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INZERCE

Přestože zástupci Zlínského kraje chtěli původně otevřít očkovací centrum pro obyvatele regionu v rožnovském zimním stadionu již 
v dubnu, termín se zatím odkládá. Jak nám prozradil hejtman kraje a rožnovský starosta Radim Holiš (ANO), očkovací strategie je 
sice podrobně připravena, ovšem stále v ní zůstává jeden velký otazník. Tím je bohužel zatím nepředvídatelná dodávka vakcín do ČR, 
a tedy i do Zlínského kraje.                                                                                                                            Pokračování na str. 2

Poklad strýca Juráša Rožnov 
spravedlivě rozdělil Více uvnitř listu

Jak Spektrum Rožnovska in-
formovalo již v závěru loňska, 
autobusovou dopravu v regionu 
zajišťuje od Nového roku nová 
společnost. Aby mohla využívat 
autobusové nádraží, musela se do-
mluvit s jeho majitelem, který je 
shodou okolností vlastnicky navá-
zán na předešlého autobusového 
přepravce. Radnice má v této věci 
ruce svázané.

Podle dřívějších informací se 
nový autodopravce na pronájmu 
nádražní plochy zatím domluvil. 
„Jakožto město nemůžeme do to-
hoto smluvního vztahu dvou stran 
vstupovat. Nádražní pozemky 
Rožnovu nikdy nepatřily. Bohužel 
k tomu ještě musím dodat, že ak-
tuálně nemáme ve městě žádnou 

jinou alternativu, kde bychom ná-
draží nově vybudovali. Pronájem 
si tedy musí řešit nový autobusový 
přepravce po vlastní ose. Jediné, co 
víme, je, že o menší část nádraží 
situovanou blíže k obchodním do-
mům, kde nyní stojí autobusy, má 
zájem Lidl. Autobusy stávajícího 
přepravce již nyní parkují na od-
stavné ploše u kolejí,“ prozradil 
starosta Radim Holiš (ANO) 
a dodal: „Ať už Lidl pozemek 
koupí nebo ne, nádraží zůstane 
nádražím a cestující nic nepocítí. 
Ani Zlínský kraj, který zajišťuje 
autobusovou dopravu, se žádnou 
změnou nepočítá. Je ale velká ško-
da, že stát během privatizace v 90. 
letech předal tyto klíčové pozemky 
do soukromých rukou. Pro nás je 
to špatná vyjednávací situace.“   (r)

Zdlouhavá zima se městu prodražila
Sněhové vánice s přestávkami od 
ledna do dubna. Tak vypadala po 
mnoha letech zima na celém Valaš-
sku a ani naše město nezůstalo výky-
vy počasí ušetřeno. 

Poslední sněhovou nadílku zažil 
Rožnov v dubnu. „Po uplynulých 
sedmi letech máme za sebou mi-
mořádnou zimu. A to s sebou sa-
mozřejmě přineslo vysoké náklady 
na údržbu,“ sdělil místostarosta 
Jan Kučera (Nezávislí Rožnová-
ci) a  pokračoval: „Původně jsme 
měli v  rozpočtu na letošní celý rok 
na zimní údržbu 3,9 milionu. Tuto 
částku jsme ale již vyčerpali, a tak 

jsme museli přidat 1,6 milionu na 
konečných 5,5 milionu. Nutno ale 
dodat, že tyto peníze jsou i s malou 
rezervou na zimní údržbu v závěru 
roku 2021.“

Do března tohoto roku přitom 
v  Rožnově využili na ošetření sil-
nic, chodníků, schodů a parkovišť 
1 100 tun inertního posypu (štěrk). 
To je více než trojnásobek opro-
ti předchozím letům. „Chemický 
posyp čili solení se u nás používá 
naprosto výjimečně, protože jsme 
v  Chráněném krajinném území Be-
skydy, a  máme omezené možnosti 
solit. Letos to bylo do pěti tun soli,“ 
doplnil Kučera.                           (r)

Zkušební provoz 
městské tržnice

U kina se budete moci zdarma 
testovat na covid-19 Více na str. 2

Mnohaleté úvahy o tom, zda má mít 
Rožnov městem provozovanou tržni-
ci, začínají mít konkrétní obrysy.
                       Pokračování na str. 3

Sto tisíc pro rybáře 
na otrávenou Bečvu

Na dubnovém jednání jednomysl-
ně schválili rožnovští zastupitelé 
finanční dar rybářům na uhrazení 
peněz za likvidaci následků otrá-
vené řeky Bečvy. K ní došlo loni 
v  září ve Valašském Meziříčí.
           Podrobnosti na str. 4

Rožnovští knihovníci slavnostní vyhlášení výsledků sou-
těže tentokrát dramaticky zpestřili: Nahoře zleva Jitka 
Slezáková, Michal Hurta, Renata Vinklerová, dole zleva 
Pavel Zajíc, Erika Halamíčková.           Foto www.knir.cz
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Koryčanky čeká více než 100milionová investice
Sídliště Koryčanské Paseky čekají 
nebývalé změny k lepšímu. Město 
totiž hodlá nechat zpracovat projekt 
řešící komplexní revitalizaci celé 
lokality.

Radnice oslovila tři ateliéry, které 
již zpracovaly své návrhy. Architek-
ti se měli věnovat kvalitě veřejného 
prostoru, problematice parkování, 
automobilové, pěší i cyklistické 
dopravy či práci se srážkovými vo-
dami a zelení. To vše při odhado-
vaných nákladech kolem 120 mil. 
Kč bez DPH. Poslední březnový 
den se na městském úřadě sešla 
hodnotící komise včetně náhradní-
ků, aby si vyslechla prezentace jed-
notlivých návrhů (níže jsou uvedeny 
výtahy z  prezentací - pozn. red.). 

Návrh č. 1 (pražský XTOPIX) 
vytváří nový prostor tzv. „Oděská 
promenáda“ jako centrální pro-
stor sídliště se suchým poldrem, 
pobytovým prostorem u obchodu 
a možností výstavby komunitní-
ho centra či městských bytů na 
pohledové ose promenády. U jed-
notlivých domů budou pro obyva-
tele nabídnuta místa, kde mohou 
zahradničit nebo grilovat. Celý 
prostor sídliště je zónou 30 s odpo-
vídajícím zdůrazněním při všech 
vjezdech a  výjezdech. Jsou dopl-
ňována parkovací stání, chodníky 
či pěšiny a pro volný čas několik 
„hřišťat“.

Návrh č. 2 (brněnští KT architekti) 
do území přináší novou severojižní 

osu pro pěší a cyklisty s vloženými 
prvky ramp, u kterých koncentruje 
volnočasové aktivity, jako napří-
klad amfiteátr, fitpark anebo kve-
toucí zahradu. Dalším doplňkem 
je vytvoření nové vycházkové trasy 
a  celkově vyšší nabídka venkov-
ních aktivit. Stran řešení dopravy 
je zvýšena bezpečnost všech účast-
níků, navýšeny parkovací kapacity 
a zavedeny zóny 30. Úprav se do-
čkají také prostory před obchodem 
a  celkově budou doplněna místa 
pro sezení a pobývání.

Návrh č. 3 (brněnský Atelier per 
partes) zvyšuje bezpečnost v sídliš-
ti zklidněním automobilové dopra-
vy a vytvořením hlavních pěších 
bezbariérových tras či doplněním 
pěšin. Zároveň doplňuje malé „vni-
troblokové“ parky s hřišti a veřejný-
mi prostory a vybudování centrální 
společenské plochy u obchodu. 
Pomocí drenážních povrchů, struk-
turálních substrátů a polosuchých 
poldrů pracují se srážkovými voda-
mi. Zajímavá je myšlenka přidělení 
vlastního druhu stromů pro jednot-
livé ulice.

Rožnované měli možnost návrhy 
do 18. dubna (vše bylo prezentová-
no v TV Beskyd, www.tvbeskyd.cz - 
pozn. red.) prostudovat, okomento-
vat a  vybrat svého favorita. „Nyní 
zasedne porota, která jednu z variant 
definitivně doporučí. Samozřejmě 
odborníci zohlední  i došlé připo-
mínky a náměty  občanů. S autory 
vítězného návrhu bude uzavřena 

smlouva na zhotovení projektu. Nej-
prve ale dopracují samotnou studii 
a čeká nás nepochybně několik jed-
nání s veřejností. Odevzdané návrhy 
jsou prvním návrhem nebo koncepcí, 
není to hotová věc k realizaci. Samot-
né realizace revitalizace budou roz-
děleny na pět až šest etap. Trvat by to 
mělo asi deset let, samozřejmě v  ná-
vaznosti na získané dotace a  volné 
finanční prostředky v městské kase,“ 
informovala místostarostka Kristý-
na Kosová (Zdravý Rožnov) s tím, 
že zmíněný projekt je první, který 
v  Rožnově bude řešit revitalizaci 
sídliště jako celku.

Místostarosta Jan Kučera: 
Vůči Koryčanským Pasekám 
máme velký dluh

„Za posledních dvacet let má 
město Rožnov pod Radhoštěm 
dluh k sídlištím a asi největší dluh 
právě vůči již zmíněným Koryčan-
ským Pasekám. Z problému se má 
dělat příležitost. Jsem přesvědčen, 
že po diskusi s  občany a při tvrdé 
práci úřadu a  architektů z tohoto 
sídliště uděláme jedinečné místo 
k  životu,“ je přesvědčen místosta-
rosta Jan Kučera (Nezávislí Rož-
nováci).                                    (r)

Zprovoznění očkovacího centra závisí na vakcínách
Pokračování ze str. 1

„Náš kraj je připraven během tří 
týdnů rozjet očkovací centra v každé 
obci s rozšířenou působností, tedy 
i  v  Rožnově. Aktuálně obyvatelé 
Rožnova, respektive Rožnovska ab-
solvují očkování v rámci prioritních 
skupin u svých obvodních lékařů 

a  v  očkovacím centru, většinou tedy 
v meziříčské nemocnici. Toto není ale 
pravidlo a lze se při registraci objed-
nat i do jiného očkovacího centra. My 
ale chceme, aby vakcíny byly lidem 
blíže, proto máme stále připravenu 
možnost otevření očkovacího centra 
i v samotném Rožnově. Aktuálně je 
přitom ve hře třeba Společenský dům 

v parku, jenž je blízko centra a pro 
občany tak snáze dostupnější. Zále-
ží to ale na počtu očkovacích látek, 
kterých budeme mít do konce června 
takové množství, jež stihnou vyočko-
vat stávající centra a praktici. Jakmi-
le se dodávky navýší, jsme připraveni 
okamžitě jednat,“ slíbil rožnovský 
starosta Radim Holiš (na fotu).   (r)

 �Testování na covid-19

Během května bude u městského 
kina na Bezručově ulici zprovoz-
něno testovací místo na zjištění 
koronaviru způsobujícího nemoc 

covid-19. K antigennímu testu se 
provede odběr z kraje nosu. Služba 
je hrazena zdravotní pojišťovnou 
a lidé ji mohou využít co 3 dny. 
Otevřeno bude pondělí, středa, 
pátek a sobota od 7 do 15 hodin. 

Zájemci se mohou objednat přes 
webový systém Reservatic, test ale 
bude proveden i neobjednaným. 
Podmínkou je, že dotyčný neměl 
v uplynulých 90 dnech pozitivní 
PCR test na covid-19, tedy, že za 

poslední 3 měsíce neměl korovani-
rovou nákazu. Po absolvování tes-
tu bude vydán oficiální certifikát 
potvrzující negativitu, v případě 
pozitivního nálezu bude vystavena 
žádanka na PCR test.                 (r)

Místostarostka Kristýna Kosová s jedním 
z  návrhů revitalizace Koryčanských Pasek.
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Rožnov uvažuje o zkušebním provozu tržnice

OSOBNÍ ŘÁDKOVÁ INZERCE

 �Prodám třídílnou šatní skříň v perfektním stavu. Po obou stranách 
6  polic s volitelnou výškou, uprostřed díl s věšáky + jedna police. Roz-
měry: v. 220 cm, š. 176 cm, hl. 64 cm. 
Dostupná ihned, cena dohodou. Tel. 603 819 554.                               (pr)

Pokračování ze str. 1

Vedení radnice chce v nejbližší 
době odstartovat zkušební provoz 
tržnice na místech, kde byli stánka-
ři dosud. Tedy vedle dnes již zbou-
raného Paláčkova mlýna. „Téma 
městské tržnice není vůbec jednodu-
ché. Ve městě jsme v minulosti zkou-
šeli nejen my, ale i soukromé sub-
jekty farmářské trhy, ale ty se u nás 
příliš neosvědčily. Jednak je to kvůli 
tomu, že jsme menší město, a tak do-
stat sem místní producenty je mnoh-
dy nereálné, protože oni si své zboží 

raději prodávají tak říkajíc doma 
přes dvůr, případně zásobují svou stá-
lou obchodní klientelu. Z lokální pro-
dukce bohužel mezi stánkaři  nebývá 
ani nabídka ovoce a zeleniny. Jejich 
původ je až na výjimky stejný jako 
v supermarketech. Čili myšlenka 
farmářských trhů tkvící v lokálnosti 
nabízených produktů je u nás těžko 
realizovatelná,“ vysvětlila místosta-
rostka Kristýna Kosová (Zdravý 
Rožnov) a dodala: „Na druhou stra-
nu ale zájem veřejnosti o trhový pro-
dej je. Proto chceme zkusit zkušební 
provoz městské tržnice vedle Paláčko-

va mlýna, jakmile to dovolí výstavba 
v lokalitě. K tomu bych ještě chtěla 
dodat, že by šlo opravdu o jakýsi prů-
zkum, v němž bychom zjišťovali, jaké 
zboží zde lidé chtějí. Nechceme mít 
většinu stánků s textilem.“

Podle radnice plní tržnice mimo 
své hlavní role nákupní také druhou, 
neméně důležitou roli. „Je to samo-
zřejmě také o setkávání lidí. Chtějí si 
jen nakoupit a popovídat si se známý-
mi. S tímto záměrem do toho za měs-
to půjdeme a následně  vyhodnotíme, 
jaký rozsah a náplň trhů Rožnované 
skutečně potřebují, rozhodně bychom 

je chtěli koncentrovat do jednoho mís-
ta,“ vysvětlila Kosová.

Zůstane tržnice vedle zboura-
ného Paláčkova mlýna?

Na tuto otázku místostarostka 
odpověděla: „V návaznosti na anke-
tu k tomu směřujeme a máme před-
jednané i směny pozemků v této loka-
litě, aby bylo možné tržnici případně 
rozvinout. Prvním krokem ale bude 
zkušební tržnice, abychom si ověřili 
umístění i sortiment,“ poznamenala 
na závěr Kristýna Kosová.          (r) 

 � K tématu jsme oslovili šéfa T klubu 
– kulturní agentury Jakuba Sobotku 
(na fotu). Téčko totiž dříve pořádalo 
farmářské trhy ve městě. Zajímal nás 
proto jeho názor na jejich zrušení. 
Jeho vyjádření přinášíme níže.

