
Ing. Jaroslav Krčmář byl 24 let 
(třetím nejdéle soužícím) ředitelem 
Střední školy zemědělské a přírodo-
vědné, která se od svého založení 
v  roce 1897 zasloužila nejen o  roz-
voj zemědělského školství, ale také 
o  hospodářský, kulturní a sociální 
pokrok Valašska. 

Narodil se 8. 2. 1954 v Zašové, 
byl absolventem zemědělské školy 
v  Rožnově, kde po ukončení vy-
sokoškolského studia působil jako 

učitel a od roku 1993 jako ředitel 
školy. Ve složité době přestavby 
společnosti i školství připravovala 
škola pod jeho vedením studen-
ty na podmínky ve zcela nových 
společenských poměrech. Dosa-
vadní zemědělské obory pěstitel 
a chovatel byly za jeho působení 
nahrazeny univerzálnějším a ší-
řeji pojatým oborem agropodni-
kání. V  roce 1997 byla zahájena 
výuka oboru ekologie a ochrana 
krajiny se zaměřením na pozem-

kové úpravy, následujícího roku 
pozměněna na ekologii a  životní 
prostředí a geoinformační systé-
my. Škola se také otevřela veřej-
nosti. Ing. Jaroslav Krčmář byl ve 
výchově zemědělských odborníků 
důstojným následovníkem prvého 
a nejdéle působícího ředitele rož-
novské zemědělské školy Emanu-
ela Vencla, kterého zmiňoval už 
ve své diplomové práci při úspěš-
ném zakončení vysokoškolského 
studia. 

Ing. Jaroslav Krčmář (na fotu) 
zemřel 6. 4. 2021.     Více na str. 4
                                   Richard Sobotka
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Ztrátová sportoviště zastřeší nová organizace

DLOUHOLETÁ PRAXE

VODA    TOPENÍ    PLYN

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

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

INZERCE

Od 1. ledna 2022 změní městem vlastněná sportoviště – zimní stadion, krytý bazén a venkovní koupaliště svého provozovatele. Dosud 
patřila zmíněná sportoviště pod městem vlastněné komerční organizace – Krytý bazén s. r. o. a Komerční domy s. r. o. Protože se 
ze své podstaty jedná o ztrátové provozy s absolutní nutností veřejné podpory, přišel v minulosti zastupitel Radúz Mácha (Nezávislí 
a  Soukromníci) s impulzem na vytvoření nové příspěvkové organizace.                                                                   Pokračování na str. 4

INZERCE

Zemřel emeritní ředitel zemědělské školy Jaroslav Krčmář

Sanace skládky spolkne 10 milionů
V letošním roce město pomůže zís-
kat prostředky na likvidaci černé 
skládka rozbitých televizních obra-
zovek z bývalé Tesly v Tylovicích.
 
Na pozemek, který má v majet-
ku Valašské muzeum v přírodě 
(nachází se v těsné blízkosti 
Valašské dědiny nedaleko Jur-
kovičovy rozhledny), byl v mi-
nulosti svážen odpad z bývalého 
podniku Tesla. A ve vodě pod 
skládkou naměřili odborníci 
zvýšené množství těžkých kovů, 
konkrétně kadmia a niklu. „Na 
větší problém jsme přišli po pří-
valových lijácích v létě roku 2019. 
Do té doby bylo riziko skládky 
mírné a bylo monitorováno, po 
povodni se významně zvýšilo. Od 
té doby usilovně jednáme spolu se 
skanzenem o tom, jak nebezpečí 
odstranit. Aktuálně mohu říct, že 
valašské muzeum připravilo doku-
mentaci k  zabezpečení skládky 
a  sanaci sedimentů a my jsme 
nabídli pomoc s podáním dotace 
u  Ministerstva životního prostře-
dí. Protože ve valašském muzeu 
nemají zkušenosti s těmito dota-
cemi, tak administrativu žádosti 
zařizují městští úředníci. Naším 
cílem je skanzenu pomoct tak, 
aby tento problém byl už jednou 
provždy minulostí,“ řekla mís-
tostarostka Rožnova Kristýna 
Kosová (Zdravý Rožnov).

Na otázku Spektra Rožnovska, 
co bude avizovaná sanace kon-
krétně znamenat, místostarostka 
odpověděla: „Bude to podobné 
jako se skládkou na Hradisku. 
Čili dojde k uhutnění svahu a  za-
izolování nepropustnou plachtou. 
Bude se samozřejmě pokračovat 
s  monitoringem vod. Náklady by 
měly dosáhnout okolo deseti mi-
lionů korun. Většinu by měla po-
krýt již zmíněná dotace,“ dodala 
na závěr Kosová.                      (r)
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Průzkum: Spektrum Rožnovska 
a TV Beskyd jsou nejsledovanější 
média v našem regionu!
Mediální scénu na Rožnovsku moni-
torovala na přelomu března a dubna 
agentura Respond. Z výsledků šet-
ření vyplývá, že měsíčník Spektrum 
Rožnovska je nejčtenějším tištěným 
periodikem a naprosto skvěle si vede 
také televize Beskyd.

Spektrum Rožnovska

Měsíčník Spektrum Rožnovska 
podle Respondu ve své oblíbenosti 
dokonce předběhl největší hráče na 
regionálním mediálním trhu jako 
týdeník Jalovec či MF Dnes, Blesk 
či Právo. Čtenáři si nejvíce oblíbili 
program kulturních a společenských 
akcí, který preferuje takřka polovina 
respondentů. Bezmála 20 % zajímají 
sportovní zprávy a 14,1 % vyhledá-
vá informace o společenském dění. 
Politika a informace z radnice pravi-
delně zaujmou 13,5 % respondentů, 
možná překvapivě nejčastěji těch 
nejmladších, kteří také nejčastěji 
preferují i fotogalerie. „Takováto 
podpora a důvěra mě samozřejmě 
těší, ale zároveň nás i zavazuje. Šéf-
redaktor Pavel Románek dělá svou 
práci skvěle a neustále se snaží vy-
tvářet obsah novin atraktivnější. Od 
dubna jsme navýšili měsíční náklad 
na 8 100 kusů a pokrýváme nejen 
Rožnov, ale Spektrum najdete také 
v Zubří, na Horní Bečvě a v Hutis-
ku-Solanci. Věřím, že jsme silným 
partnerem pro velké firmy i menší 
podnikatele na poli personální, či 
produktové inzerce, nebo PR kam-
paně,“ sdělil Michal Geryk, jed-
natel městské společnosti TV Bes-

kyd s. r. o., která je vydavatelem 
novin. Příspěvky čtenářů a tipy 
na reportáže lze zasílat na e-mail 
redakce@spektrumroznovska.cz, 
případně zavolat na redakční mobil 
603 24 27 67. Stejné kontakty pak 
slouží i pro objednávku inzerce.    

Televize Beskyd

Skvělými výsledky se může po-
chlubit také regionální televize Bes-
kyd. Naprostá většina respondentů 
sdělila, že TV Beskyd zná. Přibliž-
ně 2-4krát týdně ji sleduje 48 % do-
tázaných, dalších 17,4 % uvádí, že 
se na vysílání podívá alespoň 1krát 
týdně. Jen v Rožnově pod Rad-
hoštěm to je téměř 10 tisíc diváků 
starších 15 let, v rámci celého regi-
onu (tedy Rožnov pod Radhoštěm, 
Frenštát pod Radhoštěm a  Zubří) 
se potom jedná o  více než 17 tisíc 
diváků. „Poslední čísla o sledova-
nosti jsme měli z  roku 2011. Tehdy 
se týdenní zásah v Rožnově pohy-
boval mezi 7-8 tisícovkami diváků. 
Aktuální výsledky jsou tedy nad 
očekávání. Poděkování patří přede-
vším kolegům, kteří obsah vyrábějí, 
zejména pak redaktorovi Lukáši 
Španihelovi,“ zhodnotil závěry še-
tření Michal Geryk. „Naší hlavní 
doménou je zpravodajství. Mimo to 
ale věnujeme hodně energie a času 
modernizaci dalšího technického 
zázemí. Máme špičkové vybavení 
pro realizaci nízkonákladových ži-
vých přenosů. Internetový stream 
je dnes běžný a  zvládne ho téměř 
každý s chytrým telefonem. My ale 

umíme až pět cílových platforem 
v jeden okamžik, a to včetně kabe-
lových rozvodů. Tady chci velmi po-
děkovat panu Jaškovi z TKR Jašek 
a Tomáši Roudnému ze společnosti 
4M Rožnov za technickou podporu,“ 
doplnil jednatel společnosti. 

Televize Beskyd zajišťuje živé 
přenosy z jednání městských za-
stupitelstev, koncertů a jiných 

společenských akcí. Dále se zabý-
vá výrobou dokumentů, propagač-
ních filmů, reklam atd. 

Vysílání je v Rožnově pod Rad-
hoštěm dostupné na programech 
INFO Rožnov a  INFOKANÁL 
Rožnov, ale také na programu TV 
Beskyd v Severomoravské mutaci 
kabelové sítě Vodafone ČR (dříve 
UPC).                            Redakce

Starosta Holiš: Covid porazíme jen očkováním
„Očkujme se, jinak se opatření, 
které máme kvůli zákeřnému koro-
naviru SARS-CoV-2 nezbavíme!“ 
Přesně touhle větou apeluje na oby-
vatele Rožnovska starosta Rožnova 
a hejtman Zlínského kraje Radim 
Holiš (ANO).

A odborníci na infektologii Holi-
šovi dávají za pravdu. Podle nich 
totiž stále neexistuje zaručeně účin-
ná antivirová léčba při rozvinutém 
onemocnění. Navíc není ani jasné, 
zda covid-19 nezanechává trvalé 
následky u pacientů s mírným či 
asymptomatickým průběhem. „Je-
diné východisko je v očkování. V červ-
nu budeme v rámci kraje očkovat až 
34 tisíc dávek týdně. Největší množ-
ství jdou do očkovacích center, kdy 
z  Rožnovska mají lidé nejblíže do 
Valašského Meziříčí a Vsetína. Pro-
sím, registrujte se v nich, jedině tak 
se k vakcínám dostanete během pár 
dní. Zatím je vakcinace pro lidi starší 
30 let a další vybrané rizikové sku-

piny. Nižší věkové kategorie budou 
postupně následovat. Už teď dostalo 
první vakcínu v kraji více než 250 
tisíc lidí, a nákaza znatelně klesá,“ 
apeluje na veřejnost Radim Holiš 
s  tím, že: „Komplikace nastávají 
u  očkování praktických lékařů. 
Náš kraj je nejlepší ze všech krajů 
v poměru vakcín, které naočkovali 
praktičtí lékaři. Dělá to asi 22 pro-
cent. Praktici u nás v kraji od za-
čátku dostávají všechnu Modernu 
a Astra Zenecu. Bohužel nikoliv 
všechny kraje měly takto dokonalý 
systém s praktiky, a tak došlo cent-
rálním týmem z Prahy v půlce květ-
na ke změně přerozdělování vakcín. 
Tím připadlo na praktika minimál-
ně 100 dávek a přerozdělení z cent-
rálního skladu. Mimo servis kraje. 
Na to reagovala řada praktiků 
zastavením očkování, protože těch 
100 dávek pro ně bylo prostě moc. 
My teď usilujeme o návrat do pů-
vodního systému a nechceme, aby 
našemu kraji byla krácena dodávka 

Moderny. Největší množství vakcín 
je stále však od společnosti Pfizer, 
které jsou dostupné jen v očkovacích 
centrech.  Pokud se tedy chcete na-
očkovat co nejdříve, a zajistit si tím 
výhody třeba při návštěvě kulturní 
či sportovní akce nebo letní dovole-
né v zahraničí, tak se zaregistrujte 
v některém z očkovacích center. Na 
závěr bych chtěl znovu apelovat na 

úplně všechny, očkujte se! Bez vy-
sokého procenta proočkovaných se 
z  této pandemie jen tak brzy nedo-
staneme. Já osobně mám v očkovací 
látky plnou důvěru, a protože jsem 
ve věkové skupině 45+, tak jsem se 
již oficiálně zaregistroval (webová 
adresa je https://registrace.mzcr.
cz – pozn. red.) a už jsem první 
dávkou naočkován.“                   (r)

Starosta Radim Holiš už má první dávku očkování za sebou.
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Rožnovská seniorská karta 
Město Rožnov p. R. informuje držitele Rož-
novské seniorské karty, že vzhledem k sou-
časné epidemiologické situaci je prodloužena 
platnost stávající karty o jeden rok, tedy do 
30. 6. 2022.  Nevyzvedávejte kartu na další 
období. I nadále můžete používat stávající 
„oranžovou“ Rožnovskou seniorskou kartu. 
Výhody na období 07/2021 až 06/2022 jsou 
uvedeny v „modrém“ letáčku na této straně 
Spektra Rožnovska. Stačí si jej vystřihnout 
a  přiložit k „oranžové“ kartě. „Novinkou 
seniorské karty je Čtyřlístek aktivit. Součástí 
nového letáčku je prostor pro získávání razítek 

za návštěvu čtyř vybraných míst nebo akcí 
v  období od července 2021 do června 2022. 
Pro seniory, kteří nasbírají všechna čtyři razít-
ka, bude v  Turistickém informačním centru 
na Masarykově náměstí připravena zajímavá 
odměna. Na webu www.roznov.cz/rosenka na-
jdete bližší informace,“ doplnil místostarosta 
Jan Kučera. Pro seniory, kteří „oranžovou“ 
kartu nemají, budou nové karty připraveny 
od 21. 6. Jejich vyzvednutí doporučujeme 
domluvit na telefonu 571 661 172. Vydá-
vání karet novým zájemcům z řad seniorů 
zůstává beze změny.                                (pr)

Rožnov čeká na start největších 
investičních akcí v historii města
Tři nejvýznamnější plánované investiční akce 
ve městě – stavba kulturního centra, přístavba 
knihovny a rozšíření vodovodu na Horní Paseky 
– se zase o něco více přiblížily realizaci. 

Kulturní centrum

V případě KC (zastropovaná částka 215 mil. 
Kč s DPH) se předpokládá, že v červnu bude 
vyhlášeno nové výběrové řízení na dodavatele 
stavby. „Předešlá dvě výběrová řízení byla neú-
spěšná, firmy se do zastropované částky na sta-
vební práce nevlezly. Nyní však plánujeme změ-
nu, a ta bude v tom, že celou stavbu si budeme 
koordinovat sami. Díky tomu nebudeme platit 
okolo 45 milionů za koordinování subdodava-
telské činnosti, což je velká úspora. Navíc máme 
v  hledáčku další nové dotace, případně dary, tak-
že by nemuselo zůstat jen u 50milionové dotace 
na pasivní standard budovy. Ve hře je také dřevo 
z Lesů ČR, prostě tentokrát to musí vyjít. Čekat 
další rok si nemůžeme dovolit, ceny ve stavebnic-
tví letí nestále raketově vzhůru,“ myslí si starosta 
Radim Holiš (ANO).

