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Místostarosta Kučera a radní Drápal rezignovali
Nezávislí Rožnováci oznámili v úterý 22. 6. (po uzávěrce novin) na zasedání zastupitelstva města rezignaci svých zástupců Martina Drápala na
pozici radního a Jana Kučery na pozici místostarosty ke dni 14. 9. 2021. Současně má dojít ke stejnému datu k rozvázání stávající koaliční spolupráce. „Odstoupení ke 14. září je z důvodu, abychom partnerům poskytli čas najít jiný subjekt pro spolupráci, my jsme přichystali rozpracované projekty
Více na str. 5
k předání a jakkoli neohrozili chod města,“ informoval Jan Kučera.

Parašutista František Trpík Čestným občanem města
Cena města pro Jiřího Langera a Jana Měrku

Na fotu zleva Jan Měrka s vnučkou Ladou, místostarostové Kristýna
Kosová a Jan Kučera, Jiří Langer a Ondřej Trpík se synem Jáchymem.
Vpravo je podobenka Františka Trpíka z jeho mládí.
Více na str. 7
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DLOUHOLETÁ PRAXE

Ptáme se za vás -— cyklodoprava
 Otázka pro místostarostku Kristýnu Kosovou (Zdravý Rožnov). Ve městě se stále více mluví o rožnovské cyklošvestce. Jak daleko je tento projekt
řešící propojení centra s pravým břehem Rožnovské Bečvy?
„Máme velkou radost z odevzdané studie první etapy, která pracuje s územím od kruhového objezdu z Penny, ulicí 5. května ke křižovatce U Janíků,
pak přes Bečvu a do centra. Od řeky k centru pak do řešení ještě vstoupí
naše případné dohody s krajem ohledně křižovatky Videčská. V budoucnu
by pak druhá etapa – z centra, přes lávku okolo knihovny a dál Bezručovou ulicí - doplnila centrální okruh, který má v našem případě tvar švestky,
pro Valašsko příznačné. Cyklošvestka je koncipovaná jako kapacitní infrastruktura, která má zvát k použití kola i ty, kdo se na silnici mezi auty
necítí dobře, má být bezpečná pro cesty do školy, cyklisté mají být oddělení
od hlavního dopravního prostoru, křižovatky mají překonávat po upravených přechodech. Takto velkoryse koncipovaná infrastruktura propojuje ta
nejdůležitější místa – hustě osídlená sídliště, centrum města, polikliniku,
kulturní klastr v podobě Bezručovy ulice, zároveň se jedná o nejstarší trasy v Rožnově, i v minulosti intenzivně užívané. Na cyklošvestku pak budou
                                     (r)
v dalších krocích navazovat.“

Bude v Rožnově MHD?
Radnice intenzivně řeší plán
udržitelné mobility. Jeho součástí je také otázka zřízení městské autobusové dopravy. Podle
místostarosty Jana Kučery (Nezávislí Rožnováci) trápí město
explozivní nárůst aut. „Je to
obecně problém vyspělého světa,
kde domácnosti už nemají jedno
auto, ale hned dvě či tři. Ulice nejsou nafukovací, Rožnov je v údolí a místa na rozšíření je málo.
Sídliště byla v minulém století
stavěna na polovinu vozidel. Auta
se nám do města prostě přestává
dařit umístit,“ vysvětluje Kučera.
Pokračování na str. 2
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Mateřinka Radost oslavila v červnu čtyřicátiny
Oblíbená rožnovská Mateřská
škola Radost je tu s námi už čtyři desítky let. Za dobu existence
této úžasné dámy jí vládly pouze
tři dámy neméně úžasné: Zdeňka Slováčková (1981-1989), Jana
Klimparová (1990-1998) a Milena
Kohoutová (1998-dosud, na fotu
uprostřed v bílém). U příležitosti oslav se ve čtvrtek 17. června
ve školce uskutečnila velkolepá
zahradní slavnost, v níž si děti se
svými paní učitelkami připravily bohatý kulturní program. Vše
na konec vyvrcholilo pasováním
předškoláků na budoucí prvňáčky.
Spektrum Rožnovska na této povedené akci samozřejmě nesmělo
chybět a v některém z příštích vydání se můžete těšit na rozsáhlou
fotoreportáž.
   (r)