„Bohužel byl největší zádrhel na 
straně sortimentu. Místní farmáři 

neměli zájem na trzích prodávat, 
jelikož jejich výrobu sami prodají 
tak říkajíc ze dvora nebo stálým 
odběratelům. Podařilo se nám 
zajistit prodejce sezonní zeleni-
ny ze Slovenska, se kterým jsme 
spolupracovali v roce 2018. Prodej 
čerstvého ovoce a zeleniny v odpo-

vídající sezoně zajišťovali někteří 
z prodejců jako doplněk ke svému 
sortimentu. Idea farmářských trhů 
nijak nekoresponduje s naší čin-
ností. Neviděli jsme možnosti zlep-
šení a rozvoje především z důvodů, 
že nemáme na komunitu farmářů 
žádné pracovní vazby.“              (r)

Na jezírko v parku téměř 3 miliony
Špatný stav jezírka v městském 
parku (v blízkosti Společenského 
domu) si žádá jeho kompletní re-
konstrukci. „Jezírko už má hodně za 
sebou, jeho těsnost již není ideální. 
Protože je to krásný prvek v našem 
krásném parku, chceme ho krásně 
opravit. Plánujeme také vyčištění 
dna i utěsnění. Náklady na opravu 
se vyšplhají na 2,2 milionu, dalších 

500 tisíc budou stát sadové úpravy 
tohoto vodního díla, konkrétně mám 
na mysli břehový porost a vodní rost-
liny. I zde šetříme rozpočet města na 
jiné problémy – máme dotaci z  Mi-
nisterstva zemědělství ve výši 1,5 
milionu,“ prozradil místostarosta 
Jan Kučera (Nezávislí Rožnováci) 
s  tím, že veškeré práce by měly být 
realizovány na podzim.              (r)

Poklad strýca Juráša už je rozdělen
Lež ve všech jejích podobách – od neú-
prosné, bolestivé přes fámu, fake news 
či milosrdnou lež až po hravé vymýš-
lení ve stylu barona Prášila – ztvárnili 
mladí autoři od 6 do 15 let v  letošním 
ročníku literární soutěže O poklad 
strýca Juráša. Do okresního kola po-
stoupilo 80 autorů. Ocenění autoři 
z  Rožnova: Ema Pobořilová, Ema Per-

nická, Eliška Šťastná, Viktorie Hruško-
vá, Adéla Janyšková, Eliška Vrzalová, 
Julie Cábová, Ema Fárková, Radka 
Vašutová, Markéta Sačková, Amélie 
Burešová, Tereza Sommerová, Sofie 
Burešová. Slavnostní vyhlášení výsled-
ků okresního kola soutěže pojali rož-
novští knihovníci formou dramatizace, 
pantomimy, přednesu či obrázků.    (r)

Kulturní centrum dostane další šanci
Na rožnovské radnici v těchto dnech 
na plno připravují nové výběrové 
řízení na stavitele kulturního cen-
tra. Předchozí dvě soutěže ztros-
kotaly na cenových nabídkách, za 
které byly firmy ochotny projekt 
realizovat.

V pořadí již třetí výběrové řízení by 
mělo odstartovat v květnu. „Kultur-
ní centrum Rožnov jasně potřebuje. 
Je to impuls pro celý region. Nesmí-
me to vzdát, a tak došlo k  upravení 
podmínek tak, aby se o  zakázku 
mohlo ucházet více firem. Rozdělili 
jsme zakázku na šest menších výbě-
rových řízení. Vše s jasným úkolem 
dodržet cenu a využití už přijaté do-
tace na pasiv budovy. Vyčlenili jsme 
hlavně stavební objekty, které nejsou 
stavební, ať už divadelní technolo-
gie, elevace, nábytkové vybavení. Ty 
z informací z minulých soutěží dě-
laly největší problém v  koordinaci 
stavby a  byly nejvíce přeceňované 
v subdodavatelských pracích. Cíl je 
dostat se do již dva roky zastupitel-

stvem zastropované sumy. Celková 
částka je 215 milionů včetně DPH. 
Děláme maximum pro to, abychom 
kulturní centrum postavili,“ vysvět-
lil starosta Radim Holiš (ANO) 
s  tím, že na stavbu je stále připra-
vena státní 50mil. dotace na tzv. 
pasivní standard objektu a  v  jed-
nání jsou také nemalé sponzor-
ské dary od soukromých firem. 
„Kromě toho také prověřujeme další 
možné dotační tituly a vše nasvědču-
je tomu, že si při stavbě kulturního 
centra budeme moci sáhnout na 
další miliony. Jedná se o dotace na 
vybavení, zpevněné plochy a opatře-
ní na zadržení vody v krajině, což 
předběžně dělá dalších 16 milionů. 
Děláme maximum pro to, abychom 
kulturní centrum postavili. Po dvou 
neúspěšných soutěžích se objevila 
řada názorů proti stavbě. Překvapi-
vě i u lidí, kteří stáli u zrodu tohoto 
projektu od začátku. Všechny chci 
uklidnit, že nás tito nepřející jen mo-
tivují k tomu, že to nesmíme vzdát,“ 
dodal na závěr Holiš.                (r)
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Zápisy do rožnovských mateřských škol budou 
10. - 14. května. Tentokrát bez přítomnosti dětí
Zápisy k předškolnímu vzdělávání v Rožnově pod Radhoštěm budou letos probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zá-
stupců. Termín zápisu k předškolnímu vzdělávání byl v Rožnově stanoven jednotně na 10. - 14. května 2021 pro všechny 
mateřské školy zřizované městem Rožnov pod Radhoštěm.

V souvislosti se zápisem k před-
školnímu vzdělávání musí rodiče 
dodávat celkem čtyři dokumenty. 
„Jedná se o kopii rodného listu dí-
těte, kopii očkovacího průkazu dítě-
te plus čestné prohlášení, že je dítě 
očkované, dále je potřeba vyplnit 
žádost o  přijetí dítěte k předškolní-
mu vzdělávání a také dohodu s ro-
diči o  docházce dítěte. V  některých 
MŠ se tato dohoda bude dokládat až 
po vydání rozhodnutí o přijetí dítěte 
k  předškolnímu vzdělávání,“ uvedl 
Dušan Vrážel, vedoucí odboru škol-
ství MěÚ Rožnov. Všechny mateř-
ské školy zřizované městem budou 
přijímat požadované dokumenty 

k  zápisu do připravených schránek 
u  vchodu do MŠ.

Požadované dokumenty je možné 
do mateřských škol doručit čtyřmi 
způsoby:  
1.  Do datové schránky školky.
2. E-mailem s uznávaným elektro-
nickým podpisem - pozor - nelze jen 
poslat prostý e-mail.
3. Poštou - pozor - datum podacího 
razítka musí být nejpozději 14. květ-
na 2021.
4.  Osobním podáním.

Pozor si musí dát zákonní zá-
stupci dětí, které do 31. srpna 2021 

dosáhnou věku pěti let – pro ně pla-
tí povinnost předškolního vzdělá-
vání jejich potomků, a to od 1. září 
2021. „Aktuálně se to týká 170 dětí, 
které mají v současnosti trvalý pobyt 
na území města Rožnov pod Radhoš-
těm,“ upozornil Dušan Vrážel. 

Pro zákonné zástupce, jejichž 
děti již do mateřské školy dochází, 
se nic nemění a dítě bude plnit po-
vinné předškolní vzdělávání v  do-
savadní mateřské škole. Zákonní 
zástupci těchto dětí nemusí proto 
konat žádné administrativní úkony 
ke splnění svých závazků vztahují-
cích se k povinnému předškolnímu 
vzdělávání. Pokud však ještě dítě 

do mateřské školy nedochází, musí 
ho jeho zákonný zástupce přihlásit 
k předškolnímu vzdělávání, a  to 
v  jím vybrané mateřské škole v ter-
mínu zápisu. Zákonní zástupci dětí, 
na něž se povinnost předškolního 
vzdělávání vztahuje a dosud jejich 
dítě do mateřské školy nedochází, 
obdrží do konce dubna od odboru 
školství a sportu Městského úřadu 
Rožnov pod Radhoštěm podrob-
nou písemnou informaci, jak postu-
povat při podání žádosti o  přijetí 
dítěte k předškolnímu vzdělávání. 
Nepřihlášení dítěte k  povinnému 
předškolnímu vzdělávání je považo-
váno za přestupek.                  (měú)

U místních škol rostou 
přírodní učebny a zahrady
Základní a mateřské školy v Rož-
nově pod Radhoštěm jdou s mo-
derními trendy výuky. 

Podle místostarosty Jana Kučery 
(Nezávislí Rožnováci) letos vznik-
ne přírodní učebna na Základní 
škole 5. května. „Cílem je přiblíže-
ní reálné výuky v přírodě. V Rožno-
vě jsme sice s přírodou v kontaktu 
prakticky denně, ale podobné učebny 
bezesporu mají svůj význam i u nás. 
Přináší zpestření výuky, kdy žáci jen 
nesedí ve třídách uvnitř školy, ale 
jsou na čerstvém vzduchu a probí-
ranou látku třeba z přírodopisu mo-
hou probrat přímo venku. Realizace 
projektu proběhne přes léto. Cena je 
vyčíslena na přibližně 1,8 milionu 

s  daní, přičemž 1,6 milionu bude 
dotace z EU,“ informoval Kučera 
s  tím, že podobná učebna již fun-
guje v ZŠ Pod Skalkou. 

Investice přitom půjdou i k ma-
teřinkám. „Zatímco na základních 
školách jsou moderním trendem 
právě přírodní učebny, mateřin-
ky mají zájem o přírodní zahrady 
s  různými broukovišti a dalšími 
edukativními materiály. Letos se 
na ně mohou těšit děti ve školkách 
5. května 1527, MŠ Radost – Ko-
ryčanské Paseky a  MŠ 1. máje 
864. Náklady na jednu takovouto 
zahradu většinou jsou šest až sedm 
set tisíc korun a také zde jsme na 
realizaci získali dotace,“ dodal na 
závěr místostarosta.                   (r)

 �Město plánuje nový územní plán, aktuálně hledá zpracovatele

Stávající územní plán je zastaralý a zastupitelé města se již před 
časem shodli na vytvoření nového. Ten by měl reagovat na změny 
požadavků na bydlení, dopravy a klimatu, ale také pomoci definovat 
plochy pro podnikání. 

Územní plán je jedním ze základních dokumentů rozvoje měs-
ta a  bude logicky navazovat na schválený strategický plán nebo 
dokončovaný plán udržitelné mobility. Nový územní plán by měl 
podporovat rozvoj tzv. modrozelené infrastruktury, tedy řešit do bu-
doucna plochy pro zadržování dešťových vod a funkční zeleně. Plán 
by měl také podpořit životaschopnost centra města a optimalizovat 
provozní náklady města na údržbu a rozvoj infrastruktury. Aktuálně 
je vyhlášena veřejná zakázka na zhotovitele územního plánu. Před-
pokládaná cena je stanovená na 5 000 000 Kč bez DPH a nabídky 
mohou zpracovatelé zasílat do 12. května 2021. 

Cílem soutěže je najít ten nejkvalitnější tým, který má již zkušenosti 
se zpracováním takto náročného a důležitého dokumentu pro města. 
V  průběhu léta by měl být zpracovatel vybrán a následně začnou práce 
na přípravě konkrétního zadání, které bude poté schvalovat zastupitel-
stvo města. Více info na webu města www.roznov.cz.                     (měú)

V dubnu hlasovali zastupitelé o návr-
hu zastupitele Jaromíra Koryčanského 
(KDU-ČSL). Ten chtěl již dříve, aby 
město 100 tisíci pomohlo rybářům po 
otravě řeky Bečvy ve Valmezu. Zastu-
pitelé návrh podpořili. „S představiteli 
rybářského svazu jsme probírali, jaká fi-
nanční výpomoc by pro ně byla nejvhod-

nější. Nyní je to právě finanční dar na 
dofinancování nákladů vzniklých při 
likvidaci mrtvých ryb nebo činnost 
dobrovolníků,“ doplnila místostarost-
ka Kristýna Kosová. Náklady rybářů 
se vyšplhaly na 500 tisíc na likvidaci 
ryb v kafilérii, dalších >  250 tisíc stá-
ly práce při zásahu.                         (r)

Sto tisíc korun pro rybáře
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Fenomén Emanuela Vencla - 150 let od narození
Historické připomenutí 

Je nesporné, že právě Emanuel 
Vencl (28. 4. 1871 Velký Radošín 
– 20. 3. 1939 Rožnov pod Radhoš-
těm), za minulého režimu zcela 
opomíjený, patří k největším posta-
vám, jaké se kdy o zvelebení Valaš-
ska zasloužily. Zakládal zemědělské 
školy, šířil hospodářskou osvětu, 
zasloužil se o zvelebení lukařství, 
pastvinářství a pícninářství, ovoc-
nářství a lesnictví. Na jeho podnět 
byla zřízena Zemská výzkumná 
stanice pícninářská, Potravinářsko-
-lukařská a lesní jednota a množství 
Lidových hospodářských škol. Byl 
čestným občanem většiny valaš-
ských obcí a po tři volební období 
poslancem. Byl také především 
vlastencem a  zpráva o okupaci 
Československa německými vojsky 
byla příčinou jeho předčasné smrti. 

Za zásluhy o moravské zeměděl-
ství udělil Emanuelu Venclovi Mo-
ravský zemský zemědělský výbor 
dne 12. 4. 1921 titul zemědělského 
rady. Ještě za jeho života mu bylo 
uděleno čestné občanství měst Rož-

nova pod  Radhoštěm a Kopřivnice. 
Za minulého režimu přejmenová-
na Venclova ulice, odstraněn pa-
mátník, postavený nedaleko školy, 
kterou vybudoval - stál na něm text: 
„Lípa zemědělské osvěty, zasazena 
u příležitosti 60. narozenin prvního 
ředitele Emanuela Vencla, 1874 – 
1934.“ Zmíněná lípa pořád existuje, 
ale památník nebyl do současnosti 
obnovený. 

Jediný památník na Emanuela 
Vencla přetrval do dnešních dnů, 
zapomenutý v lesích na Zákopčí, 
je na něm do desky vyryto: „Co 
panská zvůle vzala, to lesní reforma 
zásluhou posl. Vencla vrátila. Na 
paměť budoucím. Tylovice, Hutisko, 
Hážovice, Vigantice, 1937.“

Přece nezůstal Emanuel Vencl 
zapomenutý. Už v nových společen-
ských poměrech mu byla 26. 4. 2002 
na budově SZŠ odhalena pamětní 
deska. A 28. 9. 2007 byly jeho ostat-
ky pietně uloženy na Valašský Slavín 
mezi ty, kteří se nejvíce zasloužili 
o  Valašsko.              Richard Sobotka

 �Komentáře 
k  fotogtafiím: 
Na větším čer-
nobílém sním-
ku je zaniklý 
památník Ema-
nuela Vencla. 
Vpravo nahoře 
ve výřezu je 
pak Lípa země-
dělské osvěty, 
která přetrvala 
až do dnešních 
dnů.            (sb) 
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NÁZORY KOMUNÁLNÍCH POLITIKŮ

Tentokrát jsme oslovili všechny subjekty napříč komunálním politickým spektrem s otázkami: Co pro vás Paláč-
kův mlýn znamenal? Nepřipravil se Rožnov jeho demolicí o kus historie? Jsou na území města další významné 
nemovitosti, kterým hrozí podobný osud? Některým Rožnovanům se například nelíbí současný vzhled sokolovny, 
mělo by se město v tomto případě nějak angažovat, když objekt není v jeho vlastnictví?  

Zchátralý Paláčkův mlýn definitivně zmizel z centra města
Chátrající budova Paláčkova mlýna byla zbourána. Nevyužívaný objekt byl již několik let v neopravitelném stavu, 
třikrát vyhořel, v letních měsících zde přebývali bezdomovci, a město usilovalo již v předešlých letech o odstra-
nění budovy. Již brzy bude na jeho místě zahájena výstavba bytového domu s několika obchody v přízemí.

Město Rožnov pod Radhoštěm 
se dlouhodobě snažilo o vyřešení 
jednoho z nevzhledných problémů 
města, a to této chátrající stavby 
v  samotném centru. Objekt Paláč-
kův mlýn, který několikrát vyhořel, 
byl dlouhodobě nevyužívaný a ne-
udržovaný a povolení k demolici 
bylo vydáno již před několika lety. 
Před třemi lety byla vydána staveb-
ním odborem výzva k zabezpečení 
střechy, tak aby neohrožovala okolí. 