Knihovna

Na knihovnu, resp. její přístavbu, se podle 
dřívějšího usnesení zastupitelů počítá s částkou 
36 mil. Kč s daní. „Také tady počítáme s brzkým 
vyhlášením výběrového řízení na dodavatele stav-

by. V mezidobí však také tady došlo k navýšení 
původního rozpočtu takřka na dvojnásobek, na 
což musíme reagovat. I tady máme ale možnost 
získání nových dotací kromě té na pasiv, protože 
už se nejedná jen o přístavbu knihovny, ale i re-
konstrukci původních prostor tak, aby vše bylo zre-
alizováno v jednom čase. Rozhodující však bude 
cena, podle toho se bude odvíjet další postup. Na 
druhou stranu však chci říct, že knihovna je pro 
nás důležitá a budeme dělat vše pro to, abychom 
stavět začali co nejdříve,“ prozradil starosta.

Vodovod Horní Paseky

Na plné obrátky běží také přípravy třetí velké 
investice – rozšíření vodovodu na Horní Pase-
ky. „Tento projekt za odhadem 140 milionů korun 
i s daní je v režii Vodovodů a kanalizací Vsetín. 
VaK čeká na vypsání dotační výzvy, jakmile se 
tak stane, začne okamžitě jednat. Dotace by měla 
činit 55 % nákladů, zbytek půjde na vrub VaKu 
a  Rožnova. Od nás by šlo okolo 30 milionů. Ty by 
byly hrazeny zpětně nejdříve po roce 2023 v deseti 
splátkách, čili by aktuálně náš rozpočet nezatí-
žily,“ okomentoval rozšíření vodovodu Radim 
Holiš s tím, že pokud vše bude probíhat podle 
plánu, tak v létě bude vypsána výzva na dotaci, 
dle těchto podmínek už se může v létě vypsat 
výběrové řízení na dodavatele stavby, a pokud 
bude vše připraveno a bude přiznána dotace, 
stavět by se mělo začátkem roku 2022.         (r)

Penzisté si pochvalují senior taxi
O další dva roky rožnovská radnice prodlouží 
dotovanou přepravní službu pro rožnovské star-
ší spoluobčany. 

Roční provoz senior taxi vyjde městskou kasu 
na 600 tis. Kč bez DPH. Penzistům je v pra-
covních dnech k dispozici od 6 do 14 hodin 
jedno auto s řidičem. „Těší nás velký zájem 
seniorů o tuto službu, kterou pro nás zajišťuje 
ostravská firma. Senioři nás vybízí, že by se uži-
vila i druhá ‚směna‘ od dvou do deseti večer pro 
dopravu na návštěvy nebo za kulturou. Senior 
taxi je zajištění základních služeb a to plní. Da-
ňové příjmy v současnosti neumožní zdvojnáso-

bit výdaje a pustit do provozu další auto. Jinak 
vše zůstává stejné, lidé mohou v rámci našeho 
katastru cestovat k lékaři, do lékárny, na ná-
kupy, na poštu či na hřbitov. Jedno svezení je 
stojí symbolických dvacet korun,“ informoval 
místostarosta Jan Kučera (Nezávislí Rožno-
váci) s tím, že za dobu provozu senior taxi, 
tedy od 1. 9. 2018 se uskutečnilo 17 384 jízd, 
přičemž v roce 2021 to bylo 2 557 jízd. 

K používání senior taxi je na území města 
potřeba Rožnovská seniorská karta. Podrob-
né informace k jejímu získání jsou zveřejně-
ny na webových stránkách města Rožnova: 
www.roznov.cz/rosenka.                              (r)

 
www.spektrumroznovska.cz
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Posudek k otrávené Bečvě je již hotov
I po více než půl roce hýbe republikou otrava 
řeky Bečvy kyanidem, k níž došlo loni v září 
ve Valašském Meziříčí. Podle informace zpra-
vodajského portálu iDNES stojí za ekologickou 
havárií rožnovská společnost Energoaqua, ta to 
však striktně odmítá. Rožnovská radnice celou 
kauzu pečlivě sleduje a podniká kroky k zajiště-
ní přísnějších limitů pro odpadní vody odtékající 
kanalizační výpustí z areálu bývalé Tesly.

Do hledáčku vyšetřovatelů se po otravě řeky 
mimo jiné dostala meziříčská chemička 
DEZA a nakonec i zmíněná rožnovská Ener-
goaqua. Ta zajišťuje pro areál bývalé Tesly 
vyčištění chemicky kontaminovaných odpad-
ních vod, které jsou po neutralizaci odvede-
ny kanálem do Bečvy ve Valašském Meziříčí. 
Energoaqua však nařčení některých médií, že 
za kyanidovou havárii mohou právě oni, od-
mítá. „Nejsme viníkem. Nic ani nenasvědčuje, 
jak bychom to mohli udělat. Celé je to pro nás 
velmi nepříjemná situace. Máme monitoring 
celé kanalizační trasy a je tam na 140 výpus-
tí, které jsou veřejně přístupné, protože tam je 
již neutralizovaná voda, jež může jít do řeky,“ 
sdělil pro TV Beskyd ředitel Energoaquy Old-
řich Havelka. O vyjádření jsme požádali také 

policii. „Kriminalisté obdrželi začátkem května 
klíčový posudek, s nímž se nyní seznamují. Zá-
věry posudku vyhodnotí spolu s dalším důkaz-
ním materálem,“ informovala vrchní policejní 
komisařka Lenka Javorková. 

Kauza nenechává „chladnou“ ani rožnov-
skou radnici. „S firmou Energoaqua jsme podle 
potřeby v kontaktu. Nepřísluší nám však zatím ko-
mentovat  případ, ke kterému logicky nemáme in-
formace z vyšetřování, naše pozice je o to složitější, 
že naše město nebylo poškozeno přímo, neboť vý-
pust Energoaqua je mimo náš katastr,“ informo-
vala místostarostka Rožnova Kristýna Kosová 
(Zdravý Rožnov) a pokračovala: „Každopádně 
nejsme nečinní a na krajském úřadě usiluje-
me o zařazení mezi účastníky řízení, které je 
vedeno ve věci vypouštění vod kanálem ‚Tesla‘. 
Pokud nám bude přiznáno postavení účastníka 
řízení, budeme pravděpodobně usilovat o  sníže-
ní limitů pro vyčištěné odpadní vody. Na druhou 
stranu ale vypouštění do Bečvy ve Valašském Me-
ziříčí podle našich informací mělo a stále má svůj 
důvod, kterým jsou větší průtoky v daném úseku 
řeky. Energoaqua má výpust i do Rožnovské Beč-
vy někde pod Jižním Městem, ale průměrné roční 
průtoky tady nezajišťují dostatečné naředění od-
padní vody zbavené kyslíku.“                          (r)

Jaroslav Krčmář ml.: Táta prohrál 
nerovný boj s koronavirem
Dokončení ze str. 1

Ing. Jaroslav Krčmář st. († 67) odešel 
z  postu ředitele zemědělské školy do pen-
ze v  srpnu roku 2017. I na zaslouženém 
odpočinku byl ale stále aktivní. „Věnoval se 
trénování rožnovských biatlonistů, právě tento 
sport byl jeho srdeční záležitostí. Byl sportov-
cem tělem i duší. Bohužel prohrál nerovný boj 
s nemocí covid-19. Do té doby jsem jen slýchá-

val, že koronaviru podlehnou většinou jen ne-
mocní lidé s cukrovkou, nadváhou či vysokým 
tlakem. Není to však pravda, táta byl zcela 
zdráv, preferoval zdravý životní styl. A  korona-
vir mu přesto během pár dní úplně zničil plíce. 
V březnu ještě nebyla umožněna jeho věkové 
skupině vakcinace, kdyby byla, určitě by se šel 
naočkovat. Vakcinaci věřil a  viděl v  ní výcho-
disko z pandemie,“ vzpomíná na svého otce 
Jaroslav Krčmář ml.                                 (r)

Ztrátová sportoviště zastřeší nová organizace
Pokračování ze str. 1

„V minulosti byly bohužel zimní stadion a kou-
paliště s krytým bazénem vloženy do našich ko-
merčních organizací, jejichž hlavním cílem je ge-
nerování zisku. Jenže to tak nejde, bez provozních 
příspěvků města nejsou životaschopné, proto jsme 
museli najít vhodné řešení,“ vysvětlil místostaros-
ta Rožnova Jan Kučera (Nezávislí Rožnováci).

Do konce roku tedy zcela zanikne komerční 
společnost Krytý bazén a z Komerčních domů 
bude vyňat zimní stadion. „Sportoviště pak bude 
od Nového roku provozovat nová městská sportovní 
příspěvková organizace. Nyní je vypsáno výběrové 
řízení na jejího ředitele (více na str. 16 – pozn. 
red.). Vybráno bychom mohli mít během léta s ter-
mínem nástupu 1. října. Chtěl bych zdůraznit, že 

provoz nové příspěvkovky nikterak navíc nezatíží 
rozpočet města. Naprostá většina nákladů bude 
přesunuta ze zaniklého Krytého bazénu a  část 
pak z Komerčních domů. Navíc se nám otevřou 
dveře pro získání zajímavých dotačních titulů, kte-
ré dosud nemohly být kvůli komerčnímu směřo-
vání společností využívány,“ konstatoval na závěr 
Kučera (na fotu).                                          (r)

Přes 60 lidí se zapojilo do akce Ukliďme kousek Rožnova
Aktivita Ukliďme kousek Rožnova pořádaná v rámci Dnů Země trvala celý týden v druhé po-
lovině dubna a přilákala přes 60 dobrovolníků. Ti se také zapojili do soutěže, zaslali fotografie 
zachycující úklid přírody a 8 z nich vyhrálo odměnu. Akci organizovalo SVČ spolu se Zdravým 
městem Rožnov. Do úklidu se mimo jiné zapojily MŠ Kor. Paseky, MŠ Montessori NA VLNĚ 
a MŠ Klubko. Okolí Bečvy uklidili žáci ZŠ Tyršovo nábřeží. V rámci slosování o ceny mohli zú-
častnění vyhrát poukázky do knihkupectví, pastelky, křídy nebo švihadla. Akce byla další z akti-
vit v rámci činnosti Místní agendy 21 a Zdravého města Rožnov pod Radhoštěm.                 (měú)
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Oblíbené dětské hřiště v centru nezanikne
Na četné dotazy Rožnovanů, kte-
ré se týkaly budoucnosti dětského 
hřiště vedle dnes již zbouraného 
Paláčkova mlýna v sousedství 
hotelu AGH, přinášíme aktuál-
ní odpovědi. Hřiště se bourat 
nebude, jeho vlastník - Nadační 
Fond manželů Hradilových - se 

domluvil na dalším provozování 
se spolkem K+Z+H zastoupeným 
Zuzanou Forejtkovou. Pomocnou 
ruku přitom podala i rožnovská 
radnice. „To, že nadace manželů 
Hradilových hřiště před lety vybu-
dovala, je záslužný počin. Jsem rád, 
že areál bude zpřístupněn i nadále. 

Otevřeno bude v červnu a město 
může pomoci podporou provozu. 
Konkrétně mám na mysli příspěvky 
na bezpečnostní revize zábavných 
prvků a skluzavek, zajištění sečení 
trávy či odklízení odpadků. Lokali-
ta bude také pod dohledem městské 
policie tak, aby se zde nekumulova-

ly nežádoucí osoby. Přestože nás 
tato výše popsaná činnost bude stát 
desítky tisíc korun ročně, rozhodně 
ji podporujeme. Jiné takovéto hřiště 
v centru města nemáme a je velmi 
oblíbené u rodičů a hlavně dětí,“ 
prozradil místostarosta Jan Kuče-
ra (Nezávislí Rožnováci).          (r)

K TÉMATU
Spektrum Rožnovska požá-
dalo o komentář také Zuza-
nu Forejtkovou. 

„V polovině dubna se k nám do cen-
tra Zdravé Já dostala informace, 
že se naše oblíbené hřiště U Čápa 
bude rušit a že je možnost získat ně-
jaký herní prvek. Když jsem kolem 

toho začala zjišťovat podrobnosti 
a  setkala jsem se mimo jiné i s ma-
jitelem pozemku, na kterém hřiště 
je, začalo být jasné, že jsou i jiné 
možnosti. S panem Hradilem jsme 
jednali na téma darování, odkup 
i  pronájem. K 1.  červnu dostáváme 
hřiště do pronájmu za symbolickou 
korunu ročně. Hřiště nám předají 

po kompletní revizi. Jsem přesvědče-
na, že nás město v  provozu podpoří 
a s údržbou pomůžou místní tatínci.

Pravidla, provozní dobu, všechno 
necháváme, jak je zavedené, nic 
měnit nechceme. Jediná novinka, 
která je zásadní a kterou financuje 
majitel pozemku pan doktor Cibu-
lec je, že kolem hřiště vznikne oplo-

cení. Vzhledem ke stavbě, která 
začala v místech bývalého Paláčko-
va mlýna, si od oplocení pozemku 
slibujeme lepší bezpečnost, snazší 
monitoring ve večerních hodinách, 
omezení pohybu zvířat a znesnad-
nění vandalismu. Věřím, že pro-
voz zvládneme a  s  pomocí města 
i  ufinancujeme.“                          (r)

Prostor k vyjádření jsme dali také vlastníkovi hřiště -          
Nadačnímu Fondu manželů Hradilových. Odpověď nám 
zaslal Tomáš Hradil. 

„Jak jsem již veřejně avizoval, Nadační Fond manželů Hradilových zvažoval 
likvidaci dětského hřiště a přesun hracích prvků do okolních školek. Důvod 
byl jediný, stavební činnost v přímém sousedství dětského hřiště. Po 13 le-
tech existence bolestivé rozhodnutí, neviděli jsme ale jinou možnost.

V mezičase nás však oslovila paní Forejtková, místopředsedkyně 
K+ Z+H, z. s., s cílem pokračovat v provozu dětského hřiště. Odvolávala se 
na sponzory a především na excelentní vztahy s MěÚ a městskou policií, 
jako jakousi garancí podpory.

Původně měl spolek zájem o odkoupení, avšak pořizovací cena 786 279 Kč 
i současný cenový odhad byl mimo možnosti spolku.

Pracujeme tedy s vizí dlouhodobého pronájmu této organizaci za symbo-
lickou cenu nájmu 1 Kč za rok.

Pokud bude spolek K+Z+H schopen zajistit podmínky pronájmu, přede-
vším bezpečnost dětí, pravidelnou údržbu a obecně péči řádného hospodáře, 
tak se jistě domluvíme. Předběžný termín dokončení smluvního ujednání 
a  předání směrujeme ke Dni dětí, tedy k 1. červnu tohoto roku.“

Alena a Tomáš Hradilovi

Hřiště má být otevřeno na Den dětí, tedy 1. června.
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NÁZORY KOMUNÁLNÍCH POLITIKŮ

Tentokrát jsme oslovili všechny subjekty napříč komunálním politickým spektrem s otázkami: Jste pro úplné zru-
šení takřka kilometrového úseku chodníku na pravém břehu řeky Bečvy? Jak se vám líbí varianta výsadby stromů 
a keřů místo chodníku? Jaké byste sami navrhovali řešení?