Rožnov zase o kousek blíže k zavedení MHD

Pokračování ze str. 1

„Ulice nejsou nafukovací. Město
tedy musí řešit, jak lidem přepravu
do práce, za nákupy, k lékaři či do
školy usnadnit, nabídnout jinou
fungující alternativu. Zde máme
buďto možnost budování dalších
cyklotras pro vyznavače kol a elektrokol, nebo zavedení fungující
MHD,“ informoval Kučera s tím,

K TÉMATU
Potřebuje Rožnov místní hromadnou dopravu? Stejnou otázku jsme
položili Marii Rethyové — předsedkyni ČSŽ - Spolku rožnovských žen.
„Snaha města zajistit kvalitnější
místní autobusovou dopravu je na
místě a již řadu let naše organizace
ČSŽ — Spolek rožnovských žen toto
prosazuje. Dosud se to však nepodařilo a nevím, jestli toho, co je v různých městech vzorem, se někdy dočkáme. Znám problémy lidí a s tím
související těžkosti nejen seniorů, ale
taky mladých maminek apod. V Rož-

že hromadná doprava fungovala
do počátku 90. let, kdy se začala drolit bývalá Tesla. „Aktuálně
máme jen malou příměstskou dopravu na Dolní Paseky a Koryčanské Paseky. Podle plánu se to má
změnit,“ dodal místostarosta.
Radnice v Rožnově si nechala předběžně zanalyzovat úseky,
jimiž by vnitroměstská přeprava
jezdila. „Trasy jsou zatím navrženy,

aby splnily tři podmínky. Obsloužily nejlidnatější oblasti a místa, kam
lidé jezdí. Dále tak, aby se dělalo
co nejméně nákladných stavebních
úprav cest. A v neposlední řadě, aby
byla MHD ufinancovatelná. Ve hře
jsou dvě velké okružní trasy. Ty by
obsluhovaly největší sídliště, místní
části, centrum města a samozřejmě
autobusové nádraží, polikliniku
a školy. Jak by ale vše nakonec

nově je velmi nutná pravidelná autobusová doprava — okruhy minimálně každou hodinu — malý autobus,
který by mohl zajet do různých míst.
Je nutno zapřemýšlet o hustějších
zastávkách, nestačí jen ty, které má
ČSAD. Okruh z Dolních Pasek, po
cestě zastávky, nutno zastavit i blízko prodejny Hruška na Písečné,
u Penny. Potřebné jsou také zastávky u polikliniky a u dalších lékařů
(např. na starém internátu Tesly,
u Orthesu). Samozřejmostí by mělo
být nádraží, náměstí. Většina z nás
by také přivítala zastávky u Lidlu
a Billy, u nových prodejen (Pepco),
poté by se mohlo zajíždět okruhem

okolo Bečvy přes most až pod Hradisko, k zimnímu stadionu, k muzeu,
ke koupališti, směrem na Koryčanské Paseky u Rosavy, u bývalé Tesly.
Rozhodně není vhodná doprava na
Koryčanské Paseky, kde cestující na
náměstí musí přesedat na nádraží.
Uvedená místa nejsou nijak uspořádána, konečný okruh je potřeba
velmi pečlivě promyslet. V každém
případě místní doprava chce pravidelnost, na kterou by si občané
zvykli a zapamatovali si ji. A jaká
by měla být její cena? Myslím si, že
třeba symbolická částka 2 Kč by pro
obyvatele byla přijatelná, pro občany
nad 70 let pak přepravu doporučuje-