O měsíc později bylo kontrolní pro-
hlídkou ověřeno, že stavba byla řád-
ně zabezpečena. V té době majitel 
objektu požádal o prodloužení ter-
mínu k odstranění stavby. Dobrou 
zprávou pro město i  občany jsou 
demoliční práce, které probíhaly 
v  oblasti daného objektu a  zname-
naly jediné, Paláčkův mlýn byl defi-
nitivně zbourán. „Můžu říct za celé 
vedení města, že jsme na několika 
schůzkách s majiteli objektu vyzývali 

k odstranění stavby a také jsme na to 
tlačili smlouvou s investorem, takže 
jsme rádi, že se tak nyní stalo. Dlou-
hodobě jsme dostávali podněty ob-
čanů k odstranění tohoto objektu, 
protože rozhodně nepřispíval k  lí-
bivému vzhledu města. Bohužel 
nebyl v našem majetku, ale v sou-
kromém vlastnictví, tudíž jsme se 
snažili hlavně vyjednávat. Věřím, 
že demoliční práce budou hotovy 
co nejdříve a na tomto místě vznik-

ne nový objekt, který bude pro 
občany přínosný. Návrhy úprav ve-
řejného prostranství počítaly s  při-
pomenutím slavnější minulosti Pa-
láčkova mlýna a v dlažbě by měla 
být zvýrazněna bývalá rožnovská 
Struha, čili mlýnský náhon. Také 
se těšíme na to, až bude možné 
po dokončení stavby pokročit se 
záměry tržnice,“ sdělila místosta-
rostka Kristýna Kosová (Zdravý 
Rožnov).                            (měú)

Jiří Martinek (ANO)
Paláčkův mlýn je pro mě kousek 
mého dětství. Ze školy jsme chodi-
li kolem, a hlavně na podzim jsme 
lezli přes plot na jablka. Sice jsem 
nezažil plnou slávu mlýna jako můj 
staříček a otec, ale vždy byla tato 
budova jednou z dominant Rožnova. 
Vím, že už v minulosti byla snaha 
o koupi této nemovitosti, ale vlastník 
ji nechtěl městu prodat. Je to škoda, 
protože by nyní mlýn mohl stát,  ve-
dle něj nová tržnice a opodál dětské 
hřiště, které bohužel novou výstav-
bou zanikne. V Rožnově je spousta 
budov, které patří k Rožnovu — je 
to budova vlakového nádraží či so-
kolovna, která shlíží na náměstí. 
Věřím, že již brzo se dočkáme jejich 
oprav, a že i město podá pomocnou 
ruku. Poslední dobou si předsta-
vuji, jak by Rožnov vypadal, kdyby 
jím ještě tekla Struha. Návštěvníci 
by třeba říkali jedeme do Rožnova 
„Valašských Benátek“. Rožnov není 
jen Valašské muzeum v přírodě, ale 
i nádherný park se Společenským 
domem, Jurkovičova rozhledna, dře-
věný evangelický kostel a sokolovna.
  
Petr Jelínek (Nezávislí Rožnováci)
Na Paláčkův mlýn se tak jako na 
vše dá pohlížet ze dvou úhlů. Z his-
torického pohledu přicházíme o je-
dinečnou budovu, která byla unikát-

ní už jen tím, že Rožnov měl vodní 
mlýn v bezprostřední blízkosti centra 
města. Mlýn byl navíc součástí mno-
hem významnějšího vodního díla tzv. 
rožnovské Struhy, která po stovky let 
umožňovala průmyslový rozvoj měs-
ta a svým významem ji lze přirovnat 
k lokálnímu Baťovu kanálu. Samot-
ná budova však nebyla architekto-
nicky cenná, desítky let pak prázdná 
chátrala až do té míry, že se stala 
problémovou, nebezpečnou a sociál-
ně vyloučenou lokalitou. Aktuálně 
provedená demolice konečně umož-
ní dlouho očekávaný rozvoj lokality 
a její nové oživení.

Druhou otázkou je stav sokolovny. 
K sokolovně mám osobní vztah, pro-
tože v TJ Rožnov mnoho let pracoval 
můj otec a chodil jsem tam celé dět-
ství. Současný stav budovy sokolovny 
mě velmi trápí a bohužel to přisuzu-
ji celkovému rozpadu systémového 
financování sportu ze strany státu. 
Sokolovna se navíc musí chápat jako 
sídlo významné organizace, která 
vlastní a spravuje další sportoviště, 
jako je fotbalový stadion, kemp a sko-
kanské můstky. Přestože bych rád, tak 
z rozpočtu města Rožnov pod Radh. 
není možná investiční podpora do ma-
jetku jiné právní organizace. Potřeba 
investic je však naprosto zřejmá a so-
kolovna včetně jí spravovaných areálů 
sportovišť investice potřebují jako sůl.

Alois Vychodil (ODS)
Paláčkův mlýn byl zcela jistě svěd-
kem zašlé historie města, mezi pa-
mátkové objekty ale nepatří. Během 
posledních desítek let stavba z kon-
ce 19. století do té míry zchátrala, 
že nebylo jiné řešení než ji zbourat. 
S potěšením mohu konstatovat, 
že odstranění nevzhledné budovy 
Paláčkova mlýna konečně vyřešilo 
dlouholetý problém této části města. 
Je dobře, že se našel investor, který 
bude v této lokalitě realizovat mo-
derní, architektonicky zajímavou 
stavbu. Podle dostupných informa-
cí má sloužit komerčnímu využití 
i bydlení. S tím však souvisí letitý 
problém Rožnova - městská tržnice. 
Lze předpokládat, že plocha dopo-
sud využívaná pro stánkový prodej 
zanikne. Závěry z anket, vyhlašova-
ných vedením města v minulých le-
tech, zatím nenašly naplnění. Studie 
městské tržnice, zpracovaná v roce 
2018 pro plochu parkoviště u pošty, 
byla ve veřejné diskusi odmítnuta. 
Úvahy o jiném řešení bohužel ne-
vyústily ani ve vypracování studie. 
Řešení městské tržnice proto spí. Po-
dobný osud jako Paláčkově mlýnu 
může hrozit i budově sokolovny. Ta 
díky bohu není v tak dezolátním sta-
vu, ale i ona postupně chátrá. Přes 
drobné vnitřní opravy nemá vlastník 
prostředky na potřebné udržovací 

práce. Rozhodně jsem pro to, aby 
město našlo vhodnou formu podpo-
ry rekonstrukce objektu, sloužícího 
široké sportovní veřejnosti. Nerad 
bych se dočkal toho, aby sokolovnu 
potkal podobný osud jako Paláčkův 
mlýn.

Zdeněk Třos (Piráti)
Když se řekne Paláčkův mlýn, tak 
si vybavím starého pana Paláčka, 
kterého znám z vyprávění jako ty-
pického Rožnováka a Valacha, který 
si vždy stál za svým. Byl to člověk 
lpící na svém majetku a zásadách. 
Do budovy, jejíž historie sahá až do 
16. století, se mnoho let moc nein-
vestovalo, budova několikrát vyhoře-
la, chátrala a byla útočištěm lidí bez 
domova. Před demolicí bylo možné 
v přízemí například narazit na po-
zůstatky mlýnského ústrojí, ozubené 
kolo, mlýnské kameny a velkou pec. 
Této historické budovy je škoda, ale 
město obecně nemůže donutit ma-
jitele domů, aby se o svůj majetek 
náležitě starali, a tak mu nezbylo 
nic jiného než vyjednávat s novými 
majiteli. Upřímně jsem rád, že na 
tomto místě budou stát nové domy. 
Minulost již nevrátíme a musíme 
se dívat do budoucna. Osobně bych 
rád v budoucnu viděl, že si centrum 
města zachovalo tradiční architek-
tonickou podobu, včetně sedlových 

Bagr si s demolicí poradil za 
pár dní.    Foto Zdeněk Šimůnek

Budova byla do začátku letošní-
ho roku útočištěm bezdomovců.
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 �O vyjádření jsme požádali také 
známého rožnovského architekta 
Karla Janču (na fotu níže) - autora 
nového objektu, který na místech 
bývalého Paláčkova mlýnu vyroste.

„Na projektu pracujeme od roku 
2015. Budovu Paláčkova mlýna 
nahradí novostavba, ve které budou 
prodejny a nájemní byty. V souladu 
s územním plánem bude mít objekt 
čtyři nadzemní podlaží, poslední 
bude ustupující.

Konečná podoba plánovaného 
komplexu byla samozřejmě konzul-
tována i s památkáři. Museli jsme 
akceptovat několik jejich připo-

mínek, ale spolupráce s nimi byla 
přínosná. 

Největší výzvou celého projektu 
byl pro nás urbanismus, vždyť se 
jedná o samotné srdce města. My-
šlenka urbanistického řešení byla 
založena na reakci na veřejný pro-
stor u sochy Františka Palackého, 
proměně neuspořádaného prostoru 
tržnice a parkování v důstojný měst-
ský prostor a zapojení řešeného po-
zemku k tomuto objemu.

Hlavní objekt je rozvržen tak, 
aby se obracel svými výkladci k uli-
ci Palackého, před něj jsme umístili 
transparentní, ‚průhledný‘ dvoupod-
lažní pavilon, který jsme díky jeho 

opláštění a ostře řezanému tvaru 
pracovně nazvali ‚Diamant‘. Vznikl 
tak poloveřejný klidový prostor mezi 
obchody, který se přelévá do veřej-
ného prostranství na pozemcích 
města. Celý řešený pozemek staveb-
níka, přestože na ulici Palackého 
navazuje jen úzkou parcelou, se tak 
zapojil do dění na hlavní ulici a roz-
šířil prostor křižovatky.

Nicméně vývoj projektu a dnešní 
honba za parkovacími místy vyústi-
la v nahrazení pavilonu za parkova-
cí stání. To je  z mého pohledu vel-
ká škoda, hlavní myšlenka záměru 
byla tak promarněna a prostor při-
šel o zajímavý soudobý objekt.

Pokud bych se měl vyjádřit k pů-
vodnímu Paláčkovu mlýnu a jeho 
případné rekonstrukci, či dokonce 
záchraně, tak mohu konstatovat, 
že technický stav budovy byl po 
mnoha letech neužívání, několika 
požárech, dlouhotrvajícího zatéká-
ní rozpadající se střešní konstruk-
cí, užívání osobami bez přístřeší, 
nevhodným základovým konstruk-
cím aj. defektům a  negativům 
v  kondici, která vyústila v  jeho 
stržení. Jako upomínku na život 
mlýna jsme v  plochách dlažby 
opsali stopu pozemku mlýnského 
náhonu, tato měla vstupovat i do 
objektu ‚Diamantu‘.“                 (r)

střech. Místo Paláčkova mlýna se 
ale zřejmě bude realizovat návrh bu-
dov s rovnými střechami. Zamlouva-
lo by se mi, kdyby se z estetického 
a ekologického hlediska zakom-
ponovala do hlavní budovy „živá“ 
zelená střecha a popínavé rostliny 
na částech fasád v místech, kde ne-
jsou okna. Rád bych také podpořil 
myšlenku vybudování nové tržnice 
blízko této zástavby, ve které by 
mj. mohly být výrobky od regionál-
ních podniků, farem, výrobců nebo 
zemědělců a případně i komunitní 
místo pro menší společenské akce či 
workshopy.

Daniel Drápala (KDU-ČSL)
Demolice Paláčkova mlýna jen 
ukončila agónii, která nastala již 
za minulého režimu uzavřením 
mlýnského provozu a necitlivým 
zasypáním Struhy. Stavbu stojící 
na místě středověkého mlýna nato-

lik poškodily nevhodné zásahy, že 
ztratila jakoukoli historickou hod-
notu. O to více lze ocenit úmysl in-
vestora zachovat paměť místa aspoň 
v názvu připravovaného projektu. 
Naštěstí máme ve městě i příklady 
citlivé revitalizace technických ob-
jektů – muzejní Sušák a Brillovku. 
Ukazují, že nejen veřejné instituce, 
ale i soukromí vlastníci mohou při-
stupovat k památkám zodpovědně 
a ve prospěch obyvatel. A nejde jen 
o technické památky. V 90. letech 
byla při adaptaci prodejny na Dol-
ních Pasekách nevratně poškozena 
mozaika od Miloše Šimurdy. Po-
dobný osud se snad vyhne soše ženy 
před budovou někdejšího GŘ Tesla 
Rožnov. Stav jejího okolí i někdejší 
kašny je vpravdě tristní. Také na 
ulici Jaroňkova je téměř pozapome-
nuta mozaika od Luďka Majera. 
Ve městě máme ovšem neprávem 
přehlížena díla dalších regionálních 

autorů. Bohužel ani po šesti letech 
od zadání úkolu vzešlého z kultur-
ní komise nebyla radnice schopna 
zpracovat jejich přehled a pasporti-
zaci – coby nezbytné východisko pro 
systematickou péči o ně. Tu v zása-
dě neřeší ani koncepce a obsáhlé 
dokumenty města, na něž plynuly 
nemalé veřejné finanční prostředky. 
Přitom již prezident Masaryk kladl 
větší důraz než na velkolepé plány, 
efektní gesta a stohy papíru spíše 
na drobnou a poctivou lidskou práci 
a inciativu vyvíjenou ku prospěchu 
všech – tedy i památek kolem nás.

Kristýna Kosová (Zdravý Rožnov)
S Paláčkovým mlýnem jsou to dva 
úhly pohledu - historicky to byla 
stopa starého městečka a jeho prů-
myslu a historie, Struha, která ho 
poháněla, pak vedla dál k papírnám 
a pivovaru. Žádný z těchto objektů 
už neslouží svému původnímu účelu, 

s výjimkou pivovaru. Obecně vzato 
je to škoda, ale ze stavu budovy bylo 
už několik let patrné, že záchrana 
mlýna nebyla možná, majitel měl 
už konkrétní záměr.  Byť mě ztráta 
historické budovy mrzí, v jednáních 
s majitelem jsem se také přimlouva-
la za její stržení, protože už byla ne-
bezpečná pro své okolí. Jsem ráda, že 
ji nenahradí silniční propoj, jak bylo 
do nedávna v plánu, ale nová budo-
va. A budu ráda, pokud se v úpravě 
okolí objeví aspoň stopa Struhy — ná-
honu. Zaniklá minulost města ještě 
žije aspoň v projektech knihovny — 
v hledačce rožnovská Struha nebo 
v Milých tiscích, kde se o ní obyvatelé 
města mohou leccos dozvědět.
Co se sokolovny týká, nabízeli jsme 
TJ jednání o převzetí některých spor-
tovišť, ale z jejich strany zatím trvá, 
že si majetek chtějí ponechat a hle-
dají možnosti, jak na jeho opravy 
a rozvoj hledat v dotacích.

Nový obchodní a bytový komplex by se měl začít stavět letos, do provozu by mohl být uveden již v roce 2022. 
Přední objekt se zelenou střechou realizován nakonec nebude. Zajímavostí je připomenutí zaniklé Struhy přivádě-
jící vodu do bývalého mlýna – na vizualizaci vpravo se jedná o světlejší část v centrální části pozemku - částečně 
kopírující novou stavbu.                                           Vizualizace https://arch-janca.cz/bytovy-dum-mlyn

 � Redakce Spektra Rožnovska ob-
držela v dubnu dopis jedné z našich 
čtenářek, který se týká právě Pa-
láčkova mlýna. Text zveřejňujeme 
v plném znění.                           (r)

Dnes jsem vstala a venku rambajs 
a kouř. Myslela jsem, že někdo 
zase zapálil u Paláčka. Venku bagr 
a boří mlýn. Sypalo se to jako 
z  perníku. Tak mi začaly jít hla-
vou vzpomínky na mládí, spojené 
s mlýnem.

Do 1. třídy jsem chodila ke koste-
lu kolem Paláčkova mlýna a  Stru-
hy, která tudy protékala. Vždy jsem 
se zastavila u zábradlí a pozorovala 
tok potoka, jak mizel pod cestou 

a  vynořil se Na Zahradách. Kolem 
potoka jsem došla až ke kostelu do 
školy. Myslím, že tento potok dával 
svěžest našemu městu.

Jednou jsem šla za babičkou 
do lázní, kde mandlovala prádlo 
a  vytahovala dečky. Nesla jsem 
jí výkres, co jsme ve 3. třídě ma-
lovali. Byla tam i paní, co dělala 
pokladní v lázních, a ta měla s  se-
bou malého kluka. Když jsem od 
babičky odcházela, kluk vyběhl 
za mnou. Poslala jsem ho zpátky 
a šla domů. Najednou se otočím 
a  kluk běží k  potoku. Bylo chlad-
no a  kluk měl kožíšek. Běžela 
jsem za ním a volala, aby šel zpát-
ky. On začal utíkat ještě rychleji 

a spadl do Struhy. Ta byla na jaře 
veliká a  prudká. Chtěla jsem ho 
vytáhnout, ale byl v tom kožichu 
moc těžký. Už mizel pod mostkem 
a plul do zahrady. Volala jsem na 
děcka od Paláčka, aby zavolaly tat-
ku a  já běžela to říci mamince 3le-
tého kluka. U  Paláčků ho nemoh-
li najít, a tak běželi do Zahrádek. 
Tam pan Bajer šel nabírat koním 
vodu a  viděl plavat kluka. Vylovil 
ho a  to už dorazili i  Paláčkovi 
s maminkou kluka. Vše dopadlo 
dobře a od té doby říkali klukovi 
Plaváček. Já jsem ve škole dostala 
pochvalu za záchranu života, ale 
bylo mně to nepříjemné, protože 
tu měl dostat pan Bajer. Taky jsem 

se na jeho koních svezla, byla to 
má 2. jízda, prvně jsem na nich se-
děla ve 3 letech. To byla má nejsil-
nější vzpomínka na Struhu a mlýn.