Revitalizace nábřeží Dukelských hrdinů už má konkrétní obrysy
Zvažovaná revitalizace zeleně na nábřeží Dukelských hrdinů od světelné křižovatky u hotelu Eroplán po křižo-
vatku k poliklinice vyvolala mezi obyvateli města diskusi. 

Zmíněná část nábřeží má projít vý-
znamnou změnou. „Návrh reaguje 
jak na potřebu řešit vlivy dopravy, tak 
na potřebu adaptovat město na změ-
ny klimatu. U dopravně exponované-
ho úseku silnice I. třídy je navržena 
výsadba v místě stávajícího chodní-
ku, která od silnice částečně oddělí 
řeku a park a odlehčí jim od hluku 
a emisí. Na zástavbu na druhém bře-
hu bude mít vliv menší, tady občané 
negativní vlivy z dopravy obvykle řeší 
výsadbou ve svých zahradách. Dojde 
také k  přerušení návaznosti několika 
zpevněných ploch čili k jistému sníže-
ní přehřívání lokality,“ informovala 
místostarostka Kristýna Kosová 
(Zdravý Rožnov). Jenže návrh rad-
nice se nelíbí části veřejnosti. „Pro-
jekt se setkal s nepochopením části 
veřejnosti, která buď nevidí pozitivní 
dopad na kvalitu svého bydlení, nedo-
kážeme bohužel umístit stromořadí 

i  po druhé straně silnice k rodinným 
domům, nebo považuje chodník za 
důležitý minimálně pro procházky ko-
lem řeky. Skutečně ho starší generace 
dosud používá i přes vytrvalý nárůst 
dopravy. Pozorujeme ale, že mladší 
Rožnované vyhledávají jiné cesty, 
chodce v lokalitě nyní přepočítáváme. 
Z diskuse je ale patrné, že pozitivní 
vliv zeleně na lidské zdraví, který je 
doložen mnoha vědeckými studiemi, 
zatím není veřejnosti příliš znám, byť 
s ním intuitivně pracují ve svých za-
hradách,“ dodala Kosová.

Podle místostarostky jsou k pro-
jektu i souhlasné reakce. Překvapilo 
ji však rozdílné vnímání projektu, 
kdy starousedlíci mají nábřeží za-
žité v určité podobě a jeho změnu 
nechtějí, a těm mladším se úpravy 
spíše líbí a vidí přínos pro park, byť 
to má samozřejmě výjimky. „Díky 
stromořadí bychom reálně rozšíři-

Jan Kučera (Nezávislí Rožnováci)
Děkuji za otázky na zajímavé téma. 
Zkusím odpovědět malým myšlen-
kovým experimentem: Stromy zvy-
šují prašnost ve městě, výsadbou 
stromů se zvýší hlučnost v okolí. 
Pokud sportovec jede po cyklostezce 
na kole či bruslích, je pro něj lepší 
za řekou vidět projíždějící motocy-
kly, auta a kamiony. Pro seniora na 
lavičce v parku je strašná představa, 
že se dívá na stromy u řeky, radě-
ji si užije zvuk dopravy. Maminka 
s dítětem chce raději z parku s dět-
mi pozorovat kamiony a počítat je 
než se dívat na zeleň. Pro majitele 
rodinných domů je vždy lepší mít 
v blízkosti pozemků co nejvíce vyas-
faltované plochy, je to pro prašnost, 
teplotu v létě i hluk z aut lepší než 
tam mít stromy.

Asi už jste vycítili, že jsem se snažil 
ukázat, že výsadba stromů u silnice 
I/35 přinese hodně. Sníží prašnost 
u komunikace, tlumí hluk z dopra-
vy, zlepší v létě klima u silnice pro 
kolemjdoucí i obyvatele přilehlých 

domů. Výsadbou stromů mezi I/35 
a řekou se stane něco úžasného. Sho-
duji se s odborníky, že náš park je 
v rámci ČR téměř jedinečný. Je živý, 
přirozená součást města, je v něm ná-
rodní kulturní památka, herní prvky 
pro děti i cyklostezka. Nově se jeho 
součástí stane řeka, protože ohraniče-
ním stromy se přirozeně řeka zařadí 
do parku a ten se zvětší právě o naši 
srdcovou Bečvu.

Jestli je na záměru něco špatně? 
Ano, špatně jsme jej komunikovali. 
První máme záměr připravit, poté 
představit občanům a požádat je 
o náměty na zlepšení. My to nachys-
tali a nešli aktivně za nimi. Dnes 
občané dostali zkreslené informace 
a vyvracíme často i smyšlené argu-
menty proti záměru. Z toho už dobrá 
energie nebude. Nejsme neomylní, 
pro příště to můžeme udělat lépe, 
víme, na co si dát pozor.

Závěrem, ano, jsem pro zrušení 
chodníku, líbí se mi výsadba stromů, 
snížení prašnosti, hluku, zlepšení kli-
matu u mezinárodní silnice, a v ne-

poslední řadě jsem pro rozšíření par-
ku o Bečvu, a toto řešení podporuji.

Libor Adámek (Piráti)
Stejnou otázku jsme v našem on-line 
dotazníku položili desítkám občanů 
města, kde 80 % respondentů sou-
hlasilo s tímto záměrem. Téma zele-
ně ve městě je pro nás velmi důležité, 
a proto zastáváme souhlasný názor 
s výsadbou a možnosti zrušení málo 
používaného chodníku. Nová zeleň 
by měla být navržena hlavně tak, 
ať zkvalitní břeh řeky, který je nyní 
pohledově charakterizován hlavně 
vysokými stožáry lamp veřejného 
osvětlení. Náš park je srdce města, 
je intenzivně využívaný a zasloužil 
by si zahrnout do něj i řeku Bečvu 
za pomoci úpravy zeleně na nábřeží. 
Veškeré úpravy však musí být prove-
deny citlivě. Z diskusí s Rožnovany 
vidíme hlavně obavy o zachování 
oblíbeného výhledu řidičů z hlavní 
cesty na park a také výhledů z par-
ku na Černou horu. Tyto obavy mů-
žeme rozptýlit, protože už současná 

studie tyto požadavky respektuje. 
Jako další opodstatněnou námitku 
vidíme požadavek na statické posou-
zení nábřežní zdi a vliv nové zeleně 
na její konstrukci. Vzhledem k malé 
účasti občanů na jednání zastupitel-
stva očekáváme na toto téma další 
diskusi na plánovaném veřejném 
jednání s občany a také další vhod-
né návrhy odborníků.

Jaromír Koryčanský (KDU-ČSL)
Na úvod stručná rekapitulace. Du-
ben 2020: Vydáno stavební povolení 
k odstranění chodníku na nábřeží 
Dukelských hrdinů. Rok 2021: Ve-
řejnost se dozvídá tuto skutečnost 
s ročním zpožděním. Na první po-
hled zní argument o optickém roz-
šíření parku o řeku Bečvu krásně. 
A jistě s ním bude každý souhlasit, 
kdyby... Kdyby radnice, která si 
zakládá na transparentnosti a in-
formovanosti, nestavěla obyvatele 
před hotovou věc. Ptá se někdo na 
jejich názor k tak zásadní investici? 
Žádná diskuse o využitelnosti chod-

li  park o řeku, kdy by z cyklostezky 
a  levého břehu řeky byla odcloněna 
rušivá hlavní silnice. Na projektu bu-
deme ještě  pracovat, vypořádáváme 
připomínky, konzultujeme s dalšími 
odborníky a aktuálně řešíme také 
vlastnictví a stav zdi, kterou jsme 

podle katastrálních map přisuzovali 
Povodí. To však v nedávné době pro-
hlásilo, že není jeho. Každopádně nás 
čekají další diskuse. Všem, kteří to bu-
dou chtít slyšet, chceme vysvětlit, jaké 
pohnutky nás k návrhu vedly,“ dodala 
na závěr Kristýna Kosová.           (r)

Vizualizace projektu MěÚ Rožnov p. R. Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz



TÉMA MĚSÍCE STRANA 7 / 28. KVĚTNA 2021

níku a co teprve statika opěrné zdi? 
Zato máme zaklínadlo dotace. Je 
ale v tomto případě dotace mířená 
správným směrem? Jistěže – výsad-
ba zeleně je věcí prospěšnou. Je ale 
vhodné ji vysazovat především tam, 
kde bude mít vhodné podmínky pro 
život a nebude ohrožovat bezpečnost 
dopravy. Argumenty o nadbytečnosti 
dvou chodníků žel neobstojí. Ostat-
ně dosud nemáme ani odpovídající 
statistiky, nakolik je či není chodník 
nad Bečvou užíván. Naopak chod-
ník vedoucí podél zahrad rodinných 
domů nemá odpovídající parametry 
– to je holý fakt. Kdo tedy bere v po-
taz bezpečnost občanů, když plánuje 
druhý chodník podél řeky zrušit, ale 
opomíjí plánovat vybudování nové-
ho, který svou šíří i kvalitou prove-
dení bude pro naše občany i turisty 
bezpečný? A konečně — opěrná zeď. 
Ne město jako řádný hospodář, ale 
občan nechal na vlastní náklady 
vyhotovit odborný posudek, který 
poukazuje na její stáří dosahující 
osmdesáti let. Jaký bude zásah do 
rozpočtu města, až budeme muset 
financovat její opravu? 

Na závěr si kladu otázku, víme, 
jak je složité vybudovat chodník? 
Víme! Již sedmý rok obyvatelé Tylo-
vic čekají na poslední dvě etapy chod-
níku! To, jako příměr, jak je jedno-
duché zrušit chodník, a jak je složité 
vybudovat nový bezpečný chodník!

Petr Kopecký (Zdravý Rožnov)
Výsadbu stromořadí na nábřeží po-
važuji za dobrý nápad. Vedle dobře 

známých pozitivních efektů zeleně 
jako je snížení hluku i emisí, to vní-
mám i jako vtažení řeky do parku. 
Psychologicky i vizuálně by stromy 
park rozšířily a začlenily do něj Beč-
vu. A park máme v Rožnově unikát-
ní, zaslouží péči a rozvoj, který doce-
ní místní i turisté. Stromy ve městě 
to mají stále těžší, nedávno padlo 
stromořadí podél Meziříčské, které 
nebude lehké nahradit. A málokdo 
tuší, jak je obtížné, mnohdy zcela 
nemožné vysadit stromy ve městě 
kvůli ochraně sítí  pod zemí. Nemělo 
by ale zůstat jen vysazení stromů, 
do budoucna bychom se měli snažit 
řeku zpřístupnit aspoň na pár mís-
tech na nábřeží, což se s plánem vy-
sadit zde stromy nebije, naopak. Po-
chopitelně je potřeba ještě důkladně 
prověřit statiku pravobřežní zdi, na 
tom už se ale také pracuje.  

Radúz Mácha (Nez. a Soukromníci)
Dne 27. 1. vychází ve Spektru Rož-
novska článek „Nábřeží Dukel-
ských hrdinů se více zazelená“, jenž 
citoval vyjádření místostarostky 
města k záměru likvidace chodní-
ku a nové výsadbě zeleně na pra-
vém toku řeky Bečvy. Byl impulsem 
k řadě záporných ohlasů, někdy 
dokonce až s emotivním podtextem. 
Nebudu hodnotit záměr z pohledu 
technických parametrů. To je věcí 
odborných posouzení a stanovisek. 
To, co jsem otevřeně kritizoval při 
jednání městského zastupitelstva, je 
způsob komunikace s těmi, kterých 
se záměr přímo dotýká. Hromadný 

dopis obyvatel nábřeží a přilehlých 
ulic z 15. února se 72 podpisy ad-
resovaný městu zůstával bez jaké-
koliv odpovědi, a tak následovala 
s podacím razítkem podatelny MÚ 
5. března 2021 Petice proti záměru 
„ozelenit“ nábřeží, nyní již se 215 
podpisy, adresovaná tentokrát pří-
mo vedení města a zastupitelstvu. 
Její autoři kritizují, že nikdo s nimi 
v této věci nejednal a nekomuni-
koval, předkládá řadu technických 
námitek a žádá odborná posouzení 
dopadů navrhovaného řešení. Ze 
strany vedení města však opět žád-
ná reakce vůči žadatelům.

15. března se na mě jako na za-
stupitele obracejí zástupci skupiny 
občanů, jež Petici organizovala s po-
žadavkem, ať jim pomohu s komu-
nikací s vedením města a ptají se mě 
na názor. Až na mou osobní inter-
venci dostávají zastupitelé od města 
text Petice 17. března s informací, že 
její projednání bude jedním z bodů 
programu zastupitelstva 20. dubna. 
Tolik fakta. Průběh diskuse k téma-
tu si zájemci mohou poslechnout na 
TV záznamu jednání zastupitelstva 
a udělat si svůj vlastní názor. Kauza 
je klasickým příkladem toho, kam 
až může vést špatná (ne)komunika-
ce s občany. Poučme se z toho. 

Markéta Blinková (ODS)
S nostalgií se v posledních letech 
procházím po náměstí, dříve chlou-
bou občanů a chválou návštěvníků. 
„Zklidněné a  ozeleněné“. Břehová 
výsadba za sochou Masaryka, ně-

kolikrát odložená oprava kašny, bez 
živých květin, bez lidí. Oprávněně se 
tedy obávám nového projektu rad-
nice, který vyvolal (naštěstí) velkou 
diskusi obyvatel nábřeží Dukelských 
hrdinů, sídlišť i zastupitelů. Máv-
nutím proutku chtělo vedení města 
zrušit chodník podél břehu Bečvy, 
vysázet stromořadí mezi komunikací 
a zábradlím a zastínit tak jedinečný 
pohled na její tok a přilehlý park. 
Od počátku probíhala komunikace 
(výmluvy na kovidovou situaci — 
nemožnost se setkat s veřejností), 
nezveřejňování dopisů, výhrad, rele-
vantních argumentů velmi nestan-
dardně. Navíc řadu informací - např. 
o jednání s Povodím Moravy a jeho 
závěrech, o statice opěrné zdi, o bez-
pečnosti při jízdě po nábřeží – stří-
dání světla a stínu, údržba zeleného 
pásu, odklízení listí, údajné snížení 
prašnosti – jsme se dozvídali od 
občanů, kteří iniciativně nechávali 
zpracovávat odborné posudky a sna-
ží se o nalezení vhodného a smyslu-
plného řešení. Pro některé by však 
bylo bohužel nejlepší, aby auta pro-
jela a návštěvníci prošli zelenou alejí 
od první cedule až po tu poslední, 
bez toho, že by zaregistrovali, jak je 
u nás krásně. Celkově plochy, které 
lze považovat za součást zelené in-
frastruktury města, zahrnují bezmá-
la 85 % plochy města – zdroj: Stra-
tegický plán rozvoje města do roku 
2030. Prosím, naslouchejme těm, 
kteří v těsné blízkosti komunikací 
žijí mnoho let, i těm, kterým není 
podoba města lhostejná.