konkrétně vypadalo, budeme upřesňovat,“ dodal Kučera.
Roční náklady na MHD jsou
odhadnuty na 6-10 mil. Kč. „Pokud na MHD najdeme shodu s kolegy v zastupitelstvu, pak by mohlo
začít fungovat nejdříve za rok. Na
pořízení autobusů chceme čerpat
dotace a ty budou až v příštím
roce,“ konstatoval na závěr Jan
Kučera.
(r)

me zdarma. Víte, v pokročilém věku
už nemůžeme jezdit auty, i kdybychom chtěli, takže spoléháme na
tolik potřebnou, kvalitní a pravidelnou místní dopravu. Myslíte, že se
dočkáme?“

Ptáme se za vás — 1. etapa chodníku do Tylovic
Kdy bude konečně zahájena 1. etapa chodníku do Tylovic a proč se
stavební práce opozdily? Odpověď
jsme hledali u rožnovského místostarosty Jiřího Melchera, který
má na starost investice:

„K připravované a dlouho očekávané stavbě 1. etapy chodníku Tylovice se nám v posledních dnech
dostává od občanů hodně dotazů.
Jen 300 metrů chodníku, ale s bohatou historií jednání s majiteli
nemovitostí bude mít pravděpodobně nelehký průběh.

I přes původní ohlášení stavby
14. června řeší doposud projektant této krajské silnice doplnění
dokumentace ve výkresech, která
se týká zabezpečení jedné z nemovitostí. Při zbourání betonové
ochrany domu je nutné udělat
opatření proti případnému přídavnému zatížení základů domu.
Projektant nyní dopracovává
konečnou dokumentaci, kdy vše
předá investičnímu úseku města,
a ten připraví pro převzetí staveniště ke dni 30. června 2021. Při
desetidenní lhůtě a kalendářním

volnu 5. až 6. července musí tak
stavba už se zpožděním začít do
7. července 2021.
Harmonogram průběhu stavby se tak posouvá, ale dodavatel
přislíbil dodržet původní termín
dokončení stavby nebo jej dokonce uspíšit. Od tohoto termínu bude
po instalaci dopravního označení
zahájen jednosměrný provoz na
semafory a dodavatel provede
potřebné bourání opěrných zídek
zahrad a pozemků v úseku od
rožnovské Harcovny téměř po křižovatku u mostu.

Domníváme se, že tato důležitá
stavba se i přes prostorové a objízdné možnosti setká u většiny uživatelů silnice s přiměřenou mírou
pochopení a trpělivosti zejména
v dopravních špičkách.
Stejný termín zahájení i dokončení se týká i souběžné stavby silnice ŘSZK. Předpokládaná hodnota stavby je vyčíslena na částku
10,6 milionu korun.
Veškeré podrobnosti naleznete
na www.strategieroznov.cz.“
                                             (r)
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Psí útulek funguje na výbornou, daří se i adopce
Útulek pro opuštěné psy a kočky najdeme na výpadovce na Vidče za firmou Retigo. Odchyt zvířat zajišťuje
městská policie – tel. 571 661 156.

V rožnovském útulku neprovozují
venčení zvířat veřejností. „V případě
zájmu o adopci zvířat, nebo převzetí
do opatrování, umožníme zájemcům
kontakt se zvířetem (pouze v ná-

vštěvní době útulku, tedy od 12 do
15 hodin - mimo pondělky. Telefon
do útulku je 725 545 645 – pozn.
red.) za přítomnosti ošetřovatele. Za
vhodných klimatických podmínek
mohou být naši pejsci ve venkovních
výbězích, kočičky ve venkovní voliéře, a je možné je v návštěvní době
navštěvovat,“ informuje web psiutulekroznovsko.cz. Ročně stojí pro-

