosadili

i rožnovští junioři Aleš Čejka a Daniel Pagáč, kteří se poprvé probojovali do finále při premiérové účasti
trampolínistů na Mistrovství Evropy
juniorů (MEJ). Daniel se ve stejném
roce zúčastnil také Mistrovství světa (MS). V motivujícím prostředí
rožnovského oddílu vyrůstali další
reprezentanti. Juniorky Blanka Farová a Gabriela Matušová doplnily
tým juniorů na ME v roce 1988.
V seniorské reprezentaci tehdy
působily také Blanka Minarčíková
a Petra Kubáčková a Jana Farová.
Začátkem 90. let se v juniorské
reprezentaci ČSFR pro MEJ spolu
s Gabrielou Matušovou objevili
sourozenci Martin a Petra Vachníkovi, kteří poté přešli i do seniorské
reprezentace. Rok 1994 se výrazně
zapsal do české historie skoků na
trampolíně, když Petra Vachníková
spolu s Lenkou Honzákovou získaly jako první Češky titul mistryň Evropy juniorů v kategorii synchronních dvojic. V druhé polovině 90.
let na juniorských mezinárodních
závodech reprezentovali také Lucie
Štůralová a Radek Hanáček.
Petra Vachníková se zasloužila
o několik dalších premiérových
úspěchů. V roce 1997 se jako první
česká závodnice v historii probojovala do finále ME seniorů, prosadila se na stupně vítězů Světového
poháru a v roce 1999 se na MS v jihoafrickém Sun City kvalifikovala
na olympijskou premiéru skoků na
trampolíně do australského Sydney
2000. Toto je přitom dodnes pova-

žováno za největší úspěch českých
trampolínistů.
Na začátku nového tisíciletí dorostla nadějná generace juniorek.
Zuzana Havelková, Naďa Palacká
a Jana Vaculínová se zařadily do
reprezentace ČR pro juniorské ME
(2002) a Světový závod věkových
skupin (WAGC). Kde je doplnila
i Simona Kadlecová (2001, 2003).
Zuzana Havelková později reprezentovala také na mezinárodních
seniorských soutěžích, stejně tak
i Naďa Palacká, která sice měla
delší pauzu, ale přesto si po návratu dokázala zajistit místo v týmu
ČR pro ME 2016 a získat všechny
mistrovské tituly v roce 2017.
Přestože rožnovský oddíl nikdy
neoplýval velkým množstvím chlapců, našel se v každé době alespoň
jeden s většími ambicemi. Například Pavel Štefela se propracoval
i do juniorského týmu pro WAGC
(2007) i seniorského výběru ČR
pro Mezinárodní závod přátelství.
Druhou dekádu 21. století provázely juniorské úspěchy Michaely Karbanové, Kateřiny Solanské
a Adama Sülta, kteří nechyběli
na ME juniorů 2010 a 2012 ani na
Světovém závodě věkových skupin
(WAGC), kde je doplnila i Štěpánka Matuštíková (2010, 2013).
Adam Sült se od roku 2011 pravidelně účastní MS seniorů a dodnes je oporou české reprezentace.
V roce 2014 jej v týmu ČR na MS
v USA doplnila i Kateřina Solanská. Za své mezinárodní úspěchy

získali rožnovští trampolínisté Petra
Vachníková a Adam Sült od Mezinárodní gymnastické federace – FIG
ocenění World Class Gymnast.
Budoucnost ve hvězdách: V roce
2018 navázala na rožnovskou reprezentační tradici nadějná juniorka
Michaela Juříčková. Ta se kvalifikovala na WAGC do Petrohradu
a zaujala svým výkonem na i na
Mezinárodním závodě přátelství.
Na MZP uspěly také Natálie Krhutková se Šárkou Vachníkovou
v soutěži synchronních dvojic. Michaela Juříčková se kvalifikovala na
ME juniorů 2020 do Švédska. To
však bylo kvůli pandemii zrušeno
a přeloženo do Soči v květnu 2021.
Svou účast na letošním MEJ opět
potvrdila výkonem na nominačním
závodě v lednu a nadále se jako reprezentantka připravuje na tento
vrcholný závod.
Trenéři: Tím nejvýznamnějším je
bezesporu zakladatel rožnovského
oddílu Jindřich Kozubek. Za svou
činnost byl dokonce uveden do
trenérské síně slávy Českého olympijského výboru. Velkou zásluhu na
výchově místních trampolínistů má
ale i Jindřiška Vachníková, která se
práci s dětmi věnuje 40 let. Z trenérů nemůžeme zapomenout ani
na tato jména: Líba Kotrbová, Olga
Mézlová, Zdenka Vojtěšková nebo
Anna Farová. V posledních letech
přebírá vedoucí trenérskou štafetu
trio Petra Juříčková (roz. Vachníková), Lucie Křenková (roz. Štůralová) a Martin Vachník.
(r)