K TÉMATU MĚSÍCE

V lednu jsem náhodou zaregistroval 
článek ve Spektru Rožnovska, ozna-
mující, že letos bude demontován 
chodník na nábřeží a později vysá-
zeny stromy a keře. Mé pátrání po 
nějakých záměrech bylo neúspěšné, 
až na zmínku v rozpočtu města. 
Tedy schváleno? Proč se nás, míst-
ních obyvatel, nikdo neptal? Byli tím 
překvapení i další sousedé, vznikl 

dopis a později petice. Čím více po-
drobností se dozvídám, tím hlouběji 
jsem přesvědčen o neúčelnosti tako-
vého záměru.

Publikovaná pozitiva jsou nevě-
rohodná. Odhlučnění i absorpce 
prachu budou zanedbatelné. Stro-
my cestu nezastíní. V létě v poledne 
sotva do poloviny, od 14.00 vůbec. 
Optické oddělení provozu od parku 
jednou řadou stromů a keřů je ne-
proveditelné. Prostor nad opěrnou 

zdí není vhodné místo k zádrži vody. 
Stávající chodník tam byl budován 
jako ochrana před takovou vodou!

Rizika: Opěrná zeď, postavená 
v  r. 1942, je v havarijním stavu. Bou-
rání betonového chodníku a výkop 
jam s ochrannou folií (do hloubky 
zdi, předpokládám), způsobí její ko-
nečné narušení. Chodník je využíván 
návštěvníky Rožnova. Stromy a keře 
zastíní pohled na Dědinu a pohled 
na řeku v kulise parku. Lepší propa-

gaci Rožnova než ten současný po-
hled při průjezdu nevymyslíte! Střet 
se stromem v rychlosti i 50km může 
být smrtelný! Chodník tam není pou-
ze pro chůzi, slouží jako volná zóna 
proti kolizi, náhradní pro jakékoli 
opravy chodníků a sítí u zástavby. 

Ve světě mají pořekadlo – nezasa-
huj do toho, co funguje. Můžeme být 
také jednou světoví?

Ing. Vladimír Sítko

Budoucnost střelnice na Dolních 
Pasekách (na fotu) je stále nejistá. 
Pokračují řízení u stavebního úřadu.

Na ulici Putýrky fungovala střel-
nice v 80. a 90. letech minulého 
století, provozovatelem byl Český 
střelecký svaz (dříve pod patro-
nací Svazarmu). Střelnici byl roz-
hodnutím Policie ČR v  roce 1999 
přerušen provoz. V  roce 2017 
usiloval Český střelecký svaz – 
sportovně střelecký klub Rožnov 
o  obnovení provozu. Argumen-
tovali tím, že střelnici přestavili 
z  otevřené na krytou a zvýšili její 
zabezpečení. Jenže proti se vyslo-
vili občané bydlící v  sousedství 
areálu, kteří se obávali bezpeč-
nosti a  samozřejmě hluku. „Aby 
byla střelnice znovu zprovozněna, 

muselo by proběhnout dodatečné 
povolení provedených stavebních 
úprav, za město jsme požadovali 
bezpečnost celého areálu a také 
omezení provozu pouze na pracov-
ní část týdne od pondělí do pátku, 
o víkendu bychom chtěli střelnici 

zavřenou. Co se bezpečnosti týká, 
předkládali jsme vlastní znalec-
ký posudek, v doplněném spisu 
pak stejný znalec poskytl posudek 
i  Střeleckému klubu, což nás 
překvapilo a rozporovali jsme to,“ 
informovala místostarostka Rož-

nova Kristýna Kosová (Zdravý 
Rožnov) s tím, že: „Za město če-
káme na rozhodnutí stavebního 
úřadu, požadavky na provozní řád 
ve věci klidu o sobotách, nedělích 
a  svátcích budeme pochopitelně 
vznášet i v dalších řízeních.“       (r)

Střelnice zůstává zavřená

Střelnice na Putýrkách je již roky uzavřená, nejbližší je v Zubří. 
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Den Země v Duhové školce Na Zahradách
Den Země jsme letos oslavili netra-
dičně, jen s předškoláky. Věnovali 
jsme se celý týden společnému té-
matu „Naše Země kulatá“. Sezná-
mili jsme se se Zemí jako součástí 
Sluneční soustavy, její důležitostí, 
nepostradatelností pro život a pod-
porovali jsme zájem dětí o životní 
prostředí.

Děti se zapojovaly do různých 
aktivit jak uvnitř, tak i na školní 
zahradě, kde prokázaly úžasnou 
spolupráci. Děti skládaly sluneč-
ní soustavu z pet vršků a různých 
stavebnic. Nechyběla taky pohádka 
o  Slunci a planetkách, o Budce 
a zvířátkách, která třídila odpad. 

Společně jsme si zatancovali, nau-
čili se nové písničky a básničky.
Nakonec si děti namalovaly svou 
zeměkouli, pevninu dotvořily na-
mačkaným papírem. Zeměkoulemi 
jsme si společně vyzdobili šatnu. 
Na zahradě děti zasadily jahody, 
kanadské borůvky, které zalily, a už 
se těší na jejich úrodu.

Odměnou dětem bylo ozdobení 
plotu květinami, motýlky, beruš-
kami a sluníčkem, které se na děti 
usmívá hned při vstupu do mateř-
ské školy. Těšíme se už na příští 
rok, až to oslavíme se všemi dětmi.
 

Alexandra Vašutová

Ondřej Bartošek sbíral medaile na světovém poháru
Ondřej Bartošek, závodník rožnov-
ského atletického klubu AC Sport-
guides Rožnov, se zúčastnil světové-
ho poháru handicapovaných Grand 
Prix Jesolo v Itálii. Závodů se zú-
častnila evropská atletická špička 
a Ondřejovi se podařilo získat dva 
cenné kovy v kategorii f35 (jedná 
se o poruchy koordinace). Výborné 

výkony podtrhnul novým českým 
rekordem ve své kategorii v běhu 
na 400 m, který má nyní hodnotu 
1:14,58. Ve sprintu na 100 m, což 
je Ondrova oblíbená disciplína, mu 
jen o 0,07 s uniklo zlato! Druhé stří-
bro bral v běhu na 400 m. Dosažené 
výsledky ho nominovaly na mistrov-
ství Evropy handicapovaných v  at-

letice. Ondřej Bartošek se střídavě 
připravuje v rožnovském atletickém 
klubu a v klubu ve Vítkovicích. Pro 
rožnovskou atletiku to je vynikající 
úspěch a má potenciál se zařadit 
mezi tradiční místní sporty. 

Martin Navařík, trenér AC 
Sportguides Rožnov

Otrava v řece Bečvě předví-
dána již před šedesáti lety?
Na svém dubnovém jednání schválili zastupitelé města jednorá-
zový dar Českému rybářskému svazu ve výši 100 000 Kč. Část-
ka je určena na krytí nákladů, které rybáře zatížily v souvislosti 
s likvidací úhynu ryb po havárii v řece Bečvě na podzim 2020. 
Je až s podivem, že muselo uplynout šest měsíců od iniciativy 
zastupitele Jaromíra Koryčanského, který již na podzim loňské-
ho roku přišel s podnětem přispět na likvidaci následků devas-
tující havárie a tím i vyjádřit jednoznačnou podporu těm, které 
postihl únik jedovatých látek do toku Bečvy nejvíce. 

V posledních dnech můžeme v médiích zaznamenat debaty 
o důvěryhodnosti odborného posudku, jehož závěry měly dle 
některých zpráv označit za viníka jednu z rožnovských firem. 
Argumentů pro a proti již bylo sneseno nemalé množství, nejinak 
je tomu i s oprávněnými pochybnostmi k celé kauze. Můžeme na 
ni ovšem pohlížet i z jiného úhlu, který nám nabízejí historické 
doklady. Jedním z nich je překvapivě obecní kronika Černotína 
– vesnice nedaleko Hranic. Na počátku šedesátých let minulého 
století tamní kronikář glosoval záměr vybudovat v blízkosti vesni-
ce přehradní nádrž, jejíž existence (nyní pod názvem vodní dílo 
Skalička) není dodnes vyřešena. Ve svém textu prokázal obdivu-
hodnou předvídavost, když zpochybňoval opodstatněnost výstav-
by přehrady jako důležitého zdroje vody s ohledem na budování 
velkého chemického názoru výše proti proudu Bečvy. 

Čtenářům Spektra Rožnovska předkládáme přepis originál-
ního znění tohoto kronikářského záznamu a ponecháváme na 
jejich vlastním uvážení, nakolik se obavy někdejšího pisatele 
skutečně naplnily či nikoliv. Co tedy stojí psáno na stránkách 
obecní kroniky Černotína? „Zatím co plán přehrady je už vypra-
cován do podrobností, téměř všichni občané jsou přesvědčeni, že se 
stavba neuskuteční. U Valašského Meziříčí vyrůstá obrovský závod 
na zpracování dehtu ‚DEZA‘. Už zahájil zkušební provoz – a všem 
obyčejným smrtelníkům je jasné, že tento závod zamoří fenolem 
a  jeho sloučeninami celé okolí, Bečvu a přehradu. Je prý sice pro-
jektován odpadový kanál do Odry, avšak Poláci jsou proti. Přehrada 
má sloužit také jako rekreační středisko. Jak, když už DEZA platila 
150 000 Kč pokuty za fenol v Bečvě?“                                                                              
                                                           Daniel Drápala
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KAM
ZA KULTUROU

ČERVEN
Vážení čtenáři,

v červnu se situace kolem vývoje koronavirové pandemie začíná rapidně lepšit. I přesto jsou ale kvůli některým vládním 
nařízením v celé České republice  nadále omezeny kulturní i společenské akce pro větší počet lidí. Níže zveřejněné pro-
gramy nám zaslali jejich organizátoři ve druhé půli května, proto než na některou z těchto akcí vyrazíte, doporučujeme si 

ověřit, za jakých podmínek se může konat. 

PODCASTY
www.tka.cz/podcasty

 �ÚTERÝ 1. 6.
CELINE BOSSU
„Možná, že jednou nebudeme hudbu poslou-
chat na základě toho, kdo co zpívá a hraje, ale 
konzumovat stylem líbí – nelíbí,“ říká mimo 
jiné francouzská zpěvačka a jazyková lektorka 
v rozhovoru se Zbyňkem Ternerem.

 �ÚTERÝ 8. 6.
VLADIMÍR STRAKOŠ
S Vladimírem Strakošem o hudebních do-
kumentech pro ČT, rožnovském hudebním 
kvasu a vztahu hudby a moci. Pohled na rož-
novskou hudební scénu očima muzikologa, 
který posledních dvacet let pozoruje rodný 
Rožnov z  Brna, kde spolupracuje mj. s kape-
lou CowHill a Dunaj a pro Českou televizi točí 
dokumenty o kultuře. Příjemný poslech přeje 
autor podcastu Petr Kopecký.  

 �ÚTERÝ 15. 6.
JAN BRADÁČ
Rodák z Rožnova, herec a muzikant, který 
tvoří zábavná představení pro děti, propojuje 
tradiční cimbálovku se swingem a je členem 
slavného Studia Ypsilon Praha… v podcastu 
Moniky Kovářové.

 �ÚTERÝ 22. 6.
RICHARD SOBOTKA
Rožnovský spisovatel, novinář, publicista, 
nositel ocenění Cena města Rožnov pod Rad-
hoštěm je člověkem, bez jehož přičinění a ne-
únavné práce by řada osudů, příběhů a epizod 
z historie i současnosti města a okolí upadla 
nenávratně v zapomnění. Nenechejme paměť 
vyhasnout. K poslechu zve Pavel Zajíc.

 �ÚTERÝ 29. 6.
ROŽNOVSKÁ ALTERNATIVNÍ HUDEBNÍ 
SCÉNA —  RADEK „VAANT“ VANTUCH
Dan Stibor  si v šestém díle svého podcastu 
povídá se zpěvákem Radkem Vantuchem nejen 
o hudbě, ale i o fotografování, ekologii a dal-
ších tématech.

Městská knihovna
Tel.: 571 654 747
www.knir.cz

PONDĚLÍ 14. 6.
ROZHOVOR Z KNIHOVNY
Dřevo, hlína a stavby na Valašsku - Radek Bryol
Tradiční valašskou architekturu máme spoje-
nu hlavně se dřevem. Bereme jako dané, že 

SOUTĚŽ KVETOUCÍ MĚSTO ROŽNOV
V pořadí již 15. ročník soutěž vyhlašuje T klub 
— kulturní agentura, ČSŽ — spolek rožnov-
ských žen ve spolupráci s SBD a městem 
Rožnov pod Radhoštěm pod záštitou starosty 
města Radima Holiše. Soutěž se vyhlašuje pro 
kategorie: balkony a okna v bytových domech 
• balkony a okna v rodinných domech • za-
hrádky před bytovými domy.
Do soutěže se v těchto dnech může přihlásit 
každý občan, který má v Rožnově trvalé byd-
liště. Kritéria hodnocení: celkový vzhled kvě-
tinové výzdoby oken, případně balkonů sladění 
zeleně a květin s domem. Podrobnosti včetně 
přihlášky na www.tka.cz.

 � SOBOTA 12. 6. — SOBOTA 31. 7. 
VÝSTAVA • PETR ŠTĚPÁN / CREDO
T klub — kulturní agentura ve spolupráci 
s Římskokatolickou farností a Iskérkou si vás 
dovolují pozvat na výstavu v Galerii Kostnice. 
Vernisáž proběhne v pátek 11. června v 17 ho-
din ve farské zahradě. 
Galerie Kostnice — otevírací doba: 
út-so: 10.00-16.00, ne: 12.00-16.00 hodin  

 � ČTVRTEK 17. 6.
KONCERT • JAN SPÁLENÝ & ASPM
Hudební režisér, dramaturg, noční vypravěč 
rozhlasových pohádek — otec českého blues 
Jan Spálený celý život skládá, píše texty, aran-
žuje, provokuje…
19.00 hodin — Brillovka, nádvoří

 � ČTVRTEK 17. 6. — NEDĚLE 1. 8. 
VÝSTAVA • VERONIKA HOLCOVÁ / VLČÍ MÁK
T klub - kulturní agentura ve spolupráci s měs-
tem a Brillovkou si vás dovolují pozvat na vý-
stavu obrazů. Vernisáž proběhne ve středu 16. 
června od 17 hod. u hudebního altánu. 
Úvodní slovo: Iva Mladičová
Brillovka, sál — otevírací doba: 
út-ne 13.00–17.00 hodin

 � ČTVRTEK 17. 6. — ČTVRTEK 30. 9. 
VÝSTAVA • JAN HENDRYCH / DIVADEL-
NÍ FIGURA
Vernisáž proběhne ve středu 16. června od 17 
hodin u hudebního altánu. 
Úvodní slovo: Iva Mladičová
T klub — kulturní agentura ve spolupráci 
s městem si vás dovolují pozvat na výstavu do 
městského parku. 
Městský park 

dřevo bylo dříve typické pro horské prostředí 
a hliněné stavby pro nížiny. O tom, že to není 
tak úplně pravda, o tom, jak se architektura 
proměňovala v průběhu staletí, i o tom, že vý-
jimečnost staveb na Valašsku v porovnání s ji-
nými oblastmi je v mnohém spíše zdánlivá, si 
bude Vojtěch Bajer povídat s Radkem Bryolem. 
17.00 hodin — YouTube knihovny Rožnov

 � STŘEDA 30. 6. 
MOŘSKÝ OBCHŮDEK
Lovci perel mohou směnit své mořské peníze 
Moriony za věcné odměny. Obchůdek pro vás 
bude připravený před hlavním vchodem do 
knihovny.
13.00 hodin — před vchodem do knihovny

VÝSTAVA

 � ČERVEN A ČERVENEC 
PŘÁTELÉ FOTOGRAFIE PO OSMÉ
Přátelé Fotografie se po roce prezentují již 
po osmé těmi nejlepšími snímky za poslední 
rok. Výstava bude uskutečněna v prostorách 
knihovny a pro ty, kteří se na ni chtějí podívat 
z pohodlí domova, ji najdou na našem webu 
www.knir.cz. 
Chodby, podkroví knihovny

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

Zdravotní turistické vycházky
Turistické vycházky v červnu — prázdninový 
režim. Sraz je v úterý 1. 6. 2021 v 8.15 hodin 
na AN – tam se domluví trasa a cíl cesty. Záro-
veň naplánujeme i další vycházky podle zájmu 
účastníků vč. místa a hodiny srazu.