voz zařízení 1,5 mil. Kč. „Útulek
je financován v rámci Mikroregionu
Rožnovsko, kdy naše město platí 600
tisíc, zbytek hradí sponzoři, dárci
a samozřejmě obce mikroregionu.
Těm je poplatek účtován podle počtu
zvířat a dní, po které zde zůstanou,“
vysvětlil místostarosta Rožnova
Jan Kučera (Nezávislí Rožnováci)
a dodal: „S chodem útulku jsme

spokojeni. Ostatní města se k nám
jezdí inspirovat. Velmi nás těší narůstající počet adopcí odchycených psů
a koček, daří se také realizovat jejich navrácení původním majitelům.
Loni z 94 psů na konci roku zbyli
v útulku jen 4, z 34 koček jich zůstalo 10. Ale i ty se brzy v novém roce
podařilo předat původním či novým
majitelům.“
(r)

Poděkování řediteli městské policie Aleši Pilařovi
Děkujeme panu Aleši Pilařovi, řediteli Městské policie
Rožnov p. R. za dlouholetou
spolupráci s naší Mateřskou
školou Vidče. Každoročně dělá
pro naše děti výukový program,
kde je ochoten učit děti, jak se
chovat v krizových situacích,
vysvětlovat pravidla bezpečnosti, ukazovat práci záchranných jednotek a demonstrovat
dětem zásah policie. Pro děti
je to vždy nezapomenutelný
zážitek. Pan Aleš Pilař se věnuje dětem s velkou trpělivostí
a láskou a pro chlapce bývá
velkým vzorem.
Děkujeme a doufáme v další
spolupráci!
Kolektiv MŠ Vidče

ČTENÁŘSKÝ PŘÍSPĚVEK

U oblíbené Jurkovičovy rozhledny
vznikne důstojné sociální zázemí
Turistická sezona je v plném proudu
a tisíce návštěvníků v létě vystoupají
také na oblíbenou rožnovskou dominantu — Jurkovičovu rozhlednu.
Nelze si však nepovšimnout, že na
Karlově kopci, kde rozhledna stojí,
chybí důstojné sociální zařízení.
Chystají se nějaké změny, pokud
ano, kdy? Tak odpovědi na tyto
otázky jsme hledali u   rožnovské
místostarostky Kristýny Kosové
(Zdravý Rožnov):
„Na toto téma jsme už delší dobu
diskutovali s Valašským muzeem
v přírodě, které je naším partnerem v této lokalitě i v oblasti cestovního ruchu. Společné řešení
jsme našli v podobě nového vstupu
do připravovaného čtvrtého areálu muzea, tzv. Kolibisek. A jsem
z toho opravdu nadšená, protože
to je řešení pro všechny problémy
v území, které zároveň nechceme
příliš přetížit dopady turistického
ruchu. Veškeré aktivity je potřeba koncentrovat na co nejmenší
plochu, ať už z pohledu ochrany
přírody, nebo z pohledu ochrany
kulturních hodnot v území. Snad
neprozradím moc, když řeknu, že
nám byl již představen vstupní objekt do areálu muzea, který by byl
moderní stavbou. Kromě vstupu do

muzea a východu k rozhledně by
v něm bylo i sociální zázemí. Celý
objekt je upraven tak, že by měl
(r)
i pobytové funkce.“
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Sto dní na úřadě místostarosty Jiřího Melchera

Na konci února nastoupil na radnici
jako neuvolněný místostarosta Jiří
Melcher (ANO). Nás zajímalo, jak
po více než 100denním působení na
úřadě svou novou pozici vnímá a co
by chtěl prosazovat.
„Když se před osmi lety začala scházet budoucí nová koalice s podobnými záměry, brali jsme to jako počátek
a vizi nových možností ovlivňování