Paláčkova zahrada nebo spí-
še prales byla v našich dětských 
hrách místem plným dobrodruž-
ství. Když nás pan Paláček vyhodil, 
že nemá klid, tak jsme se přemís-
tili do parku, který byl v té době 
lesoparkem. Struha je pryč, mlýn 
je pryč, vše se mění, tak jako se 
měníme my. Tady člověk vidí, jak 
vše je pomíjivé, že na hmotě vůbec 
nezáleží, ta je jenom pomocnými 
kulisami v naší hře na této planetě.

MUDr. Milada Kosnarová
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Vizuální identita města Rožnova pod Radhoštěm
Rozhovor s MgA. Věrou Marešo-
vou, předsedkyní soutěžní poroty na 
vizuální identitu města.

 � Rožnov pod Radhoštěm se hodlá 
připojit k městům, která budují či 
posilují vizuální identitu svého pro-
středí. Jak byste popsala současný 
trend vývoje těchto entit: značek, 
logotypů, vizuálního stylu měst?
„Budovat a posilovat vizuální 
identitu města je přirozený vývo-
jový proces měst. Stejně jako je 
potřeba řešit urbanistický rozvoj 
města, je také důležité se soustře-
dit na město jako značku, která 
roste. Vizuální styl města v  sobě 
nese mnoho významných prvků, 
tím hlavním je nastavení systému/
vizuálního systému komunikace, 
který se promítne do komunika-
ce s občany, ať už se jedná o web, 
orientační systém či dopisní papír 
aj. Nastavením systému mám na 
mysli přehlednost pro občany. Po-
dle současného trendu se některá 
města rozhodla jít cestou profesi-
onální soutěže, odborné poroty. 
I  díky větší medializaci tohoto 
trendu takto mají obce jistotu, že 
nemalá investice do nového loga 
a vizuálního stylu dopadne dobře. 
Myslím si, že vznikají skvělá loga 
měst, ale bohužel i ta špatná, což 
je ovšem dobrým důvodem pro 
změnu a poučení pro ostatní.“

 �Grafické značky si spíše spoju-
jeme s obchodním světem a jeho 
produkty. Je žádoucí a vhodné, aby 
veřejná správa/samospráva chtěla 
nové logo, když má vlastní historic-
ký heraldický znak?
„Město je značka, proto tak musí být 
i chápána, ale s mnohem náročnější 
strukturou a komunikační strategií 
než firma (obchodní společnost). 
Každé město má svůj heraldický znak, 
který vznikal v určité době a  drobno-
kresba heraldiky není většinou příliš 
vhodná pro užití a používání v dnešní 
digitální době. Logotyp musí reflek-
tovat vývoj, rozvoj města, vizi, a to he-
raldický znak ve své podstatě neumí.“

 � Čemu všemu může dobrá vizuální 
identita pomoci?
„Vizuální identita města je především 
nástroj pro přehlednou komunikaci 
obce s občany, vytvoření řádu, který 
je pro občany přehledný. Jde o posíle-
ní určité hrdosti, že jsem občanem to-
hoto města, jakési ukotvení. Jestliže 
je vizuální komunikace přehledná ve 
městě, občan má díky tomu pocitově 
přehled, plynulost tzv. komunikační 
cesty.“

 � Stejně jako současná architektu-
ra je grafický/vizuální design často 
velmi progresivní až do míry možné-
ho průkopnictví. Je podle Vás pro 
Rožnov přínosné jít touto cestou 

„pozitivního experimentu” v této 
oblasti?
„Takto bych to neporovnávala. Archi-
tektura nese několik faktorů, které 
musí tvůrce zohlednit, ať už samot-
né zadání investora či prostředí. Vý-
sledkem je jeden objekt, který může 
změnit celý ráz a vnímání místa. 
U  města je to tak, že designér musí 
do jednoho logotypu a vizuální stylu 
dostat výstižné prvky, momenty měs-
ta a z nich vytvořit funkční systém.
Progresivní, průkopnické pojetí v gra-
fickém designu takto nevnímám, je 
to vždy o správném pochopení města 
a nalezení výstižné vizuální zkratky. 
Příkladem jsou Valašské Meziříčí, 
Ostrava, Svitavy, Kadaň, Frýdek-
-Místek...“

 � Předpokladem a nutností je dob-
rá implementace nového vizuální 
stylu do městského prostředí. Jaký 
by měl být další krok pro správu 
města vedoucí k proměně/zlepšení 
vizuální kultury Rožnova?
„Záleží na městě, jakým způsobem 
si určí svou strategii implementace. 
Město je živý organismus, je nutné jej 
seznámit s novým vizuálním stylem 
a  logotypem tak, aby tento organis-
mus přijal nový vizuální řád pozitiv-
ně a nebral jej jako něco cizího, co 
k  němu nepatří. Důležitý krok město 
již udělalo tím, že uspořádalo soutěž 
pod dohledem odborné poroty.“    (r)

MgA. Věra Marešová vystudovala 
Vysokou školu uměleckoprůmys-
lovou v Praze, Ateliér grafického 
designu a vizuální komunikace. 
Specializuje se na corporate iden-
tity, logotypy a televizní grafiku. 
Vytvořila jednotný vizuální styl 
měst Mělníka a Brna (oceněn Ná-
rodní cenou za design, s městem 
dlouhodobě spolupracuje v oblasti 
vizuální kultury), značku Minis-
terstva dopravy, logo Univerzity 
Palackého, loga pořadů České te-
levize a  další grafické práce pro 
soukromé i veřejné subjekty. Pro-
blematice značek českých měst 
a  jejich vizuální kultuře se věnuje 
přes 10 let. Letos získala zlatou 
cenu v světové designerské soutěži 
WOLDA (Worldwide Logo Design 
Award) v kategorii Identity za svůj 
návrh loga Trikaya. Věra Marešová 
žije a pracuje v Praze.       

www.veramaresova.com

PÍŠETE S NÁMI NOVINY
Gústav inspirující

Jestli sledujete stránky naší školy  
(Gymnázium Rožnov p. R.) jakž 
takž pravidelně, pak víte, že náš stu-
dentský časopis Gústav vychází stá-
le, byť v online podobě přes novou 
platformu. Snažíme se udržet ve va-
šem povědomí, přestože vám nemů-
že Gústav distribuovat ve školním 
prostředí. A zatím se nám to daří. 

Nicméně i díky tomu jsme se 
rozhodli zúčastnit další soutěže 
studentských časopisů. Do podob-
ných soutěží se přihlašujeme (a  vy-
hráváme) pravidelně. Tentokrát 
tomu nebylo jinak. Z mnoha účast-
níků soutěže nazvané Nejinspira-
tivnější časopis roku 2020 mělo být 
v  prvním kole vybráno deset fina-
listů. Ti měli být vyhlášeni v březnu 
a z nich měli v druhém kole vzejít 
tři výherci s vyhlášením v dubnu. 

K tomuto postupu však nedošlo 
a  vyhlašování obou kol se spojilo 
(proto tuto zprávu píši až nyní). 
Gústav se umístil na skvělém mís-
tě mezi deseti nejlepšími časopisy 
v  kategorii tištěných časopisů. Sou-
těž pořádal Odborový svaz novinářů 
a jednalo se o dvanáctý ročník sou-
těže. Pro vaši zvědavost naleznete 
níže kompletní výsledkovou listinu. 

Dovoluji si však mírně kriticky 
podotknout jednu věc, a sice to, 

že Gústavu bylo zamítnuto přihlá-
sit se jednak jako tištěný časopis, 
a jednak jako e-časopis, byť jsme 
splňovali všechny podmínky. Nic-
méně pokud si porovnáte výherce 
na prvních třech místech v obou 
kategoriích, budete nejspíše stejně 
překvapeni jako já. 

Osobně jsem však hrdá na nás 
jako časopis i na celou redakci za 
naše dosavadní i budoucí čísla. 
A  doufám, že vás Gústav bude in-
spirovat i nadále…

Eliška Punčochářová, šéfredaktor

Výsledková listina:
Kategorie Tištěný časopis 2020
1. Školník, Gymnázium Mladá Bo-
leslav, Palackého, 2. TRUŇK, Gym-
názium Uherské Hradiště, 3. Ved-
neměsíčník, Biskupské gymnázium 
J.  N. Neumanna České Budějovice. 
Kategorie E-časopis 2020
1. TRUŇK, Gymnázium Uherské 
Hradiště, 2. Školník, Gymnázium 
Mladá Boleslav, Palackého, 3. Ved-
neměsíčník, Biskupské gymnázium 
J. N. Neumanna České Budějovice.
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KAM
ZA KULTUROU

KVĚTEN 2021
Vážení čtenáři,

v květnu se situace kolem koronavirové pandemie začíná pomaloučku lepšit. I přesto jsou ale kvůli přísným vládním naří-
zením v celé České republice k 24. dubnu 2021, kdy tato příloha vznikala, nadále zakázány veškeré kulturní i společenské 

akce pro větší počet lidí. Níže zveřejněné programy nám zaslali jejich organizátoři v půli dubna, proto než na některou       
z těchto akcí vyrazíte, doporučujeme si ověřit, zda se opravdu koná. 

PODCASTY 

 �ÚTERÝ 4. 5.
SEBASTIÁN KITZBERGER
Se Sebastiánem Kitzbergerem, rožnovským 
uměleckým sklářem, o užitém i volném desig-
nu, inspiračních zdrojích a tvorbě mimo velká 
umělecká centra.

 �ÚTERÝ 11. 5.
MARCELA HOLUBCOVÁ
Rozhovor o tom, kterak odhodlání překonávat 
překážky a touha hrát divadlo mohou člověku 
bez hereckého vzdělání otevřít cestu až před 
filmové kamery a plnit si tak své sny. Příjemný 
poslech přeje Zbyněk Terner.

 �ÚTERÝ 18. 5.
ROŽNOVSKÁ ALTERNATIVNÍ HUDEBNÍ 
SCÉNA – DÍL ČTVRTÝ
„Píšu texty, které vytrysknou ze silných emo-
cí, mívám je možná až moc jasné a čitelné, 
ale s chutí si je zařvu.“ K poslechu rozhovo-
ru s hudebnicí a textařkou Lenkou „Leniou“ 
Fiedlerovou zve autor pořadu Ctib.

 �ÚTERÝ 25. 5.
LISELOTTE ROKYTA
Fenomenální hráčka na Panovu flétnu s ho-
landskou krví v žilách, žijící ve Lhotce pod On-
dřejníkem, koncertující po celém světě. S Lise-
lotte Rokyta, sklenkou vína a spolu s vámi se 
od mikrofonu těší Alena Čípová.

VÝSTAVY

 �DO NEDĚLE 16. 5.
JAK SE ŽILO PŘED 100 LETY
Výstava představuje osobnosti, společenské 
dění a život v Rožnově a okolí zachycené okem 
fotoaparátu. Na Masarykově náměstí jsou vy-
staveny „kabinetky“ - portréty členů zastupi-
telstva a význačných osobností z roku 1876. 
Objeveny byly v tubusu v makovici věže koste-
la Všech svatých v roce 2007. Na výlepových 
plochách si můžete prohlédnout další dobová 
témata jako spolky, divadlo, hudba, průmysl, 
řemesla, práce na poli a další. Nechybí ani po-
hled na lázeňskou promenádu, portrét souro-
zenců Jaroňkových a záběry z náměstí.

 �DO PONDĚLÍ 28. 6. 
GALERIE NA RADNICI — BEROUNŠTÍ 
FOTORICI (SPORT)
Volné sdružení fotografů z Berouna a oko-
lí, které  vzniklo  v roce 2001  okolo  Jiřího 
Semráda. Dnes Berounští fotorici mají členy 
i z Prahy, Rožnova, Ostrova u Karlových Varů 

 �NEDĚLE 9. 5.
DEN MATEK
T klub - kulturní agentura pod záštitou mís-
tostarosty Jana Kučery zve všechny maminky, 
babičky a prababičky k nedělní procházce. 
Zastavte se u hudebního altánu v parku, kde 
vás čeká gratulace v podobě malého sladkého 
dárečku.
15.00 hodin — hudební altán v městském parku

 � ČTVRTEK 13. 5. 
STREAM BAND OF HEYSEK
Brněnská kapela Band of Heysek je parta 
muzikantů, kteří skládají a hrají vlastní blues 
načichlé písně. Koncert proběhne v rámci cyk-
lu Blues & Jazz Notes. Ke sledování streamu 
vstupenku nepotřebujete. Zakoupením libovol-
ného počtu vstupenek v hodnotě 100 Kč však 
můžete podpořit konání tohoto koncertu. Jsou 
k dispozici už teď a měsíc po streamu, který 
bude dostupný jako záznam.
19.00 hodin — stream z hudebního klubu Vrátnice

 � PÁTEK 21., SOBOTA 22. 5. 
ROŽNOVSKÝ JARMARK
Pokud to aktuální situace dovolí, proběhne 
jarmark na rožnovském náměstí dle aktuálně 
platných hygienických nařízení. Aktuální in-
formace: www.tka.cz/jarmark.
Masarykovo náměstí

 � STŘEDA 26., ČTVRTEK 27. 5.
JEDEN SVĚT 2021
Jestliže to aktuální situace dovolí, budou se 
návštěvníci a návštěvnice regionálních festiva-
lů moci těšit na živé projekce, které proběhnou 
v souladu s aktuálně platnými hygienickými 
nařízeními. Pokud situace tyto projekce neu-
možní, proběhne festival online od 10. května 
do 6. června na platformě Jeden svět online.

 � PONDĚLÍ 31. 5.
STREAM BARBORA GARZINOVÁ & EN-
SEMBLE STREAM
Doba streamovaných koncertů dala vzniknout 
novému rožnovskému složení ENSEMBLE 
STREAM  a uvést zdejším fanouškům ba-
rokního zpěvu mezzosopranistku BARBORU 
GARZINOVOU, jejíž působnost sahá na prk-
na Národního divadla v Brně. Ke sledování st-
reamu vstupenku nepotřebujete. Zakoupením 
libovolného počtu vstupenek v hodnotě 150 Kč 
však můžete podpořit konání tohoto koncertu.
19.00 hodin — stream z kostela Všech svatých

a dalších míst. K jejich členům patří i tako-
vá legenda české fotografie, jako je František 
Dostál či ředitelka Czech Photo Veronika Sou-
ralová. 

Městská knihovna
Tel.: 571 654 747

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

ROZHOVORY Z KNIHOVNY
 
CO PROBĚHLO
 
MĚSÍČNÍ SVIT V PONURÉ NOCI ŽIVO-
TA — PŘÍBĚHY ROŽNOVSKÉ VÁŽNÉ 
HUDBY
Rozhovor s Lukášem Perutkou, autorem nově 
připraveného edičního počinu edice Rožnovské 
milé tisky.
 
ZÁCHRANÁŘ NA CESTÁCH
Marek Balicki je záchranář, který si nedá 
„dovolenou“ ani na svých cestách po světě… 
Během cestování kolem světa v každé zemi na-
vštívil své kolegy hasiče a záchranáře.
„Dokumentuji a přihlížím při cvičeních... 
nebo se i aktivně účastním výjezdů.“ O tom, 
jak záchranáři fungují jinde ve světě a jak 
se on sám realizuje v dnešní době, pohovořil 
u nás v knihovně.
 