Další akce v měsíci
 � PONDĚLÍ 7. 6.

MĚŘENÍ GLYKEMIE 
Pro členy 20 Kč, pro nečleny 25 Kč.
9.00-11.00 hodin — malá kancelář SC

 � ČTVRTEK 24. 6.
PORADNA SOS
Využijte tuto bezplatnou službu občanům.
12.00-16.00 hodin — malá klubovna Senior-
centra, dv. č. 204

Upozornění
Koncert „4 Tenoři – Muzikálové gala“, kte-
rý se měl konat v Kulturním domě v Zašové 
v úterý 18. 5. 2021, se opět překládá, a to na 
středu 22. 9. 2021 (19.00 hodin). Zakoupené 

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

Městská knihovna
Tel.: 571 654 747
www.knir.cz

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



POZVÁNKY PŘÍLOHA KAM / 28. KVĚTNA 2021

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

PRO BLIŽŠÍ INFO VOLEJTE NA UVEDE-
NÉ TEL. ČÍSLO. SVŮJ PŘEDBĚŽNÝ ZÁ-
JEM HLASTE NA UVEDENÉ KONTAKTY,  
O TERMÍNU POPŘ. ZMĚNÁCH BUDETE 
INFORMOVÁNI.

Pravidelné akce ve Slunečnici
 � PONDĚLÍ  

pokročilí, začátečníci - KUželův BUbenický 
KUrz — Pavel Kubeša

 �ÚTERÝ  
cvičení SPOKOJENÁ ZÁDA / FELDEN-
KRAISOVA METODA — Inka Stavárková

 � STŘEDA 
cvičení JÓGA PRO VŠECHNY — Robert Jurečka

 � ➤ČTVRTEK  
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ A TANEC PRO 
ŽENY — Jana Vahalová, Alena Rárová

 �NEDĚLE
cvičení JÓGA PRO VŠECHNY — 
Petra Černochová

 �NEDĚLE 
cvičení JÓGA NA ZDRAVÝCH PRINCI-
PECH — Ivana Veličková

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

 � ČTVRTEK  24. 6.
ÚPLŇKOVÝ ÓM CHANTING 
Skupinová hlasová meditace — Mgr. David Svoboda
20.00 hodin — Slunečnice

Termíny v jednání (dle aktuální situace)
 � ➤ŠAMANSKÉ CESTOVÁNÍ  

Léčivý zážitkový workshop s šamanským bub-
nem — Mgr. Petr Horák
19.30-21.00 hodin — Slunečnice 
➤ 

 �HVĚZDNÉ BRÁNY S KŘIŠŤÁLOVÝMI 
MÍSAMI
Zvuková relaxace — Jiřina Solvana Vašinová
18.00-21.00 hodin — Slunečnice

 � ➤AUTOMATICKÁ KRESBA — KRAJINA DUŠE 
Prožitkový seminář — Libor Zvolánek 
9.00-17.00 hodin — Slunečnice

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

 � V RYTMU ŽIVOTA
Spontánní pohybová relaxace — Hana Kubelová
18.00-20.00 hodin — Slunečnice 

 � KVANTOVÁ DUŠE 
Přednáška — Rostislav Szeruda
17.30-19.00 hodin — Slunečnice 
➤ 

 �O ZDRAVÉM DÝCHÁNÍ OXYGEN 
ADVANTAGE A BUTEYKO CLINIC
Praktická přednáška — Jiří Uhlíř
17.30-20.00 hodin — Slunečnice
➤

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

vstupenky zůstávají v platnosti. Datum konání 
si případně ověřte na www.kultura.zasova.cz, 
tel. 734 447 239. 
    
Valašské muzeum v přírodě
Tel.: 571 757 111
www.nmvp.cz

 � PÁTEK 18. 6.
SVATOJÁNSKÝ VEČER
Pořad plný tajemných slunovratových zvyků.
21.00 hodin — Valašská dědina

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

Na Zahradách 2186 v pavilonu Stage Garden 
GALERIE CREARS 
samostatná výstava JURAJ ČUTEK socha, 
DAVID JOHN LLOYD malba potrvá do 3. 7. 
Komentovaná prohlídka s autorem je plánová-
na na 12. 6. v 17.00 hodin.

Na nábřeží Dukelských hrdinů 442 ve vile Ga-
lerie CREARS autorská výstava s názvem Ne-
dělní host EWA NEMOUDRY malba, potrvá 
do 12. 6. Komentovaná prohlídka s autorkou 
je plánována na 5. 6. v 17.00 hodin.

FUJARÉ – kultura pod Radhoštěm
Tel.: 608873807
www.fujare.cz, www.facebook.cz/fujare, in

 � PÁTEK 11. 6.
HUDEBNÍ FUJARÉ #1 — BÁRA ZMEKOVÁ 
& CM JAVOŘINA
Dvojkoncert pražské indie-folkové písničkářky 
s kapelou & rožnovské cimbálové muziky. Hu-
dební fujaré 2021 je pátý ročník koncertního 
cyklu setkávání muzikantů rozmanitých žánrů. 
19.00 hodin — sál Brillovky (Bezručova 211, 
3. patro) | předprodej na www.fujare.cz 
a v prodejně hudebních nástrojů.

 � PÁTEK 25. 6.
FILMOVÉ FUJARÉ — CÉLINE BOSSU & 
PORTRÉT DÍVKY V PLAMENECH
Na terase Brillovky promítáme film Portrét 
dívky v plamenech (FR, 2019) a zahraje Cé-
line Bossu & Celboss (FR/CZ). Omezená ka-
pacita, doporučujeme předprodej.
19.30 hodin — terasa Brillovky (Bezručova 
211, 4. patro) | předprodej na www.fujare.cz 
a v prodejně hudebních nástrojů.

Centrum Zdravé Já
Palackého 457
www.cititsedobre.cz

 � ČTVRTEK 3. 6. 
(DÁLE KAŽDÝ ČTVRTEK A PÁTEK)
KRANIOSAKRÁLNÍ TERAPIE A PROVÁ-
ZENÍ PŘI INTEGRACI
Ošetření trvá 70 až 90 min dle potřeb klienta 
a stojí 800 Kč.
Vede: MgA. Kateřina Fojtíková, 
rezervace času: vesvemzivlu@gmail.com, 
tel.: 774 983 521
14.00-19.00 hodin
 

 � SOBOTA, NEDĚLE 5. a 6. 6.
KURZ: SM SYSTÉM 1A a 1B
Základní kurz cvičení pro začátečníky.
Vede: MVDr. Zuzana Forejtková, cena: 3 000 Kč.
Rezervace přes objednávkový systém — 

objednavky.cititsedobre.cz
9.00-17.00 hodin
 

 � PÁTEK 11. 6.
MEDITAČNÍ SETKÁNÍ HO´OPONOPONO
Vede: Libuše Poulíčková, cena: 200 Kč.
Rezervace: lpoulickova@seznam.cz
17.00-19.00 hodin
 

 � SOBOTA 12. 6.
VÝTVARNĚ RELAXAČNÍ WORKSHOP: 
MALOVÁNÍ MANDAL NA PLÁTNO
Vede: Ing. Lucia Čapková, fb: Dot Art Therapy, 
cena: 1 500 Kč.
Rezervace: www.dotarttherapy.cz, 
více informací: capkova.lucia@gmail.com
9.00-15.00 hodin
 

 �NEDĚLE 13. 6.
VÝTVARNĚ RELAXAČNÍ WORKSHOP: 
MALOVÁNÍ MANDAL NA PLÁTNO
Vede: Ing. Lucia Čapková, fb: Dot Art Thera-
py, cena: 1 500 Kč.
Rezervace: www.dotarttherapy.cz,
více informací: capkova.lucia@gmail.com
9.00-15.00 hodin
 

 � PÁTEK 18. 6.
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 18. 6.
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
 

 � SOBOTA 19. 6.
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
 

 � SOBOTA, NEDĚLE 19. a 20. 6.
KURZ: SM SYSTÉM 1C a 1D — ZÁKLADY 
MANUÁLNÍCH TECHNIK
Vede: MVDr. Zuzana Forejtková, cena: 3 000 Kč.
Rezervace přes objednávkový systém — 
objednavky.cititsedobre.cz
9.00-17.00 hodin
 

 � PÁTEK 25. 6.
INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE 
A ODBLOKY
Vede: Libuše Poulíčková, cena: 700 Kč, 
rezervace: lpoulickova@seznam.cz
17.00 hodin
 

 � SOBOTA 26. 6.
SLUNOVRATOVÉ LADĚNÍ
Vede: MgA. Kateřina Fojtíková, cena: 1 000 Kč.
Rezervace: vesvemzivlu@gmail.com, 
tel.: 774 983 521
10.00-18.00 hodin
 

 � SOBOTA, NEDĚLE 26. a 27. 6.
KURZ: SM SYSTÉM 3B — DOLNÍ KONČETINY
Vede: MVDr. Zuzana Forejtková, cena: 3 000 Kč.
Rezervace přes objednávkový systém — 
objednavky.cititsedobre.cz
9.00-17.00 hodin

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

Valašské muzeum v přírodě
Tel.: 571 757 111
www.nmvp.cz

FUJARÉ – kultura pod Radhoštěm
Tel.: 608 873 807
www.fujare.cz, www.facebook.cz/fujare
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 �NEDĚLE  
LUNÁRNÍ JÓGA PODLE ADELHEID OH-
LIGOVÉ ZE ŠVÝCARSKA 
Kurz: PaedDr. Martina Mangová 
9.00-17.00 hodin  — Slunečnice 

 � SETKÁNÍ S GENOVÝMI KLÍČI — TVO-
ŘIVOST V SOULADU
Skupina sdílení pro pokročilé — Martina Knot-
ková, Radek Lešikar.
17.00 hodin úvod pro nováčky, 18.00-20.00 ho-
din — Slunečnice

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

 � SOBOTA  5. 6. 
DĚTSKÝ DEN SE SVČ
Hravé dopoledne pro děti a jejich blízké a rodi-
ny. Čekají vás hry, soutěže, tvoření, sportovní, 
soutěžní koutek, tanec, ukázka techniky a čin-
nost městské policie a HZS. Akce se bude ko-
nat za respektování aktuálních epidemiologic-
kých nařízení Vlády ČR a MŠMT. O detailech 
vás budeme informovat na www.svcroznov.cz  
a  facebooku, sledujte naše stránky. Za nepříz-
nivého počasí se akce nekoná.
9.00-13.00 hodin  — altán v parku

 � PÁTEK 11. 6. 
ROZHÝBEJME ROŽNOV PROPOJÍME 
S MEZIGENERAČNÍ OLYMPIÁDOU

 �ÚTERÝ 22. 6.
BABY DANCE PRO RODIČE S DĚTMI 
Přijďte si s námi užít dopoledne plné tance 
a zábavy. V ceně 70 Kč➤ je taneční lekce a dvou-
hodinový vstup do herničky. Své místo si pře-
dem rezervuj na e-mailu: puntík@svcroznov.cz
9.00-10.00 hodin — Komunitní centrum PUNTÍK

 � STŘEDA 23. 6. 
BÁ-SNĚNÍ — VYHODNOCENÍ
Vyhodnocení vybraných a oceněných prací. 
Proběhne on-line na YouTube kanálu SVČ. 
Ceny si účastníci nebo učitelé za celý kolektiv 
můžou vyzvednout od středy 23. 6. v odpoled-
ních hodinách na recepci SVČ.
19.00 hodin — on-line

 � PONDĚLÍ 21., ÚTERÝ 22., PÁTEK 25. 6. 
ROZLOUČENÍ SE SEZONOU H2B&SB
Taneční sál v SVČ nebo terasa Brillovka. Pro 
skupiny dětí, juniorů a HVK z naší dance crew 
si lektoři připraví letní choreografii, kterou se 
tanečníci naučí a budou si ji tak moci tancovat 
celé léto. Tematická hudba, taneční styl a out-
fity nebudou chybět!
OVOCNÉ ŘÁDĚNÍ 
(14.00-15.00 hodin — určeno pro děti) 
MILENIUM DANCE 
(15.00-16.00 hodin — určeno pro PO juniory)
90TKY 
(16.00-19.00 hodin — určeno pro A děti, juniory, HVK) 
Detailní informace předají lektoři na tréninku 
a v e-mailu.

Naše tradiční červnová sportovně pohybová 
akce v centru města je určena pro děti všeho 
věku, rodiny s dětmi a tentokrát chceme ve 
větší míře zapojit i naše seniory. Letos propojí-
me Rozhýbejme Rožnov s akcí Mezigenerační 
olympiáda, kterou spolupořádáme s organizací 
Zdravé město Rožnov pod Radhoštěm a MA21. 
Bude zaměřena na mezigenerační propojení, 
bude nabízet celou řadu aktivit jak pro seniory, 
tak pro děti MŠ, ZŠ, rodiny s dětmi a celou 
širokou veřejnost. Akci připravujeme a bude-
me o ní informovat na webových stránkách 
www.svcroznov.cz a www.roznov.cz, na so-
ciálních sítích, v e-mailech i formou plakátů 
ve veřejném prostoru.
15.00-18.00 hodin — Masarykovo náměstí

 �ÚTERÝ 15. 6. 
VEŘEJNÉ ATLETICKÉ ZÁVODY
Závody pro děti ZŠ a MŠ — 4 disciplíny atleti-
ky (běh, sprint, skok a hod).
13.00-18.00 hodin — Atletické hřiště Dany Zátopkové

 � SOBOTA 19. 6.
TVOŘIVÉ DOPOLEDNE S EURONOU                        
Přijďte si s námi vyrobit květináčky, do kterých si 
nasadíme letní kytičky! Květináčky budou na téma 
podmořský svět – ozdobíme je kamínky a mušlič-
kami. V ceně 70 Kč je výrobek a dvouhodinový 
vstup do herničky. Své místo si předem rezer-
vujte na e-mailu puntík@svcroznov.cz 
9.00-11.00 hodin — Komunitní centrum PUNTÍK 

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

 � Z Rožnova od května jezdí nové cyklobusy na Pustevny, Bílou a Bumbálku. Pravidelná sezónní linka nazvaná Cyklobus Beskydy pojede z Nového Jičína 
přes několik měst a obcí včetně Rožnova a vyveze cyklisty pohodlně i s kolem do hor. Až do konce září bude jezdit jeden spoj v pátek a dva spoje denně 
o  víkendech, během prázdnin se zájemci navíc svezou cyklobusem i v pracovních dnech. Jízdní řády na www.csadvs.cz.                                                (r)
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Příměstské kempy ve Velkých Karlovicích
jsou zasvěceny sportu, přírodě a portášům
VELKÉ KARLOVICE — Hledáte 
kvalitní zábavu pro své potom-
ky na prázdniny? Přihlaste je na 
příměstské kempy v Resortu Va-
lachy ve Velkých Karlovicích. 
Tým zkušených instruktorů se 
postará o to, aby si děti užily 
pestré a zábavné dny s kama-
rády na čerstvém vzduchu 
a v krásném prostředí karlovic-
kého údolí Léskové. 