Dolní řada zleva Adam Sült, Lucie Křenková, Kristýna Kubešová, Šárka Vachníková, Naďa Palacká, Kateřina Solanská, Jindřiška Vachníková a Martin Vachník. Nahoře zleva Tereza Šnyrychová, Michaela Juříčková, Natálie Krhutková,
Andrea Juříčková a Petra Juříčková.
Fota archiv oddílu

Petra Juříčková (roz. Vachníková) v Sydney.
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T-mobile Olympijský běh již spustil registraci

Také v roce 2021 se Rožnov pod
Radhoštěm připojí k největší běžecké akci v zemi – T-Mobile Olympijskému běhu. Ten se uskuteční ve
středu 23. června a v Rožnově se

bude konat již popáté. Hlavní závod startuje v celé České republice
ve stejný čas – v 18.00 hodin.
Běžci se tentokrát mohou registrovat výhradně on-line a mohou tak

učinit již nyní, a to na oficiálním
webu www.olympijskybeh.cz. Součástí jsou tradičně i závody v dětských kategoriích a nově je nutné
se i na tyto závody přihlásit pře-

dem - je tedy třeba na to pamatovat
s předstihem. Registrace na místě
nebude možná ani u dospělých, ani
u dětských běhů.
(r), ilustr. foto z roku 2020

Terénní hry střediska volného času v čase covidovém
Středisko volného času chtělo alespoň trochu zpříjemnit náročný čas
v izolaci plný omezení, rozhodli
jsme se proto připravit sérii terénních akcí a her, které by jednak pobavily, ale především přiměly k aktivnějšímu trávení dní.

V únoru se mohly děti i celé rodiny
těšit z Putování zimním Rožnovem,
venkovní hry s osmi stanovišti na
území města i přilehlého okolí,
na kterých čekalo zadání. Úkolem
bylo ho splnit, reagovat na uvedený
mail a sbírat indicie k vyluštění závěrečného hesla. To účastníky dostalo do slosování o tři rodinné deskové hry, které proběhlo 3. března.
„Jelikož měla terénní akce Putování
velký ohlas, neváhali jsme a připravili obdobu na měsíce březen, duben. Tentokrát jsme ji pojmenovali
Projdi se za pohádkou a má celkem

3 etapy, vždy po několika stanovištích. 1. etapa nazvaná Přes sedmero
vrchů je již za námi, navazuje na ni
2. a 3. etapa. Všechny budou aktivní až do konce dubna. Účastníci se
mohou těšit na stanoviště s úkoly,
a hlavně na procházky po katastru
města Rožnov. Vše je v tematice pohádek a večerníčků,“ sdělila Marcela Válková ze SVČ a dodala: „Již
během jarních prázdnin jsme dostávali zpětnou vazbu od mnoha rodičů
s dětmi, kteří si hru a procházky moc
užívali. Pohádková 3. etapa se nám
postupně propojí s akcí Dny Země,
kterou společně s městem Rožnovem
připravujeme na 19. až 23. dubna.“
Na děti a jejich rodiče myslí
v SVČ i v jiných oblastech. „Také
v dubnu budeme nabízet pestrý program v on-line prostředí nebo výzvy,
které si mohou realizovat ze svých
domovů. Mezi ně patří např. otevřené

Městský úřad Rožnov informuje:
Posnídejte férově na výletě
Férová snídaně je pikniková akce
na podporu pěstitelů, koná se na
Světový den pro fair trade.

V letošním roce budeme v
Rožnově pod Radhoštěm férově snídat na výletě. „Ukažte
svůj zájem o životy pěstitelů ve
svém okolí i v dalekých zemích
Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Vyrazte na výlet, vezměte s
sebou své nejbližší a do košíku

on-line taneční lekce s Heart2Beat,
kdy lektoři každý čtvrtek vysílají na
facebooku veřejnou lekci zdarma,
tvořivé a výtvarné výzvy, fotografická
soutěž, kytarové streamy na YouTube

kanálu, workoutová stezka na kopci
Skalka a mnoho dalších aktivit,“ nabízí aktivity SVČ Válková s tím, že
info je na www.svcroznov.cz a Fb.
(r), foto z putování SVČ Rožnov

INZERCE

si přibalte fairtradové a lokální
dobroty. Přidejte se a posnídejte férově v sobotu 8. května,“
vyzvala všechny Iveta Dorotíková z odboru strategického
rozvoje a projektů rožnovského městského úřadu. Aktivita
je realizována v rámci Místní
agendy 21.
Více informací o akci najdete na:
https://fairtrade.cz/
(měú)
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