NA CO SE MŮŽEME TĚŠIT
 

 � PONDĚLÍ 10. 5.
PUBLICISTA A SPISOVATEL JIŘÍ KALÁT
Jiří Kalát, publicista a spisovatel, procestoval 
mnoho zemí. Jak sám v duchu humoru píše, 
„jeho boty stály na půdě“ Spojených států 
amerických (zvláště dlouho pak na Aljašce), 
Guatemaly, Mexika, Turecka, Íránu, Laosu, 
Egypta, Maroka, Mauretánie, Gruzie i Nové-
ho Zélandu. Několik měsíců se mu poštěstilo 
žít v Estonsku a rok ve Svaté zemi. Dlouho-
době se zajímá o Blízký východ, především 
pak o izraelsko-palestinské vztahy, které jsou 
opravdu zajímavé a inspirovaly ho k napsání 
knihy. Tu vydal v roce 2019 s názvem Všichni 
Tady Lžou Aneb Velké Zmatky Ve Svaté Zemi. 
O této knize a dalších pikantních peripetiích, 
které její tvorbu provázely, Jiří Kalát pohovoří 
s přicházejícím jarem.
17.00 hodin — YouTube Městská knihovna Rožnov  

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

Městská knihovna
Tel.: 571 654 747
www.knir.cz
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Kurz — PaedDr. Martina Mangová
pá 17.00-21.00 hodin a so 9.00-18.00 hodin — 
Slunečnice
➤ 

 � ➤LUNÁRNÍ JÓGA podle Adelheid Ohligové 
ze Švýcarska
Kurz — PaedDr. Martina Mangová
ne 9.00-17.00 hodin  — Slunečnice
 

Centrum Zdravé Já
Palackého 457

 � SOBOTA 1., NEDĚLE 2. 5.
KURZ: SM SYSTÉM 3A — HORNÍ KON-
ČETINA
Vede: MVDr. Zuzana Forejtková, cena: 3 000 Kč
Rezervace přes objednávkový systém — 
objednavky.cititsedobre.cz 
9.00-17.00 hodin

 � PÁTEK 7. 5. 
MEDITAČNÍ SETKÁNÍ HO´OPONOPONO 
Vede: Libuše Poulíčková, cena: 200 Kč
Rezervace: lpoulickova@seznam.cz
17.00-19.00 hodin 

 � SOBOTA 15. 5.
4HODINOVÉ CVIČENÍ PRO SPRÁVNÉ 
DRŽENÍ TĚLA 
Vede: Ing. Jiří Forejtek, cena: 900 Kč 
Rezervace přes objednávkový systém — 
objednavky.cititsedobre.cz
9.00-13.00 a 14.00-18.00 hodin

 �NEDĚLE 16. 5. 
SEMINÁŘ: ODPOČIŇ SI
Vede: MVDr. Zuzana Forejtková, cena: 1 200 Kč
Rezervace přes objednávkový systém — 
objednavky.cititsedobre.cz
9.00-16.00 hodin 

 � PÁTEK 21. 5. 
VYŠETŘENÍ POHYBOVÝCH VAD U DĚTÍ
Vede: MVDr. Zuzana Forejtková, vstup zdarma
Nutná rezervace času přes objednávkový sys-
tém — objednavky.cititsedobre.cz
13.00-16.00 hodin

 � PÁTEK 21. 5. 
ŽIVÁ MEDITACE: LÉČENÍ ŠAMANSKOU 
LÉČEBNOU CESTOU
Vede: Roman Odevzdaný  
www.expedice-peru.cz, cena: 300 Kč
Rezervace: odevzdany@gmail.com, 
tel.: 777 561 316
17.00-19.00 hodin

 � PÁTEK 21. 5. 
INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE A OD-
BLOKY
Vede: Libuše Poulíčková, cena: 700 Kč
Rezervace: lpoulickova@seznam.cz
17.00 hodin

 �NEDĚLE 23. 5.
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

 � SOBOTA 29. A NEDĚLE 30. 5.
KURZ: SM SYSTÉM 2A — BEDERNÍ PÁ-
TEŘ
Vede: MVDr. Zuzana Forejtková, cena: 3 000 Kč
Rezervace přes objednávkový systém — objed-
navky.cititsedobre.cz
9.00-17.00 hodin 

 � PONDĚLÍ 17. 5.
FÉNIX LIBUŠÍN A PUSTEVNY
V srpnu 2020 byla veřejnosti zpřístupněna 
národní kulturní památka Libušín po rozsáhlé 
rekonstrukci, kterou si vyžádal požár v roce 
2014. Příběh rekonstrukce, historie a souvis-
losti budou předmětem rozhovoru s garantem 
objektů Národního muzea v přírodě na Pustev-
nách Tomášem Grossem.
17.00 hodin — YouTube Městská knihovna Rožnov
 

 � PONDĚLÍ 24. 5.
CO MĚ NAUČILA TAHLE DOBA
Rozhovor s Petrem Fialou z kapely Mňága 
a Žďorp. Mňága a Žďorp jako jedna z mála 
kapel hraje nepřetržitě již rok od vypuknutí 
pandemického stavu. Přes všechna omezení 
našel frontman kapely cestu, jak se dále živit 
tím, co je baví. Živé koncerty převedl do on-
line prostředí, kde celý půl rok hrála Mňága 
a Žďorp za dobrovolné vstupné pro své fanouš-
ky. V letošním roce odstartovalo jejich první 
virtuální turné. Jak takové turné vypadá? Cel-
kem 10 streamů kapela odehraje pod záštitou 
internetové televize Mall.tv, a to každou sobo-
tu. Streamů se účastní zajímaví hosté, jako je 
kapela Čechomor, Lukáš Pavlásek nebo Jaro-
mír Nohavica. O to všem si budeme povídat 
na YouTube.
17.00 hodin — YouTube Městská knihovna Rožnov
 
PRO DĚTI
 

 � STŘEDA 26. 5.
MOŘSKÝ OBCHŮDEK
Lovci perel mohou směnit své mořské peníze 
Moriony za věcné odměny.
13.00 hodin — půjčovna
 
VÝSTAVY
 

 �DO PONDĚLÍ 31. 5.
ZÁCHRANÁŘ NA CESTÁCH
Marek Balicki. Vedle rozhovoru se Záchra-
nářem na cestách si můžeme na webových 
stránkách knihovny prohlédnout jeho virtuální 
výstavu fotografií z cest.
web knihovny
 

 �DO STŘEDY 30. 6.
ZA KRESBIČKU PERLIČKU
Výstava dětských kreseb ke knížkám, které 
inspirovaly naše lovce perel. Jedinečná šance, 
jak si zvýšit počet perliček. Nechte se inspiro-
vat knížkou — perlorodkou a nakreslete k ní 
obrázek. Vaše aktivita bude oceněna a získáte 
perličku navíc. Obrázek kreslete na papír veli-
kosti A4 libovolnou technikou.
dětské oddělení

Galerie CREARS
Tel.: 739 403 486

Na Zahradách 2186 v pavilonu Stage Garden 
GALLERY CREARS se od 8. 5.  můžete těšit 
na samostatnou výstavu JURAJ ČUTEK so-
cha, DAVID JOHN LLOYD malba. Potrvá 
do 3. 7.
Na nábřeží Dukelských hrdinů 442 ve vile Ga-
lerie CREARS bude od 1. 5. autorská výstava 
s názvem Nedělní host EWA NEMOUDRY 
malba. Potrvá do 12. 6. Otevírací doba indivi-
duálně dohodou na tel.: 739 403 486.

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

 � PÁTEK 14. 5.
SETKÁNÍ S GENOVÝMI KLÍČI — TVOŘI-
VOST V SOULADU
Skupina sdílení pro pokročilé — Martina Knot-
ková, Radek Lešikar
17.00 hodin úvod pro nováčky, 
18.00-20.00 hodin — Slunečnice
 

 �ÚTERÝ 18. 5.
ŠAMANSKÉ CESTOVÁNÍ 
Léčivý zážitkový workshop s šamanským bub-
nem — Mgr. Petr Horák
19.30-21.00 hodin — Slunečnice

 � SOBOTA 21. 5.
KAKAOVÝ RITUÁL A HVĚZDNÉ BRÁNY 
S KŘIŠŤÁLOVÝMI MÍSAMI
Kakaový rituál — Aramis Hynek
Zvuková relaxace — Jiřina Solvana Vašinová
16.00-21.00 hodin — Slunečnice
 

 � SOBOTA 22. 5.
SYSTEMICKÉ KONSTELACE — KRAJINA 
DUŠE — SVOBODA, ODVAHA
Prožitkový seminář — Libor Zvolánek
9.00-17.00 hodin — Slunečnice
 

 �ÚTERÝ 26. 5.
ÚPLŇKOVÝ ÓM CHANTING
Skupinová hlasová meditace — Mgr. David Svoboda
20.00 hodin — Slunečnice
 

 � SOBOTA 29. 5. — SOBOTA 12. 6.
PARADISE ON BRAČ
Vědomý ozdravný pobyt u moře
Petr Vlček, Petra Navrátilová, Pavlína Cidlíková
Chorvatsko
 

 � PÁTEK 30. 5.
DIVOŽENKY V ROŽNOVĚ — ŽENSKÝ KRUH
Eva Ludvík Kudrnová
16.30 hodin — Slunečnice
 
TERMÍN V JEDNÁNÍ
 

 �DRAHOKAMY — IMUNITA, OCHRA-
NA, ZVÝŠENÍ VIBRACE
Přednáška: Jiří Novotný
17.30-19.30 hodin — Slunečnice
➤

 � 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 VĚDO-
MÉ OTUŽOVÁNÍ
Praktická přednáška — Jiří Uhlíř
17.30-20.00 hodin — Slunečnice
➤ 

 �MOVEMENT MEDICINE
Večer Spontánního Tance — Veronika Živa
17.00-19.30 hodin — Slunečnice
➤ 

 � VZTAHY NOVÉ DOBY
Přednáška Vendula Kociánová — Labužnice Života
17.00-20.00 hodin — Slunečnice 
➤ 

 � PROBUZENÍ TĚLA HLASEM
Praktický workshop — Jana Kapsiová
16.30 hodin — Slunečnice
➤ 

 �HORMONÁLNÍ JÓGA PODLE DINY 
RODRIGOVÉ Z BRAZÍLIE

Centrum Zdravé Já
Palackého 457
www.cititsedobre.cz

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

Ateliér sebevzdělávání
Tel.: 604 163 735
www.alternativnicentrum.webnode.cz
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a děti ve věku 3 až 7 let. Zahrajeme si na čme-
láky, kočky, psy a hady a přitom protáhneme 
svá těla. Lekci vede Veronika Kolečková. Cvi-
čení je zahrnuto do akce DNY ZDRAVÍ. Při-
hlašování a více informací na e-mailu: 
v.koleckova@svcroznov.cz 
dopoledne — u hudebního altánu

 � PÁTEK 28. 5. 
POHÁDKOVÝ PÁTEK
Jak pejsek s kočičkou pekli dort, hraje Divadlo 
Maringotka
17.00 hodin — sál SVČ

 � PONDĚLÍ 31. 5. 
LEHKOATLETICKÝ ČTYŘBOJ
Závody pro děti ZŠ a MŠ — 4 disciplíny atleti-
ky (běh, sprint, skok a hod). Více info: 
p.solgovic@svcronov.cz 
13.00–18.00 hodin — Rožnov

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

POZOR! Akce se uskuteční pouze v případě, 
že nebudou prodloužena opatření proti šíření 
nákazy koronavirem vyhlašovaná vládou ČR!

Turistické vycházky v květnu
Prázdninový režim. Sraz je v úterý 4. 5. v 8.15 
hodin na AN. Zde se domluví trasa a cíl cesty. 
Zároveň naplánujeme i další vycházky podle 
zájmu účastníků vč. místa a hodiny srazu.

Další akce v měsíci

 �NEDĚLE 9. 5.
DEN MATEK
Malé překvapení pro maminky, babičky a pra-
babičky ke Dni matek. Čeká vás gratulace 
v podobě malého sladkého dárečku.
15.00 hodin — hudební altán v parku

 � PONDĚLÍ 10. 5.
MĚŘENÍ GLYKEMIE
9.00-11.00 hodin — malá kancelář SC

 � ČTVRTEK 27. 5. 
PORADNA SOS 
Využijte tuto bezplatnou službu občanům.
12.00-16.00 hodin — malá klubovna SC 
(dv. č. 204)

Upozornění
Pobytový zájezd do Spáleného Poříčí v termínu 
8. 5.-13. 5. se ruší. Koncert 4 Tenoři–Muzi-
kálové gala, který se měl konat v Kulturním 
domě v Zašové ve středu 3. 2., se překládá na 
úterý 18. 5. Zakoupené vstupenky zůstávají 
v platnosti. Datum konání si ještě ověřte na 
www.kultura.zasova.cz, tel. 734 447 239. 

 � POBYT U MOŘE S POHYBEM CHOR-
VATSKO | OSTROV PAG
Dva turnusy 5. až 14. 7.a 12. až 21. 7. Cenu do-
jednáváme (předpokládaná cena 9 500 Kč/os). 
Rezervace přes objednávkový systém — 
objednavky.cititsedobre.cz
Pro více informací 605 833 931, 
nebo zuzana@cititsedobre.cz

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

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.

 � PO CELÝ KVĚTEN
VÝZVA: NA VRCH, DOLŮ A KOLEM ROŽNOVA
Terénní výzva související s měsíční akcí Dny 
zdraví aneb květnová zdravotní procházka 
určená široké veřejnosti. Jedná se o 3 vrcho-
ly pro nadšence pohybu, zdatné a sportovce 
a  2  místa v blízkém okolí Rožnova, která 
budou přístupná i handicapovaným, senio-
rům, kočárkům. Hlavní myšlenkou je udělat 
si procházku, dojít do cíle, nasbírat 5 razítek 
(účastníci s pohybovým omezením 2 razítka) 
a po 31. 5. si vyzvednout svou cenu v SVČ. 
Pro dvě městské trasy budou po cestě parkem 
připravené úkoly, trasy na vrchy budou mít jed-
noduché pohybové zadání až na vrcholu.
Kartičky pro umísťování razítek budou k vy-
zvednutí v SVČ a také v TIC na náměstí. Více 
informací na www.svcroznov, facebooku, 
e-mail: m.valkova@svcroznov.cz.

 � PO CELÝ KVĚTEN
WORKOUT VÝZVA
Město, park, přilehlé okolí — Rožnov. Výzva 
pro děti i dospělé — udělej co největší počet 
opakování jednotlivých úkolů za daný čas. 
Více info: p.solgovic@svcroznov.cz 

 � PO CELÝ MĚSÍC KVĚTEN
ROŽNOVSKÝ SLAVÍČEK, ANEB ZPÍVÁ 
CELÁ RODINA
On-line přehlídka zpěvaček a zpěváků. Více 
info na www.svcroznov.cz nebo e-mailu: 
j.trlica@svcroznov.cz 

 � PONDĚLÍ 3. 5. AŽ PÁTEK 4. 6.
BÁ-SNĚNÍ
Soutěž pro žáky základních škol a studenty 
středních škol. Úkolem je vytvořit autorskou 
báseň. Vyhodnocení proběhne koncem června 
a vybrané práce budou oceněny. 
Více info: b.koprivova@svcroznov.cz 

 � KVĚTNOVÉ ČTVRTKY
HEART2BEAT LEKCE PRO VEŘEJNOST
Vysíláme živě pro všechny děti, dospělé, taneč-

níky i NEtanečníky na facebooku — ve skupi-
ně/dance crew H2BSB s našimi lektory: Veve, 
Ersi, Adamem, Julií.Tyto lekce jsou zaměřeny 
na strečink a street dance (hip hop, dancehall, 
R’n’B‘). Neváhejte a pojďte se s námi protáh-
nout a zatancovat si. Lekce jsou zdarma.
18.00-19.00 hodin — on-line na Fb Dance crew H2BSB

 � STŘEDA 12. 5. 
VERNISÁŽ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE
V sále SVČ proběhne ocenění autorů vybra-
ných prací výtvarné soutěže na téma: Co dě-
lám nejraději? Všechny práce si pak můžete 
prohlédnout na chodbách SVČ.
17.00 hodin — sál SVČ 

 � ČTVRTEK 6. A 20. 5. 
FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST
Konzultační a poradenská činnost rožnov-
ských filatelistů.
18.00 hodin 

 � STŘEDA 12. 5. 
DO FORMY!
Kruhový trénink určený pro dospělé. Trénink 
pod vedením Veroniky Kolečkové. Přijď si 
dát do těla na čerstvém vzduchu! Tvé tělo Ti 
poděkuje. Trénink je zahrnutý do akce DNY 
ZDRAVÍ. Počet míst je omezen. Přihlašování a více 
informací na e-mailu:  v.koleckova@svcroznov.cz 
17.00 hodin  — Atletické hřiště Dany Zátopkové 

 � STŘEDA 19. 5. 
PŘEDNÁŠKA NA TÉMA: SPORTOVNÍ 
PŘÍPRAVA DĚTÍ
Přednáška je zahrnuta do akce Zdravé město 
Rožnov DNY ZDRAVÍ aneb květnová zdra-
votní procházka. Přednášející Mgr. Martin 
Navařík, pedagog a trenér atletiky. Vzhledem 
k omezené kapacitě míst na přednášce, probíhá 
přihlášení na e-mail m.navarik@svcroznov.cz   
17.00-19.00 hodin — KC PUNTÍK (Láz)

 � ČTVRTEK 20. 5. 
PLETENÍ KOŠÍKU Z PEDIGU
S dětmi si upleteme košík z pedigu. Cena 150 
Kč za dítě (materiál, pomůcky na pletení za-
půjčíme). Na akci je nutné se přihlásit do 16. 
5. na e-mail: j.krenkova@svcroznov.cz
15.30-17.30 hodin — SVČ 

 � SOBOTA 22. 5. 
PŘESPOLNÍ BĚH
Přespolní běh pro děti MŠ a ZŠ. Tato sportov-
ní událost je zahrnuta do akce Zdravé město 
Rožnov DNY ZDRAVÍ aneb květnová zdravot-
ní procházka. 
Více info: p.solgovic@svcroznov.cz, registrace 
na místě předem na uvedený e-mail.
8.00-14.00 hodin  — park

 � STŘEDA 26. 5. 
JOGÍNCI
Jóga pro děti hravou formou. Určeno pro MŠ 

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

Centrum Zdravé Já
 Palackého 457 • Rožnov p. R.