Kempy jsou určeny dětem od 
7 do 15 let. Centrem dění bude 
hřiště u Bistra Razula, při nepří-
znivém počasí hotel Galik. Při-

praveny jsou tři pětidenní a tři 
jednodenní kempy, na nichž 
děti čeká objevování zajímavostí 
přírody Beskyd, poznávání por-
tášských tradic nebo zábavné 
hry a sportovní aktivity (inline 
bruslení, biatlon, orientační 
běh, bungee run, koloběžky či 
jóga). Během dne je pro malé 
účastníky zajištěn i oběd, dvě 
svačiny a pitný režim. 

Neváhejte, kapacita se plní 
a počet míst je omezený. 
Více informací a registrace: 
www.valachy.cz/pobyty/kempy-pro-deti 

Pětidenní kempy (2 450 Kč / osoba):

12.-16. 7. Sportovní kemp

26.-30. 7. Portáši a příroda na Valašsku

16.-20. 8. Sportovně-turistický kemp

Jednodenní kempy (700 Kč / osoba):

14. 7. Sportovní den

28. 7. Den portášů

18. 8. Den v přírodě

Centrum Zdravé Já
 Palackého 457 • Rožnov p. R.

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

Palackého 457, Rožnov p. R. 

Ohlédnutí za květnovou Valašskou zahradou
Od pátku 7. do neděle 9. 5. proběhly 
za přísných hygienických podmínek 
v areálu campu Sport v Rožnově far-
mářské a zahradnické trhy s názvem 
Valašská zahrada - jaro 2021. 

„Byli jsme rádi, že k naší žádosti, 
včetně navrhovaných protiepidemio-
logických opatření, se Krajská hygi-
enická stanice ve Zlíně vyslovila po-
zitivně!“ uvedla hlavní pořadatelka 
paní Taťána Míčková z realitní kan-
celáře Valašské nemovitosti. „Taky 
jsme tušili, že to tentokrát bude i vel-
ká pořadatelská výzva! Celkovou dis-
poziční plochu areálu jsme pro výpo-
čet max. možné návštěvnosti ponížili 
na cca 50 % a  podělili předepsanými 
15 m2 na 1 návštěvníka, a  dostali 
jsme se na číslo 600. U  vchodu jsme 
měli monitor s  PC a vyčleněného 
pořadatele, který neustále pohyb 
návštěvníků monitoroval. Dále jsme 
posílili parkovací plochy, tradičně o 
možnost parkování naproti v Cam-
pingu Rožnov a nově i  dalších cca 
70 míst naproti u hotelu Horal. Nej-
náročnějším dnem byla sobota, lidé 
po dlouhé zimě, kdy byli většinou 
uzavřeni doma, se konečně chtěli 

nadechnout a nakoupit si kytky od 
více než dvacítky zahradnictví na čer-
stvém vzduchu. Ještě před otevírací 
dobou se začala tvořit před vstupem 
dlouhá fronta, která při dodržování 
rozestupů dosahovala až na křižo-
vatku U Eroplánu. Na dodržování 
těchto rozestupů upozorňovali pořa-
datelé cedulkami na plotech, a  také 
pravidelným hlášením přímo na par-
kovišti pomocí megafonu. Po otevření 
si někteří nedočkaví návštěvníci již 
předepsaný 2metrový rozestup začali 
zkracovat, což samozřejmě neuniklo, 
možná až zbytečně kritickému, po-
hledu některých našich spoluobčanů, 
kteří začali toto iniciativně oznamo-
vat na Policii ČR. Důsledkem pak 
byla komunikace mezi pořadateli 
a  vedoucím obvodního oddělení 
Policie ČR, kdy jsme se dohodli na 
ještě výraznějším snížení počtu ná-
vštěvníků v areálu a to na max. počet 
250. Bohužel, za těchto podmínek to 
hodně návštěvníků stojících ve frontě 
před vstupem vzdalo a odešlo! Tyto 
podmínky jsme pak striktně dodržo-
vali i v neděli, která pak proběhla bez 
problémů, o čemž se několikrát pře-
svědčila i vyslaná hlídka kriminální 

policie ze Vsetína. Chtěli bychom se 
tímto omluvit návštěvníkům za delší 
čekací doby, taky že nebylo možné 
připravit tradičně bohatý doprovod-
ný program a koutek pro děti! Byla 
to první větší akce v našem regionu, 
i když její návštěvnost byla díky re-
strikcím jednoznačně podprůměrná, 
přece jen návštěvníkům umožnila si 
na čerstvém vzduchu a za hezkého 

počasí si nakoupit z bohatého výběru 
květin a výrobků regionálních výrob-
ců medu, sýrů a hlavně uzenin a tím 
podpořit v dnešní složité době právě 
nejvíc postižené drobné podnikatele!“ 
uzavřela Taťána Míčková, která ješ-
tě poděkovala za mimořádné orga-
nizační nasazení pracovníkům TJ 
Rožnov, která areál Campu sport 
provozuje.                                 (pr)
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Jakub Sobotka
jakub.sobotka@tka.cz

Život se vrací k normálu - kultura konečně ožívá

JAN SPÁLENÝ & ASPM
ČTVRTEK 17. 6.
19.00 hodin — Brillovka, nádvoří

Tak jsme se konečně dočkali, 
a pokud se nic významného ne-
stane, budeme se v červnu těšit 
na živou kulturu. Čeká nás blues, 
výstavy a možná ještě něco další-
ho dle aktuální situace. A vězte, 
že i o prázdninách se toho bude 
dít v Rožnově hodně!

Ale zpátky k muzice. Jan Spá-
lený, hudební režisér, dramaturg, 
noční vypravěč rozhlasových po-
hádek a otec českého blues si ni-
kdy nehrál na černého insitního 
muzikanta z bavlníkové plantáže. 
Je muzikantem po všech strán-
kách vzdělaným, navíc s minulos-
tí v pop music, ke které se navíc 
vždycky hlásil. V běhu let hrál 
také rock‘n‘roll, rhythm&blues, 
s bratrem Petrem měli kapely 
Hipp‘s a Apollobeat.

Spáleného blues je nejen české, 
ale také ryze originální, poskládané 
z toho, co on sám má rád, nebo co 
mu do obrazu tohoto žánru zapa-

dá. Od jazzových improvizací přes 
waitsovské a dylanovské písnička-
ření, nezvalovský poetismus až po 
atmosféru venkovských pohřeb-
ních kutálek. Za svou vizí „blues 
s modrýma očima“ putuje už od 
80. let především se skupinou 
ASPM (Amatérské sdružení profe-
sionálních muzikantů), posledních 
pár let také jako člen komornějšího 
sdružení Jan Spálený Trio.

Koncert je součástí cyklu Blues 
& Jazz notes, který během roku 
2021 představí publiku celkem 
pět koncertů tohoto žánru. Blues 
& Jazz notes podpořilo Minister-
stvo kultury.

JAN HENDRYCH — DIVADELNÍ 
FIGURA, SOCHAŘSKÁ VÝSTAVA 
V MĚSTSKÉM PARKU
VERONIKA HOLCOVÁ — VLČÍ 
MÁK, VÝSTAVA OBRAZŮ 
V BRILLOVCE
STŘEDA 16. 6.
17.00 hodin — společná vernisáž, hu-
dební altán a následně Brillovka

V červnu zahájíme výstavy ma-
lířky Veroniky Holcové a socha-
ře Jana Hendrycha. Vernisáž 
proběhne společně u hudebního 
altánu a následně se přesune do 
nedaleké Brillovky.

Veronika Holcová ve svých kres-
bách a malbách vytváří specifické 
krajinné a figurální výjevy, živě 
pestré a současně jakoby nepřítom-
né, spíše snové a tušené. Výběr ob-
razů pro výstavní prostor Brillovka 
souzní s krajinou, s atmosférou 
místa. Výstava s názvem Vlčí mák 
bude probíhat do konce července. 
V parku v okolí hudebního altánu 
budou po celé léto k vidění sochy 
prof. Jan Hendrycha, který náleží 
k nejvýraznějším českým socha-
řům druhé poloviny 20. století 
a současnosti. Dlouhodobě vedl 
Ateliér figurálního sochařství 
a medaile na pražské AVU, a právě 
lidská postava je charakteristická 
i pro jeho současnou uměleckou 

práci. Soubor soch pro rožnovský 
městský park tvoří betonové figury 
inspirované běžnými výjevy z ci-
vilního světa, antickými mýty, ale 
také křesťanskými legendami.

Od června do konce září může-
te navštívit také znovu otevřený 
komorní prostor Galerie Kostni-
ce. První výstava představí práce 
výtvarníka Petra Štěpána. Častým 
tématem jeho děl je světlo a pro-
stor utvářený světlem, jeho práce 
jsou oslavou krásy stvořeného svě-
ta.  Autor se kromě malby, kresby 
a grafiky věnuje také realizacím 
převážně v sakrální architektuře. 
Žije a pracuje v Českém Brodě, 
kde je i varhaníkem a regenscho-
rim v kostele sv. Gotharda.

Pavel Zajíc
zapa@knir.cz

S pohledem upřeným na nebe pře-
mýšlel o hořkých věcech. Myslel 
na včerejší krupobití, kdy se šoural 
k domovu závějemi zvolna tajícího 
ledu a pozoroval kouřící park. Vše 
jako na divadle, dějství střídá děj-
ství. Nejprve upocené odpoledne, 
pak husí chlad. Jepičí život pravidel. 
Skutečnost.
Co se skrývá za zdmi knihovny 
v  červnu? Nejprve mi dovolte Vás 
upozornit, že tradiční červnové 
Večerníčky na kamenech, které 
byly plánovány v týdnu od 7. až 
11. června, se přesouvají na po-
slední srpnovo-zářijový týden, tak 
jako v loňském roce. Důvody jsou 
nasnadě. Za stávajících podmínek 
a restriktivních epidemiologických 
opatření by tato tradiční akce na 
podporu čtenářství  ztratila na své 
atraktivitě. Věříme, že v srpnu se 
situace narovná a Večerníčky pro-
běhnou bez větších problémů. Těš-
te se na ně, tak jako my.

Z již uveřejněných on-line akti-
vit knihovny na YouTube kanálu 
knihovny, které jsou dostupné kte-
rémukoliv zájemci, mi dovolte Vás 
upozornit na následující rozhovo-
ry: Obsahově zajímavý rozhovor 
s cestovatelem Jiřím Kalátem o dů-
věryhodnosti médií, zvláště pak 

v kontextu současné blízkovýchod-
ní krize. Je zajímavé, že rozhovor 
byl natočen krátce předtím, než 
dopadly první palestinské rakety 
na izraelské území.

Druhým je rozhovor s Tomá-
šem Grossem z NMVP, věnuje se 
ikonickým stavbám Pusteven — 
Maměnce a Libušínu, zvláště pak 
rekonstrukci Libušína, který byl 
v loňském roce opět zpřístupněn 
veřejnosti v plné kráse.

V červnu je naplánováno natá-
čení rozhovoru Vojtěcha Bajera 
s Radkem Bryolem pod názvem 
Dřevo, hlína a stavby na Valašsku. 
Povídání  bude o tom, že není tak 
úplně pravda, že dřevo jako sta-
vební materiál bylo dříve typické 
pro horské prostředí a hliněné 
stavby pro nížiny.

Všechny odkazy na výše zmi-
ňované besedy naleznete na 
www.knir.cz.

Nový Milý tisk, který nese ná-
zev Stále živá legenda zápasníků 
Frištenských, spatřil světlo svě-
ta 15. května. Richard Sobotka 
v něm v rámci rozhovoru s Fran-
tiškem „Frankem“ Frištenským 
poodhaluje příběh rodinné větve 
Frištenských, která je spojena 
s Rožnovem. V útlém objemem, 
v zajímavém obsahem, chtělo 
by se napsat, nicméně, posou-
dit může opět kdokoliv. Text je 
umístěn na webových stránkách 

knihovny v sekci Publikační čin-
nost a je v edici Milé tisky v po-
řadí šestadvacátý.

Provoz knihovny se postupně 
vrací k úplnému normálu, nicméně 
v rovině besed a vzdělávacích akcí 
zůstáváme nadále v on-line prostře-
dí. Od 18. května je již umožněna 
také návštěva studovny k prezenč-
nímu studiu dokumentů, platí pou-
ze omezení maximálního počtu 

uživatelů v knihovně, který je sta-
noven na 15. Lze také využít služby 
veřejného internetu za dodržení 
stejných podmínek. Budeme se roz-
hodně těšit na Vaši návštěvu, stále 
nakupujeme a zpracováváme nové 
knihy a další dokumenty. Drapněte 
doma tašku, průkazku do knihovny 
a dojděte si pro čtivo. A ještě jed-
na novinka, od půlky května lze 
i v knihovně platit kartou.