rozvoje Rožnova. Od krajských voleb
v roce 2020 máme nejen starostu, ale
i hejtmana. Vynechám klikaté souvislosti, které vedly k tomu, že právě
část jeho starostovských povinností
jsem převzal v únoru letošního roku
po schválení zastupitelstvem. Snad
k tomu přispělo mé páté místo v posledních komunálních volbách, taky
22letá praxe ve vývoji Tesly, ale určitě
27 let podnikání ve vlastní firmě.
Samozřejmě, i tak si myslím, že
dost paradoxní bylo začínat na radnici s mým roč. nar. 1947. U mě jde
ale téměř o normální situaci. Několikrát jsem už přebíral docela odlišné
pozice a beru je jako výzvu. A tak na
zvídavé dotazy odpovídám s nadhledem, že jsem na nové brigádě.
Vnímám svou novou pozici jako
prostředek pro další změny v řízení
a koordinaci záležitostí, které město

Rožnov potřebuje. Je to zároveň jistota, že učit se stále něco nového je
vhodná metoda k udržení dobré kondice. Každý den poznávání dalších
kolegů a k tomu slušná dávka informací z oblasti řízení města. Všudypřítomnost akčního mládí s podporou
zkušeností starších chápu jako dobrý
příslib potřebného rozvoje Rožnova.
Město teď čelí nebývalé výzvě.
Bude se muset vyrovnávat s dopady
koronavirové pandemie. Můžeme tak
očekávat další daňové úpravy s dopadem do městského rozpočtu. Je nutné
pokračovat v korekcích už rozpracovaných rozpočtů na investiční akce. Jdeme do opakovaného, ale podrobněji
strukturovaného výběru dodavatelů
na jednotlivé části projektu kulturního centra. Zastupitelé nám jednou
radí, že bude potřebné koncipovat
velký zásobník projektů. A hned nato

jiní odhodlaně upřednostňují postup
k omezení počtu projektů a chtějí vše
soustředit na nezbytnou údržbu infrastruktury města.
Nejsem zastáncem ani jedné
z těchto cest. Co největší znalost moderního řízení města s vybudovanou
strukturou výkonného řešitelského
týmu je ta ideální verze k flexibilnímu zvládnutí nových a nečekaných
situací. Mou verzi stavím na tom,
co dokázali tvořiví lidé na správných
místech v Rožnově a udrželi vysoko
postavenou laťku elektronického
průmyslu a příbuzných oborů. To, že
je Rožnov zcela jistě vyhledávaným
místem pro život i kariéru, vděčíme
mimo historicky známým přednostem právě těm, kteří dokážou sledovat a udržovat kontinuitu rozvoje
i přes krizové období a bez ohledu
         (r)
na politické šarvátky.“

Už jen ohlédnutí za Mgr. Bohuslavem Maleňákem
Mgr. Bohuslav Maleňák (narozen
13. 9. 1933, zemřel 11. 5. 2021),
absolvent Tělesného institutu
v Praze, vynikající rožnovský
sportovec, jeden z prvých našich
skokanů na lyžích, mistr sportu
v biatlonu. Během své sportovní
kariéry úspěšně reprezentoval Valašsko i Československo. Byl také

nejdéle sloužící učitel Střední
zemědělské školy v Rožnově pod
Radhoštěm.
Po ukončení aktivní sportovní
činnosti byl členem trenérské rady
při ÚV ČSTV, asistentem trenéra státního družstva sdruženářů,
pracoval v trenérské radě MBS
při ČÚV Svazarmu. Stál při zrodu

lyžařské základny a byl vedoucím
trenérem tréninkového střediska
mládeže biatlonu v Rožnově pod
Radhoštěm. Za dobrou práci mu
byla udělena celá řada vyznamenání a čestných uznání od ministerstva školství, ČSTV a Svazarmu. V roce 1969 obdržel státní
vyznamenání Za službu vlasti.
„Můj staříček byl lesní hajný,
tata též,“ řekl při jedné příležitosti. „Také jsem měl dělat hajného,
ale utekl jsem do Prahy na studie
tělesné výchovy. Bylo nás přihlášených 800, brali jen 40. Vůbec
jsem nečekal, že mne vezmou, ale
vzali mne. Se sportem jsem začínal
u skoků na lyžích. Potom jsem se
věnoval biatlonu. My Rožnováci
jsme byli vždycky dobří.“ A dodal:
„Tak to všecko uteklo.“