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

Palackého 457, Rožnov p. R. 

Klub seniorů
Tel.: 774 423 197
klubsen.rpr@centrum.cz
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Pizza, burger, frgál, ale i stezky pro děti
Razula ve Velkých Karlovicích láká výletníky
Chystáte se vyrazit na výlet do příro-
dy? Pokud budete mít cestu kolem 
Velkých Karlovic, zastavte se za ob-
čerstvením v tamním Bistru Razula. 
Výdejní okénko je otevřené denně od 
8 do 18 hodin a nabízí spoustu speci-
alit s sebou, od května i s atraktivní 
novinkou.

Bývalý ski bufet u sjezdovky Ra-
zula a cyklostezky Bečva láká čím 
dál víc lidí návštěvníků. O přípravu 
jídel se totiž začali starat kuchaři 
blízkého hotelu Lanterna a ti kom-
pletně proměnili nabídku jídel. 
„Denně pečeme šest druhů pizzy, 
děláme burgery s trhaným masem, 
grilovaná žebra a  sýry, plněné tor-
tilly, borůvkové knedlíky, nechybí fr-
gály a další dobroty. Nově od května 
začneme péct jehněčí kolínko, které 
k nám vozí farma Rudimov,“ říká šéf-
kuchař Bistra Razula Josef Tydlačka.
Bistro zatím funguje „jen“ prostřed-
nictvím výdejního okénka. Po uvol-
nění aktuálních omezení si tu ale 
budete moci posedět i uvnitř nebo 
na kryté terase, využít ohniště a her-
ní zónu s pískovištěm či půjčovnou 
sportovního vybavení. U Bistra Ra-
zula také začíná oblíbená turistická 
trasa „Hledej poklad na Razule“, 
na které děti plní jednoduché úkoly 
a  po návratu se získaným číselným 
kódem otevřou schránku s pokla-
dem (instrukce jsou zdarma k vy-
zvednutí v bistru). Od léta se chystá 
i nová Stezka portáše Maliny.  Více: 
www.valachy.cz                         (pr)

Hledáte program pro děti na let-
ní prázdniny? U Bistra Razula se 
budou v létě konat jednodenní 
i vícedenní příměstské kempy 
s  pestrým programem a pod 
vedením zkušených instruktorů 

Resortu Valachy. Příjem při-
hlášek byl právě zahájen na 
www.valachy.cz 
Stejně jako loni se chystají i kur-
zy pečení pizzy pro děti pod vede-
ním šéfkuchaře Josefa Tydlačky.

Tip: Letní kempy a kurzy pečení pizzy

Josef Tydlačka
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Martin Valášek
martin.valasek@tka.cz

Festival Jeden svět proběhne letos on-line

JEDEN SVĚT
PONDĚLÍ 10. 5. — NEDĚLE 6. 6.
Po celém Česku

Festival Jeden svět je jedním ze 
základních stavebních kamenů spo-
lečnosti Člověk v tísni. Od svého 
vzniku v roce 1999 vyrostl v největší 
festival svého druhu na světě a dnes 
jeho program zhlédne každoročně 
přes sto tisíc diváků a divaček po 
celé republice. Jeden svět získal také 
čestné uznání organizace UNESCO 
za výchovu k lidským právům. Loni 
byly produkce přesunuty na pod-
zimní termín a v Rožnově  jsme na 
rozdíl od jiných měst měli to štěstí, 
že za ztížených podmínek projekce 
proběhly. Letos se celý festival ode-
hrává ve virtuálním prostoru, na 
který jsme si za těch pár měsíců tak 
trochu zvykli, a nasnadě byl i výběr 
názvu „Vypadáváš“.

Internetové připojení, zapnuté 
webkamery, neustálé klikání myší 
a snaha alespoň na chvilku vidět 
ty, kteří jsou na druhé straně obra-
zovky. „Vypadáváš“ se stalo jedním 
z nejčastějších slov, která prováze-

jí setkání lidí zprostředkovávaná 
technickými možnostmi internetu. 
Je to upozornění na slabé připoje-
ní, na technické obtíže, které ne-
gativně vstoupily do komunikace 
umožněné technologiemi. Zároveň 
označuje i situaci, ve které se spous-
ta lidí po začátku pandemie ocitla. 
Kdo vypadává pouze z videokon-
ferencí a kdo z běžného života? 
Jaké výzvy s sebou přinesl přechod 
do on-line prostředí a jaké je naše 
místo v nové realitě? Tím se bude 
zabývat dvacátý třetí ročník Mezi-
národního festivalu dokumentár-
ních filmů o lidských právech Je-
den svět, který proběhne z důvodů 
současné pandemické situace od 
10. května do 6. června on-line po 
celém Česku. Jeden svět tak bude 
letos opravdu jen jeden. 
„Při výběru hlavního festivalového 
tématu jsme se shodli, že Jeden svět 
musí jako vždy reflektovat aktuální 
dění doma i ve světě. Nejpalčivějším 
je podle nás to, jak probíhající pande-
mie a přesun dění do digitálního svě-
ta zvýraznily společenské nerovnosti. 
Přemýšleli jsme, jak moc máme tuto 
transformaci našich životů v práci, 
ve škole nebo v rodině pod kontrolou 
a  do jaké míry jsme už v rozjetém vla-
ku, který nejde zastavit,“ říká ředitel 
festivalu Ondřej Kamenický. Naráží 

také na rozhodnutí uspořádat le-
tošní festival on-line kvůli aktuální 
situaci okolo koronavirové pande-
mie. „S  ohledem na nejistotu v  ce-
lém kulturním sektoru, kde mj. není 
stále jasná doba otevření kin, jsme se 
rozhodli přesunout Jeden svět do pri-
márně virtuálního prostředí. Budeme 
se snažit divákům zprostředkovat co 
největší množství debat a pofilmových 
diskuzí,“ dodává Kamenický.

Festival tak letos získává úplně 
novou podobu. Od 10. do 19. květ-
na se diváci mohou těšit na Jeden 
svět živě – pravidelné projekce 
doprovázené streamy debat s fil-
movými tvůrci a tvůrkyněmi a od 
20. května do 6. června si budou 
diváci a divačky moct pustit všech-
ny filmy na nové platformě Jeden 
svět on-line. Vybrané projekce bu-
dou stejně jako v kinech opatřeny 
audiopopisem nebo speciálními 
titulky pro neslyšící.

BÁRA GARZINOVÁ & ENSEM-
BLE STREAM
PONDĚLÍ 31. 5.
19.00 hodin — on-line

Doba streamovaných koncertů 
dala vzniknout novému rožnov-
skému uskupení Ensemble Stream  
a uvést zdejším fanouškům barok-
ního zpěvu mezzosopranistku Bar-

boru Garzinovou, jejíž působnost 
sahá na prkna Národního divadla 
v Brně. Její přirozený projev a ji-
žanský šmrnc podtrhe ne zcela ob-
vyklé seskupení nástrojů pro zvo-
lený repertoár. V rukou Mariana 
Friedla (kontrabas, percuse), Alž-
běty Hlavicové ( hoboj, zobcové 
flétny), Aleny Čípové (violoncello, 
percuse), Anežky Tkáčové (cim-
bál) a  také loutnisty Marka Kubá-
ta zazní skladby Gulia Cacciniho, 
Stefana Landiho, Claudia Monte-
verdiho, Juana Hidalga, Daria Cas-
tela a Sebastiana le Camuse. Pří-
jemným překvapením bude zvuk 
české háčkové harfy, na kterou za-
hraje sama Bára Garzinová. O mu-
zikantech a zajímavostech někte-
rých nástrojů vám během koncertu 
pár slov poví Alena Čípová. Užijte 
si příjemný poslech skladeb z per 
méně známých autorů, které vás 
obohatí a potěší na duši.

Pavel Zajíc
zapa@knir.cz

Od pondělí 12. dubna je měst-
ská knihovna opět otevřena pro 
své čtenáře. Využít můžete takřka 
všech tradičních služeb knihovny, 
vyjma veřejného internetu, studov-
ny, kulturních a vzdělávacích akcí. 
Tedy po celých 102 dnech, kdy 
fungovala pouze v režimu výdejní-
ho okénka. V průběhu toho období 
bylo možné si knihy či jiné doku-
menty objednat a následně vyzved-
nout v průběhu standardních oteví-
racích hodin knihovny. 

Přes tento hendikep knihovna 
v prvním čtvrtletí roku 2021 vyka-
zuje 7 263 fyzických návštěv, při 
nichž bylo realizováno 44 869 vý-
půjček dokumentů. To jsou docela 
zajímavá čísla, vezmete-li v úvahu 
skutečnost, že všechny tyto doku-
menty musely být knihovníky pro 
čtenáře vyhledány, přichystány 
a u výdejových dveří předány. V po-
rovnání s půjčováním dokumentů 
prostřednictvím volného výběru 
dokumentů realizovaného samot-
ným čtenářem se jedná o způsob 
pracnější a časově náročnější.

Avšak městská knihovna nejsou 
jen dokumenty k vypůjčení, ale 
také aktivity mimo tyto klasické 
mantinely. V pondělí 6. dubna byla 
pro děti a jejich rodiče připravena 

soutěž v okolí knihovny s názvem 
Velikonoční knihovna. Přestože 
počasí velikonoční rozhodně ne-
bylo a ještě ráno pokrývala okolí 
knihovny souvislá sněhová po-
krývka, bezmála 50 dětí a rodičů 
se v průběhu odpoledne zastavilo, 
aby procvičili své mozkové závity 
prostřednictvím pohádkových kví-

zových otázek. Bylo to velmi po-
těšující zjištění, že rodiče ani děti 
cestu do knihovny nezapomněli.

V průběhu měsíce května jsou 
připraveny tři video rozhovory 
z knihovny. V prvním si budeme 
se spisovatelem, novinářem a ces-
tovatelem Jiřím Kalátem povídat 
o kritickém pohledu na média 

a peripetiích při psaní knihy Všich-
ni tady lžou. 

V dalším rozhovoru nazvaném 
Fénix Libušín poodhalí Tomáš 
Gross, garant objektů Národního 
muzea v přírodě na Pustevnách, 
příběh rekonstrukce, historie a sou-
vislosti této, o loňských prázdni-
nách opět zpřístupněné, památky. 

Posledním hostem - májovým 
hostem bude Petr Fiala, frontman 
kapely Mňága a Žďorp, který v roz-
hovoru s názvem Co mě naučila 
tato doba poodhalí pozadí virtuál-
ního turné kapely. 

Protože ve chvíli, kdy tato slova 
píši, ještě rozhovory nejsou natoče-
ny, je možné, že se v jejich  rámci 
dostane i na témata jiná, ale to se 
nechte překvapit. Sám se nechám.

Na jiném místě Spektra Rož-
novska se dočtete, jak dopadlo 
vyhlášení výsledků okresního kola 
literární soutěže O poklad strýca 
Juráša. Za sebe si myslím, že se 
natáčení a výsledné video velmi 
povedlo. Posoudit můžete sami na 
YouTube kanále knihovny. Je také 
potřeba zdůraznit, že veškerá videa 
z  knihovny vznikají svépomocí.

Podtrženo, sečteno. Knihov-
na žije, nabídka offline pořadů 
se bude v souvislosti s možným 
rozvolněním rozšiřovat, nadá-
le zůstáváme aktivní i v online 
prostředí. A knihy? Jak říká ná-
zev článku...

Naše knihy se netají, že na vaše oči čekají
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Čtenářská gramotnost na ZŠ Koryčanské Paseky
Během měsíce března se konaly 
u  nás ve škole on-line čtenářské 
dílny. Zapojili se všichni žáci 1. až 
5.  třídy. Paní učitelky si s dětmi 
při on-line výuce přečetly příběh 
z nabídky vzdělávacího portálu, 
který je zaměřený na čtení s po-
rozuměním.  Společně pak odpo-
vídaly na zadané otázky a  hledaly 
odpovědi v textu. Někteří žáci 
pracovali samostatně. Každá 
třída měla jiný příběh, který od-
povídal věku a dovednostem čte-
nářů. Téma zvířata jsme vybrali 
záměrně, jelikož na jaře se rodí 
nová mláďata, a tak jsme propojili 
výuku čtení s prvoukou či příro-
dovědou. Například 3. třída měla 
příběh O jezevci Chrujdovi. Děti 
si tak rozšířily své znalosti, a  také 

mohly sdílet s ostatními své po-
znatky nebo zážitky ze života zví-
řat. Žáci si zahráli na ilustrátory. 
Mladší ročníky nakreslily k příbě-
hu obrázek a starší ročníky navrh-
ly obálku pro knihu. Chtěli jsme 
žákům připomenout, že březen je 
měsíc knihy, a hlavně, že kniha je 
náš dobrý kamarád!

Na závěr proběhla diskuse žáků 
o knihách, které právě doma čtou. 
Báječně se nám podařilo oživit 
u  dětí zájem o čtení a najít inspi-
raci, jak příjemně strávit čas nebo 
zahnat nudu. Velmi se těšíme, až 
se děti vrátí do lavic a zase nám 
bude ve škole veselo!

 Za pedagogický sbor         
Mgr. Věnceslava Svatošová

Na snímcích jsou Viktorie 
Jakšíková a Vojta Úlehla 
(oba 3. třída).

Založili jsme Spolek Rožnov město tradic
Vážení spoluobčané, v březnu toho-
to roku byl založen Spolek Rožnov 
město tradic. Vznik tohoto sub-
jektu je dalším krokem naší snahy 
zlepšit komunikaci mezi předsta-
viteli samosprávy a občany města. 
Naším záměrem je vytvořit plat-
formu, ve které by mohla efektivně 
probíhat výměna názorů, formula-
ce zásadních problémů a která by 
vytvořila prostor pro aktivní účast 
nás občanů při jejich řešení.

Tuto iniciativu odstartovala sna-
ha několika podnikatelů z centra 
města o individuální dialog se zá-
stupci města. Jednalo se o návrh 
nápravy nového dopravního řešení 
v lokalitě náměstí, které postrádá 
logiku, dopravu komplikuje a ně-
které jeho součásti působí velmi 
nevzhledně.

Připomínky, snad proto, že je 
předkládali jednotlivci, nestály 
představitelům města za odpověď. 
To byl důvod k formulaci několika 
závažných problémů, které kom-
plikují život i podnikání v centru 
města (např. navrácení dopravního 
řešení do původního stavu, úprava 
nevzhledných ploch kolem sochy 
T. G. M, umístění a  vzhled měst-
ské tržnice). Návrhy k diskuzi v pí-
semné formě podepsalo 68  podni-
katelů a téměř 900 občanů.

Po velkém úsilí z naší strany se 
podařilo zahájit jednání s kompe-
tentními lidmi na radnici, které 
však přineslo pouze zklamání 
z  toho, že naše, potažmo Vaše 
názory, jsou brány jako obtěžující 
a  nekvalifikované. Nicméně dia-
log byl zahájen.

Proto jsme založili spolek, 
z  jehož  názvu vyplývá hlavní 
cíl, který nás spojuje. Právě dnes, 
kdy vyrůstá další unifikovaná ne-
vzhledná budova supermarketu, 
je více než dříve důležité myslet 
na to, co Rožnov dělá, nebo spíše 
dělalo  výjimečným, a co je jen 
odrazem pouze bezobsažného 
čerpání dotací, které se stalo běž-
nou součástí práce úředníků.

Za krátkou dobu přípravného 
období jsme stihli již řadu aktivit, 
které mají společný cíl – vrátit 
Rožnovu jeho kdysi tradiční pří-
vlastek: město, kde se nádherně 
bydlí, podniká a odpočívá.