Když autobus staví na zastávce Knihovna
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Otevřený dopis zastupitelů města za KDU-ČSL k vypsání nové 
soutěže na výstavbu kulturního centra - Ne salámové metodě
V souvislosti z již avizovaným 
rozdělením nové soutěže na vý-
stavbu Kulturního centra do šesti 
samostatných výběrových řízení na 
jednotlivé dodavatele vyzývají za-
stupitelé za KDU-ČSL užší vedení 
radnice i Radu města Rožnova pod 
Radhoštěm k dodržení maximální 
možné transparentnosti při posou-
zení finální ceny na kompletní reali-
zaci KC. Vypsání všech výběrových 
řízení by mělo proběhnout tak, aby 
po jejich uzavření byla v  jeden roz-
hodující okamžik známa konečná 
cena realizace, která nepřevýší za-
stupitelstvem stanovenou (již tak 
značně vysokou) maximální částku. 
Rozdělení na dílčí výběrová řízení 
může přinést, jak tvrdí vedení měs-

ta, úsporu finančních prostředků 
– ale také tomu může být naopak. 
Běžný spotřebitel také nepořizuje 
automobil či kuchyňský mixér po 
součástkách, aby nejprve pořídil 
karoserii, poté motor, kola a nako-
nec i stěrače či autorádio. Město se 
tak může vystavit riziku, kdy stavba 
bude stát mnohem více a hrozí za-
dlužování, které by šlo na úkor dal-
ších plánovaných investic a oprav. 
Uvědomujeme si ovšem, že za děle-
ním zakázky může být i  jiný důvod. 
Vytvoří se tím kouřová clona, v níž 
se pomyslně „ztratí“ některé výdaje, 
které posléze vytanou na povrch, 
až bude celá realizace v  průbě-
hu. I  z  tohoto důvodu jsme proti 
uplatňování této tak zvané salámové 

metody – a pokud ano, rozhodujme 
o  realizaci celé investiční akce tepr-
ve tehdy, když budeme mít na stole 
všechna uzavřená výběrová řízení 
a  konečnou cenu za všechny polož-
ky. V opačném případě se dostane-
me do situace, kdy příznivá cena za 
bourací práce či první etapu výstav-
by nás naláká, začneme s  pracemi, 
abychom posléze zjistili, že soutě-
žíme další fáze za mnohem vyšší 
cenu. V tu chvíli ovšem celý proces 
již zastavit nepůjde. A obáváme se, 
že některým, kteří před veřejností 
hrdě prohlašovali, jak nepřekro-
čitelnou hranicí je částka určená 
zastupitelstvem města, jde právě 
o  to. Bude-li realizace započata – 
nebude cesty zpět.

Všichni ve městě víme, že potře-
bujeme – a naši občané si to měrou 
vrchovatou zaslouží – Kulturní cen-
trum. Víme, že nebude stát zanedba-
telnou částku, ale i k této investiční 
akci musíme přistupovat zodpověd-
ně. A s ohledem na dřívější zkuše-
nosti je již na místě rozmýšlet i plán 
„B“. Rožnov pod Radhoštěm a lidé 
v něm žijící si totiž zaslouží důstoj-
né zázemí pro kulturní akce – a měli 
bychom usilovat o to, aby se ho do-
čkala již naše generace, nikoliv až 
naše děti, vnuci a pravnuci.

Zastupitelé města Rožnova 
zvoleni za KDU-ČSL Jaromír 

Koryčanský, Zdeněk Němeček, 
Daniel Drápala

Další zajímavý architektonický počin v centru města
V poslední době se navzdory sou-
časné složité hospodářské situaci 
projevuje aktivita místních investorů 
a jejich projektantů, kteří svými ře-
šeními přinášejí nový vítr do podoby 
centra města. To se tak postupně 
zbavuje zejména názoru, že město 
by mělo být jakýmsi prodloužením 
skanzenu. 

V tomto duchu např. vznikla zají-
mavá stavba Galerie CREARS od 
arch. Janči, nyní probíhá rekonstruk-
ce a  dostavba objektu na Nádražní 
ulici rovněž od p. Janči a chystá se 
i  výstavba multifunkčního objektu 
na místě bývalého Paláčkova mlýna.

Nejnovějším počinem v našem 
městě je rekonstrukce objektu 
č.  p. 168, který prochází komplet-
ní přestavbou, a to jak v interiéru, 
tak zejména exteriéru na straně do 

náměstí. Úvodní fází zpracování 
studie byl pověřen ateliér mladých 
architektů SAD z Prahy, kteří mj. 
v Rožnově navrhli zajímavou a mo-
derní lávku přes Zuberskou ulici 
mezi objekty firmy Remak. 

Základní otázkou u studie bylo, 
jak rekonstrukci fasády pojmout, tj. 
zda se snažit o nějaké historizující 
řešení a zachování stop dosavadní-
ho vývoje objektu, nebo mu vtisk-
nout zcela jinou moderní podobu. 
Na jedné straně jde sice o jeden 
z nejstarších objektů na náměstí, 
údajně postavený někdy ve 30. 
letech 19. století, na druhé straně 
ale objekt prošel v minulosti řadou 
úprav, které mu z architektonic-
kého hlediska určitě nepomohly. 
Investor tedy požádal o názor řadu 
renomovaných osobností, např. 
z  Ústavu dějin umění AV a kon-

zultoval situaci s architektem měs-
ta a dalšími místními osobnostmi 
včetně vedení města. Závěr byl jed-
noznačný. Objekt v jeho současné 
podobě nemá hodnotu, která by si 
zasloužila ochranu, a město potře-
buje najít soudobé, moderní řešení, 
které bude otiskem naší doby pro 
další generace. 

To samozřejmě nebylo pro archi-
tekty jednoduché zadání. Nicméně 
jejich výsledné řešení splňuje oče-
kávání. Rožnov tak na náměstí zís-
ká objekt, který bude určitě budit 
pozornost a snad se stane podně-
tem k následování i při rekonstruk-
cích jiných domů na náměstí. 

Jak to už u moderně pojatých 
objektů bývá, lze očekávat, že ne 
každému se bude líbit. Nicméně to 
už je tak řečeno osudem architektu-
ra a umění obecně. Vkus je obecně 

navýsost individuální a na novinky 
a změny si často musíme zvyknout. 
I moji první reakci na řešení fasády 
bych označil jako překvapení, ale 
čím víc jsem se na návrh díval, tím 
víc jsem byl přesvědčen, že je to 
správné řešení. Věřím, že to i čas 
ukáže a potvrdí se slova jednoho 
mého přítele, že u toho domu se 
budou lidé fotit.

Samozřejmě, že stavba se na pře-
chodnou dobu dotkne i provozu na 
náměstí a vyžádá si určitá omezení. 
Investor i stavební firma Mézl a Ja-
níček se ale domluvili na relativně 
velmi krátkých termínech realiza-
ce a hotovo by mělo být do konce 
října 2021. Doufáme tedy, že oby-
vatelé a návštěvníci města budou 
tolerantní.  

Jan Měrka

Na snímcích je nový stav a historický pohled. 



RADNICE INFORMUJE STRANA 11 / 28. KVĚTNA 2021

Důležité informace z odboru životního prostředí a výstavby
 �Ochrana ovzduší – kontrola kotlů 

na pevná paliva
Podle ustanovení § 17 odst. 
1 písm. h) zákona o ochraně 
ovzduší je každý provozovatel 
spalovacího stacionárního zdroje 
na pevná paliva o  celkovém jmeno-
vitém tepelném příkonu od 10 do 
300 kW včetně, který slouží jako 
zdroj tepla pro teplovodní sousta-
vu ústředního vytápění, povinen 
provádět pravidelně nejméně jed-
nou za tři roky prostřednictvím fy-
zické osoby, která byla proškolena 
výrobcem spalovacího stacionár-
ního zdroje a má od něj udělené 
oprávnění k jeho instalaci, provozu 
a  údržbě (dále jen „odborně způso-
bilá osoba“), kontrolu technického 
stavu a provozu zdroje a předkládat 
na vyžádání obecnímu úřadu obce 
s rozšířenou působností doklad 
o  provedení této kontroly vystave-
ný odborně způsobilou osobou.  

Provedením kontroly technic-
kého stavu a provozu spalovacího 
stacionárního zdroje nejsou nijak 
dotčeny (tedy nadále platí a mu-
sejí být splněny) další povinnosti 
provozovatele vyplývající z jiných 
právních předpisů, např. vyhlášky 
č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole 
a  revizi spalinové cesty, nebo vy-
hlášky č. 194/2013 Sb., o kontrole 
kotlů a  rozvodů tepelné energie, či 
z pokynů výrobce spalovacího staci-
onárního zdroje.

Dle § 17 odst. 1 písm. g) zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, 
v platném znění, bude od 1. 9. 2022 
zakázáno provozovat spalovací 
stacionární zdroje na pevná paliva 
o  jmenovitém tepelném příkonu 
do 300 kW včetně, které slouží jako 
zdroje tepla pro teplovodní sou-
stavu ústředního vytápění, a které 
nejsou navrženy rovněž pro přímé 
vytápění místa instalace, v souladu 
s minimálními požadavky uvedený-
mi v příloze č. 11 k tomuto zákonu. 
Požadavky přílohy č. 11 neplní staré 
kotle na pevná paliva, které jsou za-
řazeny do nižší než 3. třídy dle ČSN 
EN 303-5. Jedná se o 1. a 2. třídu 
kotle. Třídu kotle je možné zjistit ze 
štítku kotle nebo návodu k použití, 
případně ji sdělí pracovník, který 
provádí pravidelnou kontrolu tech-
nického stavu a provozu kotle.

 �Ochrana lesa - vjezd motorovými 
vozidly do lesa je zakázán
Problematikou vjezdu motorových 
vozidel na pozemky určené k pl-
nění funkcí lesa se zabývá zákon 
č.  289/1995 Sb., o lesích, a o změ-
ně a doplnění některých zákonů, 
kde je v § 20 odst. 1 písm. g) defino-
váno, že v lesích je zakázáno jezdit 
a  stát s motorovými vozidly. Výjim-
ku z tohoto zákazu může povolit 
vlastník lesa. 

Možnost zastavit a zkontrolovat 
motorové vozidlo má Policie České 

republiky a lesní stráž. Vjezd, popří-
padě stání motorového vozidla na 
pozemcích určených k plnění funk-
cí lesa je přestupek, za který lze ulo-
žit pokutu až do výše 100 000 Kč.

 �Myslivost – psi v lese pod dohle-
dem 
Pohyb domácích a hospodářských 
zvířat v honitbách upravuje zákon 
č.  449/2001 Sb., o myslivosti, ve 
znění pozdějších předpisů, kde dle 
§ 10 odst. 1 zákona o myslivosti je 
zakázáno vlastníkům domácích zví-
řat, včetně zvířat ze zájmových cho-
vů a zvířat z farmových chovů zvěře, 
nechat je volně pobíhat v honitbách 
mimo vliv svého majitele nebo ve-
doucího.

 �Ochrana vod – provoz jímek a do-
movních ČOV
Vlastníci rodinných domů a rekre-
ačních objektů, kteří akumulují 
odpadní vody v jímce na vyvážení, 
jsou povinni podle § 38 odst. 8 zá-
kona č. 254/2001 Sb., o vodách a  o 
změně některých zákonů (vodní 
zákon), v platném znění, zajišťovat 
jejich zneškodňování odvozem na 
čistírnu odpadních vod a na výzvu 
vodoprávního úřadu nebo ČIŽP 
předložit doklady o odvozu odpad-
ních vod za období posledních dvou 
kalendářních let (na dokladech 
o  vývozu musí být uvedeno jméno 
toho, kdo akumuluje odpadní vody, 

lokalizace jímky, množství odveze-
né odpadní vody, název osoby, která 
jímku vyvezla a název čistírny od-
padních vod, na které budou vody 
zneškodněny).

Kdo vypouští odpadní vody ze 
septiku nebo domovní ČOV do vod 
povrchových nebo podzemních, 
musí mít k tomuto vypouštění plat-
né povolení k nakládání s  vodami 
podle § 8 vodního zákona (tedy 
povolení k vypouštění těchto vod). 
Dále musí provozovatel provádět 
rozbory těchto vypouštěných od-
padních vod podle podmínek to-
hoto povolení nebo provádět revize 
u  ohlášených ČOV.

Ing. Věra Šulová, vedoucí odboru                           
životního prostředí a výstavby

V červnu byste si neměli nechat ujít
 � Veřejné interpelace

29. – 30. 6. se uskuteční veřejné interpelace na téma: Revitalizace sídliště 
Koryčanské Paseky. Bydlíte v oblasti Koryčanských Pasek? 
Zajímá vás připravovaná revitalizace sídliště? Chcete se vyjádřit k návrhu 
změn, které jsou připraveny? Ve dnech 29. a 30. 6. od 16.00 do 18.00 ho-
din proběhnou veřejné interpelace přímo v oblasti Koryčanských Pasek. 
Stavte se za námi, řekněte nám své podněty a připomínky. 
Aktuální info sledujte na www.roznov.cz/revitalizacekorycanskepaseky

 � Veřejné projednání k nábřeží Dukelských hrdinů 
Veřejné projednání u lávky na nábřeží Dukelských hrdinů je naplánováno  
na 24. 6. v 16 hodin. 
Zajímá vás plánovaná proměna nábřeží Dukelských hrdinů? Máte k výsad-
bě zeleně otázky či podněty? 
Aktuální informace sledujte na www.roznov.cz/nabrezidukelskychhrdinu

 � Zastupitelstvo města 
22. 6. od 14.00 hodin v obřadní síni městského úřadu.

 � Veřejné projednání Plán udržitelné mobility: 
9. 6. od 16.00 hodin on-line, odkaz na www.roznov.cz/pum
V případě osobního setkání obřadní síň městského úřadu.                    (měú)

Mezigenerační rozhýbejme Rožnov
Akce se koná v pátek 11. června od 15.00 do 18.00 hodin na Masary-
kově náměstí a v městském parku. Tradiční sportovní pohybová akce 
v centru města určená pro děti, rodiče s dětmi i prarodiče. V letošním 
ročníku jsou připraveny aktivity k propojení všech věkových skupin 
napříč generacemi. Přijďte společně a užijte si odpoledne plné zábavy 
a aktivit. Za splnění disciplín, které budou vhodné pro každou věkovou 
kategorii, vás čeká svěží odměna. Podrobné informace k připravované 
akci sledujte na www.svcroznov.cz a www.roznov.cz.                     (měú)
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Král swingu Gustav Brom a Rožnov
Pohlednice Richarda Sobotky

Dne 22. května to bylo právě 100 let, 
kdy se ve Velkých Levárech u  Seni-
ce narodil král swingu Gustav Brom 
(22. 5. 1921 – 25. 9. 1995). 

Profesionální kariéru se svým big-
-bandem začal 15. června 1940 
v  hotelu Radhošť v Rožnově. „Toho 
dne jsem se stal muzikantem – profe-
sionálem,“ vzpomínal Gustav Brom. 

Brom byl nejen vynikající hudeb-
ník, úspěšný manažer, hledač talentů, 
vtipný moderátor vlastních koncer-
tů, ale i textař a zpěvák. Například 
během několika hodin po oznámení 
letu prvního kosmonauta v roce 1961 
nazpíval píseň Pozdrav astronautovi 
(aneb Dobrý den, majore Gagarine), 
jako poctu Juriji Gagarinovi, kterou 
narychlo složili Jaromír Hnilička a Pa-
vel Pácl. Ta se pak stala velkým hitem.

Gustav Brom byl skvělý dirigent, 
kapelník, vynikající saxofonista, 
hrál na klarinet a housle, byl textař 
a hudební skladatel. První tři desky 
pro firmu Esta natočil 26. 9. 1945, 
postupně jich pak bylo vydáno přes 
570. Jeho big-band se účastnil více 
než 250 zahraničních turné. 

V 60. letech byl big-band Gustava 
Broma hodnocen prestižním ame-
rickým magazínem Down Beat jako 
jedna z deseti nejlepších jazzových 
kapel na světě. V roce 1993 získal 

Jazzovou cenu, udělovanou Českou 
jazzovou společností. V roce 1963 
jeho orchestr zvítězil na festivalu big-
-bandů v Manchesteru.

Po válce hrál Gustav Brom v pražské 
kavárně Vltava a krátce ve Švýcarsku. 
V roce 1948 v bratislavském rozhlasu. 

Cesta Gustava Broma k hudební 
slávě a mezinárodnímu uznání neby-
la snadná. Dětství prožil u svých pří-
buzných a v různých dětských domo-
vech. Od roku 1933 se rodina usadila 
v Brně. V roce 1939 Gustava Broma 
jako studenta brněnského gymnázia 
po čtyři měsíce věznilo gestapo za 
distribuci ilegálních letáků. Ne příliš 
snadná byla existence kapely také po 
únoru roku 1948. 

Přes četná úskalí a dramatické 
zvraty dokázal Gustav Brom (na fotu 
níže) přivést svůj orchestr na vrchol 
světového úspěchu a jeho hudební 
odkaz žije dodnes.                        (sb)

V létě ožije kulturně-společenský život naplno
Po více než půlročním kulturně-spo-
lečenském půstu může Téčko koneč-
ně začít pořádat kulturní akce na 
živo. Zpočátku to bude náročnější 
jak pro pořadatele, tak pro návštěv-
níky, ale už se všichni moc těšíme na 
společné kulturní zážitky.

K letnímu času neodmyslitelně 
patří koncerty a hudební festivaly. 
V  první polovině června nepro-
běhne festival Oupn Ér na kou-
pališti. O hlavní hvězdu, domácí 
kapelu Mňága a  Žďorp byste ale 
přijít neměli, na 12. června připra-
vuje Téčko jejich sólový koncert. 
Následovat budou letní koncer-
ty na nádvoří Brillovky – Jan 
Spálený & ASPM, Ventolin, Iva 
Bittová & Dunaj. Dva posledně 
jmenované navíc ve spojení s  let-
ním kinem. V  hudebním altánu 
proběhne série čtyř nedělních 
koncertů různých žánrů. Událos-
tí sezony by se měl stát dlouho 
očekávaný koncert Vojty Dyka – 
D. Y. K. tour, který je přesunut 
na 28. července. „Turné startuje 
v Rožnově v amfiteátru Na Strá-
ni, všechny zakoupené lístky stále 
platí. Valašské folkrockování bude 
v sobotu 21. srpna, těšit se můžete 
na Žalmana & spol., Vesnu, Lenny 
a Circus Brothers,“ informoval ře-
ditel T klubu – kulturní agentury 
Jakub Sobotka.

V červnu se otevřou také výstavní 
prostory. „Po několikaleté přestávce 
otevíráme ve spolupráci s římskoka-
tolickou farností a Iskérkou Galerii 
Kostnice, v níž budou probíhat vý-
stavy až do konce září. V Brillovce ve 
velkém sále proběhne výstava malíř-
ky Veroniky Holcové a v městském 
parku výstava soch prof. Jana Hen-
drycha. Tyto výstavy budou společně 
zahájeny ve středu 16. června u hu-
debního altánu. V Galerii Na Radnici 
vystřídá v létě Berounské fotoriky pře-

hlídka české ceny za architekturu,“ 
pokračoval Sobotka.

Kino Panorama začne promítat 
1. června. Nabídne řadu odlože-
ných filmových premiér. „Napří-
klad v červnu jde do kin vítěz Oscarů 
Země nomádů, akční Rychle a zběsile 
9,  marvelovská komiksová adaptace 
Black Widow a velké množství animo-
vaných filmů,“ zve všechny Pavel Ja-
kubík, manažer rožnovského kina. 

A co se ještě letos v létě na rož-
novské kulturní scéně chystá? „Při-

pravujeme akce do Společenského 
domu, jenž by se měl v létě otevřít 
veřejnosti. Pokračovat budeme také 
ve vydávání podcastů, ve kterých 
představujeme posluchačům zajíma-
vé kulturní aktéry, kteří mají vazbu 
na Rožnov pod Radhoštěm. Přes 
prázdniny sice trochu zvolníme na 
dva pořady měsíčně, ale už od září 
se opět vrátíme k zavedenému reži-
mu, kdy se můžete každé úterý těšit 
na nový díl,“ dodal na závěr Jakub 
Sobotka.                                    (r)
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Oprava klubu za desítky milionů dostala zelenou
Zastupitelé Zubří na svém dubnovém zasedání souhlasili s rekonstrukcí vnitřních prostor Klubu Zubří. 
Konkrétně by celkovou opravou měl projít velký multifunkční sál, který je srdcem celého zařízení. 

Klub Zubří (před rokem 1989 Klub 
pracujících) vznikl v 60. letech mi-
nulého století díky Gumárnám. Po 
celou dobu existence v něm probíhá 
veškerý společenský a kulturní život 
– od plesů přes divadla, promítání 
kina, či koncerty. „Po revoluci přešel 
majetek Gumáren pod město Zubří, 
ale bylo provozováno na základě ná-
jemní smlouvy soukromníkem. Vše se 
změnilo v roce 2002, kdy na radnici 
vznikl odbor kultury a soukromník už 
provozoval jen restauraci. Společenské 
a kulturní akce už probíhaly v  režii 
města,“ přiblížila historii klubu ve-
doucí odboru kultury a sportu zuber-
ské radnice Lenka Přečková.

Rekonstrukce pláště

Poslední velká investice do budo-
vy se konala před šesti lety. „Tehdy se 
jednalo o opravu pláště. Konkrétně do-
šlo na zateplení, výměnu střechy, oken 

a další opravy spojené s energetickými 
úsporami. O něco později se opravo-
vala i část vnitřních prostor. Z  první-
ho patra se v roce 2016 přestěhovala 
knihovna do centra, tamní prostory 
nyní slouží místním spolkům. V  patře 
je i malý sál s kapacitou 40 lidí, je tam 
i místnost s modelářskou autodráhou. 
Nový vzhled dostala také kavárnička, 
kde lze usadit až 30 hostů,“ vzpomíná 
Přečková.

Velký sál

Současná rekonstrukce se má po-
dle Lenky Přečkové týkat především 
velkého sálu, jenž má kapacitu 244 
míst. Ten se naposledy předělával 
před 40 lety, nicméně podle docho-
vaných dokumentů to tehdy byla 
oprava nadčasová. „V té době to bylo 
opravdu špičkové zařízení. Sál se re-
konstruoval po vzoru podobného sálu 
ve Slavičíně. Vznikla elevace sedaček 

pomocí hydrauliky, k tomu perfektní 
akustika a  krásný výhled ze všech 
míst. Prostě v Zubří bylo něco, co ni-
kde v okolních městech neměli,“ sdě-
lila šéfka odboru kultury s tím, že 
v  sále chtějí i do budoucna zachovat 
jeho multifunkcionalitu, tedy aby 
sloužil jak kinu, tak společenským 
a  kulturním akcím. „Budeme chtít 
nové divadelní tahy, ocelové konstruk-
ce, plně automatické zasouvání seda-
ček, sloučení kabin pro zvukaře a  pro-
mítání kina. Kino bude digitální, dojde 
k výměně zvukového zázemí, scénické-
ho osvětlení, nová bude veškerá elek-
troinstalace, a  hlavně vzduchotechni-
ka. Chceme vytvořit lepší komfort pro 
návštěvníky i účinkující. Původní ale 
zůstane ručně malovaná opona. Je to 
gobelín (na fotu vpravo - pozn. red.), 
který byl pro klub vyroben před mnoha 
desítkami let až v Brně technikou art 
protis. Spouští se shora a je navíjený 
na válec,“ prozradila Lenka Přečková 

a  dodala: „Pokud bych se měla vyjád-
řit k nákladům, tak zatím máme jen 
hrubý odhad. Ten je okolo 40 milio-
nů bez daně, kdy do této částky jsou 
započítány také nejnutnější opravy 
dalších prostor užívaných veřejností, 
spolky a  účinkujícími. Projekt nám 
letos zpracuje ostravská firma, poté 
se budeme ucházet o dotace. Pokud 
nenastanou žádné komplikace a s žá-
dostí o dotace budeme úspěšní, pak by 
se mohlo začít stavět v roce 2022.“  (r)

Multifunkčnost sálu je výhodná - když se nepromítá kino, sedačky 
se zasunou a prostory mohou sloužit třeba pro pořádání bálu. Na 
fotu je ples Valašského souboru písní a tanců Beskyd Zubří. Foto Fb

Velký sál je čas od času útočištěm i sportovních 
organizací - na snímku jsou místní gymnastky.

V Klubu Zubří pravidelně vystupuje také zuberská legendární 
kapela Faraon – Radoš Dořičák, Ivan Dořičák, Petr Dořičák. 

Klub Zubří najdeme 
naproti Gumárnám.
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Rožnovská házená připravena na novou sezonu
Házená má v Rožnově bohatou historii. Pandemie nemoci covid-19 však byla i pro ni velkou zkouškou, z níž se začíná 
pomalu vzpamatovávat. Na aktuality jsme se zeptali jednatele a místopředsedy oddílu házené Miloslava Janoška.

 � Jak byste zhodnotil nedohranou 
sezonu?
„Rožnovská házená se do nové sezo-
ny 2020/21 nemohla připravit podle 
svých představ. Letní příprava probí-
hala sice tradičně a v rámci rozvol-
ňování vládních opatření, nicméně 
počet tréninků to ovlivnilo negativně. 
Stejně tak nebyla příprava ideál-
ní ani v  počtu přípravných utkání 
a  turnajů. Všichni se báli jezdit, sou-
peři k nám a my k soupeřům. Přesto 
nastoupila rožnovská družstva do 
sezony s elánem a v září 2020 se za-
pojila do soutěží krajských a republi-
kových družstva minižáků, mladších 
a  starších žáků (krajské soutěže) 
a  ml. a  st. dorostu a mužů (2. repub-
likové ligy). Ústup z pozice první ligy 
bylo nutné udělat v kategorii starší-
ho dorostu, kde nedostatek financí 
a  také odchody rožnovských hráčů 
do kategorie mužů neumožnily při-
hlášení 1.  ligy, ve které starší dorost 
jednu sezonu velmi úspěšně působil.

Ještě v září 2020 na klub negativ-
ně dopadla druhá vlna pandemie, 
která zastavila později tréninky 

na delší dobu. Zastavily se rovněž 
i soutěže, a navíc se po 20 letech 
v  Rožnově nekonaly tradiční turnaje 
mladších a  starší žáků Dobiáš cup. 
Na krátkou dobu nás do haly na tré-
ninky pustila vládní opatření na kon-
ci listopadu a potom se opět haly za-
vřely, a  to trvá až do dnešních dnů.“

 � Co se u vás aktuálně chystá?
„V květnu jsme se mohli s tréninky 
vrátit alespoň na místa prvního velké-
ho působení rožnovských házenkářů, 
tedy na hřiště ZŠ Pod Skalkou - dnes 
Atletické hřiště Dany Zátopkové. 
Toto hřiště pomáhali ještě v rámci 
akcí Z  budovat rožnovští házenká-
ři, kteří zde při budování sportoviště 
odpracovali stovky brigádnických 
hodin. Již nyní klub plánuje rozjezd 
nové sezony a některé tradiční akce 
– konkrétně turnaj pro veřejnost 
v  malé házené nazvaný Rožnovský 
pěňák a  letní soustředění v Nivnici 
pro celý klub. Snad už to tentokrát 
bude bez vážnějších komplikací.“
                                                     
              Text a fota Pavel Románek 

Zápasy házenkářů se hrají v hale bývalé vakuovky vedle krytého 
bazénu. Podpořit rožnovské týmy sem chodí desítky fanoušků.

V týmu mužů exceluje 
střelecky Lukáš Holiš.

Oporou rožnovských mužů 
je také David Dobiáš. 

Rožnovské muže trénují 
Jiří Zuzaňák (druhý zleva) 
a Josef Malina (vpravo).

Skvěle si vede také rožnovský 
starší dorost. Kluky trénují Richard 
Turza (vpravo) a Josef Malina.
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INZERCE

FoosForLife se chystá na svět, přidej se k nim i ty!

INZERCE

Rok 2020 byl bezesporu největší 
zkouškou fungování také pro úspěš-
ný rožnovský klub profesionálních 
stolních fotbalistů FoosForLife. 
Jak jsou na tom jeho členové aktu-
álně a jaké mají plány do budoucna, 
tak na to jsme se zeptali zástupce 
klubu Radka Drdy.

 � Současný pandemický stav není 
jednoduchý pro žádný sportovní od-
díl. Jak si vede FoosForLIfe?

„Kompletní přerušení a zastavení 
turnajové scény má obrovské násled-
ky, ze kterých se bude profesionální 
stolní fotbal ještě nějakou chvíli zve-
dat. Věříme ale, že letos už se naši 
sportovci dostanou na turnaje světo-
vé série a v roce 2022 už by se soutě-
že mohly rozběhnout naplno. 

V roce 2022 se budeme soustředit 
na mistrovství světa ve Francii, mist-
rovství Evropy a největší turnaj USA 
Las Vegas Hall of Fame, kde jsme 

se v roce 2018 umístili na 2. místě 
v soutěži dvojic. Důležitá bude taky 
světová ligová soutěž, kde se bude 
soutěžit o účast na finále klubové 
Evropské ligy.“

 � Stolní fotbal je zajímavý sport. 
Přijímáte nové členy?
„Ano, děje se tak dlouhodobě. 
A  musím říct, že přidat se k nám je 
jednoduché. Chce to drive, chuť vítě-
zit, být týmový hráč a trochu talentu 

(kontakty pro zájemce jsou e-mail: 
foosforlifecentrum@centrum.cz, 
fb: Foosforlife Team Czech Repub-
lic, tel. 737 410 008 – pozn. red.). 

Za rok bude mistrovství světa 
a čeští junioři patří dlouhodobě 
mezi světovou TOP 3, což chceme 
ukázat v plné síle. Uvidíme, co 
nám budoucnost přinese, ale chuť 
vyhrávat nám rozhodně nechybí.“

(r), fota archiv FoosForLife

Snímek z MS v Itálii, zleva Michal Krumpoch, 
Radek Drda, Vojtěch Holub, Jan Žanta.

T-Mobile Olympijský běh 
přesunut až na 8. září
T-Mobile Olympijský běh, který se každoročně koná na desítkách 
míst po celém Česku, míří opět také do Rožnova pod Radhoštěm. 
Akce se kvůli vládním omezením uskuteční v náhradním termínu, 
a  to ve středu 8. září. Účastníci se tak potkají na startu přesně měsíc 
po zakončení olympijských her v  Tokiu. 

 �Všichni, kteří se chtějí do akce zapojit, se mohou už nyní přihlásit 
na www.olympijskybeh.cz. Rožnovská trasa bude mít 5 kilometrů. Při-
praveny budou také tratě pro děti do 15 let o délce 200 až 1 100 metrů. 
Registrace do všech závodů probíhají na webové adrese www.olympijsky-
beh.cz. 

 � Startovné začíná na 250 Kč. Děti do 15 let běží v rámci regionálních 
dětských závodů za symbolických 30 Kč.                                             (r)