Kromě již zmíněné výzvy, kte-
rá se týkala náměstí, jsme s pod-
porou dalších občanů pomohli 
v  organizaci petice za ponechání 

chodníku na nábřeží na straně 
Bečvy a zastavení devastace toho-
to území nesmyslným vysázením 
stromů. Tuto petici podpořilo 
více než 300 lidí. Naše argumen-
ty jsme předložili zastupitelům 
a  prezentovali jsme je i v míst-
ním tisku.

Spolek Rožnov město tradic 
je otevřen. K členství jsou zváni 
všichni, kdo mají zájem na tom, 
aby byl více slyšet hlas občanů, 
kteří si váží historie našeho krás-
ného města a kteří chtějí, aby 
se navazovalo na to nejlepší, co 
nám předcházející generace za-
nechaly. Nikoli aby to, co Rožnov 
odlišuje od ostatních měst, bylo 
odstraňováno. 

roznovmestotradic@centrum.cz

Kateřina Fryšarová z rožnovského gymnázia 
zvítězila v soutěži Juvenes Translatores

Evropská komise 11. března oznámila 
jména 27 mladých překladatelů, kteří 
v  členských státech zvítězili v překlada-
telské soutěži pro střední školy Juvenes 
Translatores.

Vítězkou 14. ročníku soutěže se v Čes-
ké republice stala Kateřina Fryšarová, 
studentka Gymnázia z Rožnova pod 
Radhoštěm.

Její překlad textu z anglického do čes-
kého jazyka vyhodnotila odborná poro-
ta složená z překladatelů Evropské ko-
mise z textů zaslaných z České republiky 
jako nejlepší.

Evropská komise blahopřeje všem 27 
mladým překladatelům, kteří zvítězili 
v  překladatelské soutěži pro střední ško-
ly Juvenes Translatores. Účastníci si při 
překladu mohli vybrat jakoukoli kombi-
naci dvou úředních jazyků EU. Z 552 

možných jazykových kombinací jich za-
čínající překladatelé využili 150.

Téma vybrané pro tento ročník - Jak si 
poradit v nelehké době – společně jsme 
silnější - bylo věrným odrazem Evropy 
v loňském roce. Komisař pro rozpočet 
a správu Johannes Hahn k tomu uvedl: 
„Gratuluji studentům, kteří se za tak slo-
žitých okolností rozhodli změřit síly v  pře-
kládání. Blahopřeji také učitelům, kteří se 
rozhodli soutěž uspořádat uprostřed on-line 
výuky. Všichni prokázali opravdový zájem 
o jazyky a mnohojazyčnost.”

Celý článek na:

https://ec.europa.eu/czech-republic/
news/210311_juvenes_translatores_cs

Mgr. Kateřina Turzová
Gymnázium Rožnov p. R.
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Vyhodnocení soutěže - Můj soused netopýr
V rámci projektu na ochranu neto-
pýrů – silně a kriticky ohrožených 
druhů naší přírody – byla vyhláše-
na výtvarná soutěž „Můj soused 
netopýr“ pro děti z mateřských 
a  základních škol v Rožnově pod 
Radhoštěm. Sešly se nám do cent-
ra Českého svazu ochránců přírody 
RADHOŠŤ opravdu krásné obráz-
ky, na kterých děti ztvárnily motivy 
ze života netopýrů – lov potravy, 
echolokaci a také příběhy, jak ne-
topýry chránit a co dělat, když je 
najdeme zraněné v přírodě. Vy-
brané obrázky pošleme do České 
společnosti na ochranu netopýrů 
– ČESON do Prahy k propagaci ži-
vota těchto jedinečných a jediných 
létajících savců naší přírody. Všem 
zúčastněným ZŠ a MŠ moc děkuje-
me, že i v této těžké době nezapo-
mněly na to, jak je důležité chránit 
tyto tvory noční oblohy a  propago-
vat jejich ochranu v našem městě 
Rožnově.

Vyhodnocení soutěže: 
KATEGORIE MŠ: 1. Jůlie Pešková 
(MŠ 1. máje 1153), 2. Šimon Smo-
lík (MŠ 1. máje 1153), 3. Karolína 
Janků (MŠ Radost – Koryčanské 
Paseky), cena poroty Adéla Něm-
cová (MŠ 1. máje 1153). 

KATEGORIE 1. - 5. TŘÍDA ZŠ: 
1.  Štěpán Jahoda (ZŠ 5. května), 
2. Adéla Ondruchová (ZŠ 5. květ-
na), 3. Sebastian Sochacki (ZŠ 
5.  května), cena poroty Sandra 
Keslerová (ZŠ 5. května). 

KATEGORIE 6. - 9. TŘÍDA ZŠ: 
1.  Andrea Vraníková (ZŠ Videč-
ská), 2. Monika Strnadlová (ZŠ 
Videčská), 3. Catherine Eva Poláš-
ková (ZŠ Videčská), cena poroty 
Vadym Reheyda (ZŠ Videčská).

Michal Šulgan, pedagog       
volného času a předseda 

ČSOP RADHOŠŤ

Soutěže se zúčastnily školy: ZŠ Videčská, ZŠ 
5.  května, MŠ 1. máje 1153, MŠ Radost Koryčan-
ské Paseky. Na fotu Michal Šulgan při předávání 
odměn na ZŠ Videčská.   Foto Stanislava Wolková

SŠIEŘ Rožnov úspěšný v celostátní soutěži!
‚‚Všichni na jednom jevišti 
velikého světa stojíme a co-
koliv se tu koná, všech se 
týče.“ (J. A. Komenský)

I letos, v době nestandardní, 
v  době on-line výuky, se Střední 
škola informatiky, elektrotechniky 
a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 
zapojila do celostátní literárně his-
torické a výtvarné soutěže Komen-
ský a  my. A úspěšně. Postoupila 
totiž, v náročné konkurenci gym-

názií, jako jediná střední odborná 
škola z celé republiky do finále této 
soutěže, jejímž vyhlašovatelem je 
Ministerstvo školství, mládeže a tě-
lovýchovy ČR.

V době „necovidové“ by finále 
soutěže probíhalo formou tříden-
ního soustředění v místě pořádající 
organizace, tedy v Brandýse nad 
Orlicí, kde bychom byli účastní-
ky zajímavých koncertů, předná-
šek, seminářů a jiných akcí. Letos 
vzhledem k situaci pořadatelé při-

pravili slavnostní videokonferenci 
za účasti významných hostů, např. 
senátora Ing. Petra Šilara, radního 
Pardubického kraje pro oblast škol-
ství pana Josefa Kozla či předsedy 
Asociace pedagogů základního 
školství ČR pana Jaroslava Štercla 
a dalších.

Odborná porota, jejímž předse-
dou byl RNDr. Vladimír Přívratský, 
CSc., biolog a antropolog, a člen-
kou např. Mgr. Tereza Hejdová, spi-
sovatelka a lingvistka z Ústavu pro 

jazyk český AV ČR, udělila našemu 
žákovi, Radku Filovi (IT3B), čest-
né uznání za slohovou práci – esej 
na téma Co pro mě znamená být 
svobodný? 

Radkovi patří za tento mimořád-
ný úspěch veliká gratulace a  dík 
za vzornou reprezentaci nejen naší 
školy, ale i města Rožnova pod 
Radhoštěm.

Mgr. Kristýna Pospíšilová
SŠIEŘ Rožnov p. R.

Děti a rodiče se v sobotu 27. března  
zapojili do celonárodní akce Ukliď-
me Česko! Aneb uklidíme on-line 
s družinou ZŠ Záhumení v  Rož-
nově pod Radhoštěm! Někteří žáci 
z  družiny Základní školy Záhume-
ní v Rožnově pod Radhoštěm s ro-
dinami a vychovatel ŠD Jiří Hauser 
(Trojanovice) dobrovolně uklidili, 
každý sám v místě svého bydliště, 
okolní les, park, zahradu, studán-
ku, potok atd. Beskydy děkují za 
vyčištění nádherné horské přírody. 
Vše se událo za dodržení všech 

hygienických podmínek a nařízení 
vlády on-line. 

P. S.: A jako bonus od žáka z 1.  třídy 
Rosti Procházky. :) Matematická úlo-
ha: S tatínkem jsme prošli 250 metrů 
podél Hážovického potoku a sesbírali 
dva kotouče odpadků. Kolik odpad-
ků může být podél potoku, když měří 
8 km? Pane vychovateli, co si o tom 
myslíte?

Jiří Hauser, vychovatel ŠD     
ZŠ Záhumení, Rožnov p. R.

ZŠ Záhumení uklízela Rožnov

 �Město zve rodiče z Rožnovska na 
webinář s Mgr. Lenkou Bínovou

Význam pohybových aktivit u na-
šich dětí - ne každé dítě je pohybo-
vě talentované, ale to neznamená, 
že pohyb nepotřebuje a že by se 
mu nemělo a nemohlo po celý ži-
vot věnovat.

Pojem gramotnost vnímáme 
hlavně v souvislosti se schopností 
jedince číst nebo psát. Ale v  lid-

ském životě existuje také pohybo-
vá gramotnost, jejíž základy si bu-
dujeme od raného dětství. Jedná 
se o základy, z kterých pak bude-
me stavět po celý další život.

Dnešní doba snižuje díky pro-
středí s elektronickými lákadly 
již od časných vývojových obdo-
bí spontánní pohybovou aktivitu 
a podíl pohybové aktivity dětí 
v  denním režimu je dán i dalšími 
civilizačními změnami. Většina 

dětí předškolního i mladšího škol-
ního věku přirozeně volí pohybo-
vou hru s  vrstevníky.

Pojďme společně diskutovat 
nad otázkou přirozeného pohybu 
našich dětí a jak jako rodič dosta-
tek prostoru pro přirozený pohyb 
pro své dítě vytvořit.

Kdy: 13. května 2021
Čas: 17.00 – 19.00 hod. 
Kde: On-line platforma ZOOM

Na webinář je nutné se předem 
přihlásit do 12. května 2021 na e-
-mail: iveta.dorotikova@roznov.cz.
Před webinářem Vám přijde na 
uvedený e-mail odkaz na virtuální 
prostředí, ve kterém se webinář 
bude konat. 

Vstup zdarma. Akce je podpo-
řena Ministerstvem práce a sociál-
ních věcí. 

(měú)
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Bedřich Přikryl – vzpomínka na rožnovského fotografa

V těchto dnech by se dožil 90 let 
rožnovský fotograf Bedřich Přikryl. 
Narodil se sice v Přerově (narozen 
16. 4. 1931, na fotu), ale cesty osu-
du ho přes Valašské Meziříčí doved-
ly až do Rožnova pod Radhoštěm. 
Fotografem se vyučil v letech 1946- 
-1949 v ateliéru Vladimíra Šrůtka ve 
Valašském Meziříčí a řadí se k  foto-
grafům klasické černobílé fotografie 
s  použitím fotocitlivého filmu, vý-
vojky, ustalovače a fotopapíru.                                                                                                                                     

Zásadní zlom v jeho osobním 
i  profesním životě nastal na konci 
50. let minulého století. Jednak se 
oženil a přestěhoval se do Rožnova 
pod Radhoštěm do domu rodičů 
manželky na Horních Pasekách 

a  jednak nastoupil do n. p. Mo-
ravskoslezské pletárny (později 
Loana) jako vedoucí fotooddělení. 
Z  kariérního hlediska to však byl 
jen malý krůček. K tomu velkému 
se odhodlal v roce 1967, když pře-
šel do Valašského muzea v přírodě 
a stal se vůbec jeho prvním ofici-
álním fotografem. Zde, v  prostře-
dí jako stvořeném pro fotografy, 
plně využívá poskytnutého zázemí 
a  možnosti seberealizace. Naplno 
rozvíjí své schopnosti a stává se 
uznávaným fotografem. Prostřed-
nictvím výstav, publikací, knih 

s  jeho fotografiemi a vydaných 
pohlednic jej znají lidé nejen z Rož-
nova a okolí. Tato dlouhá a plodná 
etapa je ukončena až v roce 1991 
jeho odchodem do důchodu. Vý-
sledky jeho práce v  muzeu tvoří 
dodnes velkou část dokumentů 
muzejního fotoarchívu a jsou vyu-
žívány odbornou i laickou veřejnos-
tí. Fotografování zůstal věrný i ve 
svém důchodovém věku, a  to až do 
své smrti v dubnu 2004.                          

Na sklonku minulého roku 
vyšla za přispění rodinných pří-
slušníků a  Valašského muzea 

v  přírodě o  Bedřichu Přikrylovi 
kniha s  názvem „Bedřich Přikryl, 
rožnovský fotograf 2. poloviny 
minulého století“, která je pro-
střednictvím téměř 200 fotografií 
určitým dokumentem dané doby, 
kterou má starší generace ještě 
v  živé paměti. Pro mladší gene-
raci přináší představu o tom, jak 
vypadal Rožnov pod Radhoštěm 
v  nedávné minulosti.                                                                                                                    

Kniha je k dostání v knihkupec-
tví a vzhledem k dnešní koronavi-
rové době také i přímo u autora 
(VojtechMalenak@seznam.cz). (r)

Takto vypadalo Masarykovo náměstí před ně-
kolika desítkami let.    Foto reprodukce z knihy

Historici podrobně mapují stopy lidského umu
Při svých cestách do zaměstná-
ní, za nákupy, na úřady nebo jen 
tak během víkendové procházky 
mnohdy bezmyšlenkovitě míjíme 
místa, aniž si uvědomujeme, že 
zde fungovaly různé provozy v  po-
době mlýnů, valch, pil, sušíren 
ovoce, kováren či jiných zařízení. 
Našim předkům pomáhaly se zpra-
cováním plodin, produkovaly suro-
viny i hotové výrobky, dávaly ob-
živu mnoha lidem. Zpravidla byly 
vybaveny jednoduchým zařízením, 
nejednou využívaly vodní sílu. Co 
ale měly společné, byla dovednost 
a řemeslný um zdejších lidí. Postu-
pující modernizace a nové tech-
nologie postupně zapříčinily, že 
mnohé z provozů stagnovaly, upa-
daly, až nenávratně zanikly. S léty 
se zasypaly náhony, vniveč přišlo 
vnitřní vybavení a nejednou zmize-
ly z povrchu zemského i samotné 
stavby. Zániku jedné z nich neda-
leko našeho náměstí jsme ostatně 
byli svědky i zcela nedávno, kdy 
nenávratně zmizel tzv. Paláčkův 
mlýn, jehož předchůdce mlel obilí 
pro Rožnovany již v wdobě stře-
dověku. Podobně přišel Rožnov 
v  druhé polovině minulého století 
o jedinečnou technickou památku 
v podobě tzv. Struhy, která svými 
vodami uváděla do pohybu oba 
mlýny – horní, později Paláčkův, 
a  dolní, proměněný posléze v  pa-
pírnu. Díky městské knihovně 
a  projektu Město v mé paměti 
naštěstí povědomí o této pomyslné 
tepně starého Rožnova neupadlo 
v  zapomnění.

Vedle nich však byly na území 
našeho města také mnohé další 
technické provozy. Stopa svědčící 
o jejich existenci zůstala zachová-
na jen v archivních dokumentech, 
obrazech a starých fotografiích – 
a nejednou i v lidské paměti. Při 
různých příležitostech se alespoň 
střípky z těchto minulých dob daří 
připomenout, uvést znovu ve zná-
most na výstavách, v knihách, při 
besedách. Stále je ale ještě kolem 
nás množství zapomenutých míst 
a památek, která zůstávají zasuta 
prachem zapomnění. Připome-
nout alespoň některé z těchto 
provozů někdejšího rožnovského 
panství chce projekt „Stopy lidské-
ho umu“. Dokumentujeme mlýny, 
pily, lomy a lokální zdroje kamení, 
hliníky, valchy, potašárny, sklárny, 
sušírny ovoce, kovárny, náhony, sa-
laše, ledárny, kovárny, hamry, uh-
liska a další provozy. Výzkum od 
minulého roku zaštiťuje Etnologic-
ký ústav Akademie věd a  Ústav 
evropské etnologie Masarykovy 
univerzity v Brně ve spolupráci 
s Národním muzeem v přírodě 
a  Muzeem regionu Valašsko.

Kromě výrobních a provozních 
objektů, vzpomínek na ně, písem-
ných i obrazových dokumentů 
nás zajímají také místa v krajině 
a jejich pojmenování vycházející 
z  někdejších provozů. Přestože se 
na projektu podílí skupina etnolo-
gů, historiků, geografů, specialistů 
na historickou krajinu a tradiční 
hospodaření, počet historických 
zařízení i zdroje informací jsou 

natolik četné, že budeme rádi za 
jakoukoliv pomoc. Celý tým proto 
ocení informace o objektech, jmé-
nech, příbězích či dokumentech, 
které se k  nim pojí. Stejně důle-
žité jsou kresby, obrazy či staré 
fotografie objektů, jejich majitelů 
a  okolní krajiny, ale také kontakty 
na osoby, kteří si na provoz někte-
rého z  objektů a život kolem něj 
pamatují.

Výsledky tříletého projektu 
budou v roce 2022 přiblíženy na 
výstavě, která bude putovat po 
muzeích v regionu, prostřednic-
tvím map, knihy, besed a interak-
tivních naučných stezek. Již nyní 
mají zájemci k dispozici webovou 

stránku - https://stopyumu.cz/. 
Pokud byste měli tip na některý 
z uvedených provozů nebo místo, 
máte doma historické dokumen-
ty či fotografie, případně dispo-
nujete dalšími informacemi, mů-
žete o  tom dát vědět na e-mail.: 
stopyumu@stopyumu.cz. I zdán-
livě drobné sdělení nás může do-
vést k důležitým poznatkům. 

Za celý výzkumný tým děkují 
PhDr. Přemysl Mácha, Ph.D. (Et-
nologický ústav Akademie věd 
ČR) a doc. PhDr. Daniel Drápa-
la, Ph.D. (Ústav evropské etnolo-
gie Masarykovy univerzity). 

Daniel Drápala

Pila u Paláčkova mlýna, pře-
lom 19. a 20. století. Zdroj: 
Archiv Římskokatolického far-
ního úřadu v Rožnově.

O spolupráci prosí i veřejnost
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Zuberští házenkáři bodovali v Evropském poháru 
Aktuální sezona je i přes komplikace spojené s pandemií covidu-19 pro extraligové házenkáře HC ROBE Zub-
ří více než vydařená. Probojovali se až do čtvrtfinále Evropského poháru EHF, kde si měřilo síly 8 nejlepších 
týmů starého kontinentu. U této příležitosti jsme vyzpovídali manažera klubu Michala Balhárka. 

INZERCE

 � Kdy jste naposledy hráli Evropský 
pohár?
„Bylo to v sezoně 2011/2012, takže 
dlouhá odmlka. Tehdy jsme hráli 
postupně s bosenským Goražde a  vy-
padli s velkoklubem Sportingem Li-
sabons. Samozřejmě motivace hrát 
poháry byla i v mezidobí, ale je to fi-
nančně nákladné. Bohužel, to jak ve 
fotbale, že jsou alokovány peníze a za 
každý zápas dostanete finance, takže 
i když výsledky byly, šlo to mimo nás. 
Jinak poháry může hrát 5 mužských 
českých klubů. Teď se nám podařilo 
peníze vně rozpočtu na sezonu najít, 
podpořil nás kraj, město i někteří 
partneři, takže jsme do toho šli.“

 � Jak těžká byla cesta až do čtvrt-
finále?
„Až do jarních částí jsme postoupili 
se štěstím, protože dva soupeři, tedy 
jak Švýcaři, tak Island vzdali svou 
účast kvůli covidu-19. První střet jsme 
tedy měli 13. února se slovenskou 
Považskou Bystricí. Zápas to přitom 
nebyl vůbec jednoduchý, vždyť za Pre-
šovem je to druhé nejlepší slovenské 
družstvo. Naši kluci ale na domácí 
půdě podali excelentní výkon a doká-
zali vyhrát 29:22. V odvetě 20. února 
se lépe dařilo soupeři s konečným 
skórem 28:23 pro Slováky, ovšem 
díky sedmibrankovému náskoku 

z   prvního zápasu jsme postoupili do 
čtvrtfinále právě my.“

 � A jak se dařilo se Slovinci?
„Gorenje Velenje je tým evropského for-
mátu a dvakrát nás porazil. Ještě před 
dvěma sezonami hráli ligu mistrů. Je 
to velmi slušný manšaft. Výkony na-
šich hráčů rozhodně nebyly ostudou. 
Vždyť v základní sestavě hrají kluci, 
kteří jsou věkem dorostenci. Jejich vý-
sledky jsou perfektní a je pro nás od-
měnou dívat se, jak mnohdy rozhodují 
zápasy. Samozřejmě ale skvělé výkony 
podali i starší, respektive zkušenější 
hráči.“   Text a fota Pavel Románek

 � Jak jsme již dříve informovali HC ROBE Zubří opou-
ští po dohrání sezony trenér Michal Tonar. Novým trené-
rem mužů bude Peter Dávid (na fotu, nar. 1966). Je to 
bývalý slovenský házenkář a později úspěšný trenér. Od 
roku 1995 žije v Německu. Zde také získal statut kvalifi-
kovaného učitele sportu a nabyl trenérské vzdělání. Jako 
hráč získal s Duklou Praha federální titul, slovenský ti-
tul a národní pohár vyhrál s týmem Trnavy. Za českoslo-

venskou reprezentaci odehrál 66 utkání, po rozdělení ČSSR stihl odehrát 
43  utkání za tým Slovenska. Jako trenér vedl, mimo jiné, bundesligový tým 
žen HSG Sulzbach/Leidersbach, později působil jako šéftrenér házenkářské 
akademie Grosvallstadtu. V tomto týmu se poté posunul do role asistenta 
prvního družstva, bundesligu trénoval také jako hlavní trenér. Jeho další tre-
nérské štace byly např. slovenský reprezentační tým mužů, působil také na 
lavičce Tatranu Prešov, DHK Baníku Most a Iuventy Michalovce.           (r)

Doma 20. března uhráli Zubřané se Slovinci skóre 26:31 (15:15). Lépe 
se dařilo soupeři i o týden později, kdy na domácí půdě vyhrál 28:24 
(15:9). HC ROBE Zubří se však za své výkony rozhodně nemusí stydět.
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Rožnovský basket připraven na restart tréninků
V rámci představování rožnovských sportovních oddílů a klubů jsme se tentokrát zaměřili na basketbal. Na 
naše otázky nám odpověděl Stanislav Zlámal - trenér a organizační pracovník místního basketbalového oddílu. 

 � Jak to vypadá s basketbalem 
v  Rožnově v době pandemie, jaké 
týmy u nás ve městě máme? 
„No, stejně jako ve všech amatér-
ských sportech v celé ČR - špatně 
a  bude mnohem hůř. Nesmíme 
ani trénovat. Naše hráčky na sobě 
pracují - běhají a posilují - individu-
álně i  za pomoci webových stránek 
basketbalové asociace. Individuální 
běhání a posilování je sice fajn, ale 
v kolektivních sportech je nejnutněj-
ší držet v ruce míč a být v kolektivu 
se spoluhráči/spoluhráčkami. To se 
nedá nijak nahradit. V individuál-
ních sportech to tak velký problém 
není, ale v kolektivních sportech je 
to naprosto devastující. Bude velkou 
neznámou, kolik dětí se po znovu ote-
vření sportovišť pro kolektivní sporty 
vrátí do tréninkového procesu. A ti, 
co se vrátí, budou mít velký problém, 
než se do standardního stavu opět 

dostanou. Plánujeme také přípravku.
V Rožnově nyní máme 4 basketbalo-
vá družstva - mladší žačky U12, star-
ší žačky U13, kadetky U17 a muže. 
Muži ale nehrají žádnou soutěž, jen 
trénují, vlastně trénovali. Co se tré-
nování týče samozřejmě preferujeme 
halu, ale pokud bude trochu rozumné 
počasí, budeme chodit i ven, ale je to 
velmi problematické plánovat, protože 
se počasí u nás mění velmi rychle.“

 � Budou se ještě dohrávat rozběhlé 
soutěže?
„Nebudou a otázkou je, co bude na pod-
zim. Samozřejmě, že v okamžiku, kdy 
bude amatérský kolektivní sport povo-
len, ihned začneme naplno trénovat.“

 � Přijímáte nové členy? 
„V Rožnově se zaměřujeme přede-
vším na dívky. Mohou trénovat už od 
1. třídy v přípravce, ale pokud se pro 

tento sport rozhodnou i v pozdějším 
věku, není to žádný problém, zařadí-
me je do jejich věkové kategorie. Ro-
diče s dětmi se mohou také přijít po-
dívat do haly SZŠ na naše tréninky 
(až to bude možné), aby měli před-
stavu, jak takový trénink probíhá.  
Samozřejmě rodičům i potenciálním 
hráčkám zodpovíme všechny dotazy. 
Z finančního hlediska je basketbal 
nejen díky podpoře města dostupný 
pro všechny dívky.“

 � Kde trénujete?
„Tréninky máme jen v hale střední 
zemědělské školy (je to jediná hala 
v  Rožnově, kde máme oficiálně po-
voleny hrát soutěže basketbalovou 
asociací) a to v pondělí od 17.30 do 
19.00 hodin U17, v úterý od 17.30 
do 19.00 hodin U 13, ve středu od 
17.30 do 19.00 hodin U17, ve čtvrtek 
od 17.30 do 19.00 hodin U 12 a po 

nich od 19.00 do 20.30 hodin U 17. 
Přípravka by měla trénovat každé 
pondělí v ZŠ Pod Skalkou. 

Na konci srpna, tedy jestli to bude 
možné, bychom chtěli zorganizovat 
soustředění. Pokud se domluvíme 
s  TJ Rožnov, budeme pod TJ mít 
i  samostatné webové stránky, kde 
uvedeme veškeré informace.“

 � Červen patří tradičně turnaji ve 
streetballu. Bude tomu tak i letos?
„Streetball plánujeme už na sobo-
tu 12. června. Otázkou ovšem je, 
kolik bude v té době povolených 
sportujících amatérů ve venkovním 
prostředí. Pokud by to v tomto datu 
neklaplo, tak již v tuto chvíli máme 
připraven náhradní termín. Kon-
krétně by se jednalo o prázdninovou 
sobotu 24. července.“

Za rozhovor poděkoval Pavel Románek

Tyto tři snímky jsou z loňské-
ho streetballového turnaje. 
Vlevo domácí mužský tým: 
(zleva) Petr Třos, Jaroslav 
Pešek, Pavel Bělunek, Karel 
Blinka a Radim Zaviačič. 
Vpravo organizátoři akce 
(zleva) Jaroslav Pešek, Lukáš 
Bernáth a Stanislav Zlámal.

Rožnovští basketbalisté v bleděmodrých dresech. 

Vendula Zlámalová (vlevo, č. 14) 
a  Tereza Sommerová (vpravo, č. 5).
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Mezikatastrální štafeta, aneb pojďme běhat - vir (z)mizí
I během nejtvrdšího březnového lockdownu si členové z atletického oddílu Sportguides Rožnov našli způsob, 
jak trénovat, udělat si z běhu závod, a dokonce se i všichni setkat.

Hned první březnový den vyrazili 
rožnovští sportovci na štafetový 
běh v délce 28 km po cyklostez-
ce kolem řeky Bečvy z Prostřední 
Bečvy až do Valašského Meziříčí. 
„V každé obci po trase máme nějaké 
členy oddílu, kteří byli vzorně a včas 
dle předem avizovaného scénáře na 
svých značkách – hranicích katastru 
obce a předávali si štafetový kolík až 
do cíle u soutoku Vsetínské a Rož-
novské Bečvy ve Valašském Meziří-
čí,“ informoval Marek Tretera z AC 
Sportguides Rožnov s tím, že tato 
první štafeta byla především tré-
ninkem. „Forma tohoto tréninku se 
okamžitě chytla a hned další pondělí 
8.  března jsme startovali podruhé, 
tentokrát již závodní formou. Pečli-
vou selekcí průměrných závodních 
temp všech běžců jsme poskládali 
tři týmy - oranžový, zelený a modrý 
a tyto týmy si to na celé trase z Pro-

střední Bečvy do Valmezu rozdaly!“ 
dodal Tretera.

A jak vše dopadlo? Týmy doběh-
ly do cíle v časech 1:57:24, 1:57:43 
a 1:57:56, tedy s rozdílem jen něko-
lika sekund!  A to ve třech štafetách 
o 18 běžcích, po 5 předávkách a na 
celé trase 28 km. Byl z toho tedy na-
pínavý závod do posledních metrů! 

„Následující pondělí 15. března 
jsme se na start postavili do třetice 
a zaběhli si opět závodní štafetu jen 
opačným směrem, tedy z Valmezu 
na Prostřední Bečvu. Opět jsme se 
rozdělili do tří týmů, namixovali se 
dle výkonnosti a ono to opět téměř 
na sekundy vyšlo! Všechny tři týmy 
spolu soutěžily do posledních metrů 
a rozdíl mezi prvním a druhým byl 
pouhých 60 metrů na celé délce 28 
kilometrů,“ sdělil Marek Tretera 
a  pokračoval: „Závěrem tuto akci 
nelze zhodnotit lépe než slovy naše-

ho kamaráda, který o ní na zdi naší 
skupiny na sociální síti napsal toto: 
Kdo nechce, hledá důvody. Kdo 
chce, hledá způsoby. Mohli bychom 
sedět doma a nadávat na celý svět, 
jak je to špatné, že nikde nesmíme, 

nic nemůžeme. My jsme se však 
zvedli z ‚gauče‘, udělali něco pro 
sebe a pro své zdraví. Strávili jsme 
pěkné chvíle na čerstvém vzduchu 
s  kamarády v rámci mezikatastrál-
ní běžecké štafety.“                        (r)

Pohlednice Richarda Sobotky

Zánik sportovního hřiště u Tesly

lemovaném topoly s kulisou továr-
ních budov n. p. Tesla na pozadí. 

K radikální změně došlo se zahá-
jením výroby barevných obrazovek, 
což bylo považováno za „Mezník 
čs. elektroniky“. Jediný vhodný 
prostor pro vybudování samostat-
né továrny na výrobu barevných 
obrazovek byl právě na fotbalovém 
hřišti u Tesly. Výstavba byla zahá-
jena v roce 1980, zkušební provoz 

byl odstartován v roce 1984 a ještě 
do konce toho roku bylo vyrobeno 
160 000 barevných obrazovek.

Fotbalová klání se pak odehrá-
vala na Harcovně, ale také vý-
chodně od křižovatky Eroplán na 
nově vybudovaném sportovním 
stadionu. 

Na Teslácký stadion zůstala už 
jen vzpomínka a několik archiv-
ních fotografií.                         (sb)

Po vzniku n. p. Tesla v roce 1949, 
rychlý nárůst zaměstnanců a bu-
dování sídlišť, začalo být zřejmé, 
že tehdy jediné hřiště na Harcovně 
nebude stačit zájemcům o sportov-
ní aktivity. Odpověď na naléhavou 
otázku, kde nové hřiště vybudovat, 
nebylo třeba dlouho hledat. Rovina-
tý prostor v těsné blízkosti rozrůsta-
jící se továrny, severně ohraničený 
zvýšeným terénem, vhodným pro 
vybudování tribuny pro diváky, byl 
ideální. V západní části existoval 
„starý internát“, který kromě 
ubytování a lékařských ordinací 
sloužil i jako Klub pracujících, 
který zastřešoval téměř všechny 
volnočasové aktivity: kino, diva-
dlo, akvarijní rybky, taneční ve-

čírky, jazzové poslechové sedán-
ky a další. 

Fotbalové hřiště u Tesly sloužilo 
především kopané, ale odbývala se 
na něm i atletická klání. Největší 
popularity dosáhlo při natáčení fil-
mu „Metráček“. 

Rožnovský fotbal měl své hráče, 
kteří by domovský klub nevyměnili, 
své skalní fanoušky i svou historii. 
Původní dvě samostatná družstva 
TJ Spartak a TJ Jiskra byla v roce 
1958 sloučena v jeden celek TJ 
Rožnov p. R. Vedle fotbalového 
oddílu mužů působil od roku 1972 
v TJ Rožnov i samostatný oddíl ko-
pané žen.

Všechna vítězná i méně úspěš-
ná utkání byla odehrána na hřišti 

Foto archiv Svatopluka Juříčka

T-mobile Olympijský běh v Rožnově
Také v roce 2021 se Rožnov pod Radhoštěm připojí k největší 
běžecké akci v zemi – T-Mobile Olympijskému běhu. Ten se usku-
teční ve středu 23. června a v Rožnově se bude konat již popáté. 
Hlavní závod startuje v celé České republice ve stejný čas – tedy 
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 předem - 
je tedy třeba na to pamatovat s předstihem. Registrace na místě 
nebude možná ani u dospělých, ani u dětských běhů.                 (r)