Bohuslav Maleňák opustil
sportovní kolbiště tohoto světa
11. května 2021, kdy ve věku
87 let odešel propagovat sport
kdesi v nadzemských sférách.
Richard Sobotka

Šéfové škol prošli hodnocením
Funkční roční prověrky čekaly
v   květnu na ředitele a ředitelky
všech městských základních a mateřských škol. Výjimku měla jen
MŠ 5. května 1527, jejíž ředitelka
Lenka Habartíková nastoupila do
funkce v únoru.
Jak nám prozradil místostarosta
Jan Kučera (Nezávislí Rožnováci), komise se z velké části zajímala o zvládnutí koronakrize.
„Vedení škol si prošlo zatěžkávacím
obdobím, kdy na změny se muselo
mnohdy reagovat ze dne na den.
Základní školy se musely poprat
s dálkovou distanční výukou a lehké to neměly ani mateřinky. Zavedly se antigenní testy na covid-19,
musela se dodržovat přísná hygienická opatření, prostě letošní školní
rok byl extrémní,“ sdělil místostarosta s tím, že: „Na druhou stranu
nám doba ukázala, že některé věci,

případně činnosti a není jich málo,
lze realizovat i dálkově prostřednictvím on-line přenosů. Toto je velká
výzva do budoucna, aby školy využívaly nakoupenou techniku a posílení internetových připojení i nadále.
Osobně si dovedu představit třeba
on-line komunikaci s nemocným
žákem. Ten by tak byl stále v obraze
a nemusel by pak mít tolik stresu
s doháněním učiva. Toto ale ponecháváme na jednotlivých školách,
v jejich je to kompetenci.“
A jak roční prověrky dopadly?
„Všichni prošli. Ovšem připomínky
jsme k nim měli, a k některým musím přiznat, že jich bylo více. Tak to
ale má být, máme společně hledat
cestu, jak naše školy posouvat dále.
Za sebe jsem přesvědčen, že máme
na školách dobré manažery, kteří se
s připomínkami poperou a budou
se nadále zlepšovat,“ dodal na závěr Kučera.
(r)
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Místostarosta Kučera a radní Drápal rezignovali
Vážení čtenáři. Po uzávěrce červnového vydání Spektra
Rožnovska došlo v úterý 22. června na zasedání zastupitelstva k události, jejíž zveřejnění nesneslo odkladu do
červencového vydání. Níže přinášíme prohlášení zástupců koalice - ANO, Nezávislí Rožnováci a Zdravého Rožnova, které se nám podařilo získat pár hodin před odesláním
novin do tiskárny. V červencovém čísle se politické krizi
na radnici budeme věnovat v rámci rubriky Téma měsíce,
kde dostanou prostor všechny subjekty napříč místní komunální politickou scénou.
Redakce

 Prohlášení Nezávislých Rožnováků zaslané Janem Kučerou (na fotu
vlevo nahoře) k jeho rezignaci a rezignaci Martina Drápala (podobenka vpravo nahoře).
„Důvodem rezignace je nefungující
spolupráce v rámci koalice. Situace
vznikla po krajských volbách, kdy se
Radim Holiš stal hejtmanem Zlínského kraje. Požádali jsme kolegy
z hnutí ANO o rychlé vyřešení situace a výměnu na pozici rožnovského
 Prohlášení zaslané místostarostkou Kristýnou Kosovou (Zdravý
Rožnov).
„Nebagatelizujeme problémy, které
popsali kolegové z rady a sami jsme
se je v uplynulých týdnech snažili
popsat, hledat a navrhovat řešení, zejména šlo o posílení našich kapacit
ve vedení města a přesnější vyjasnění
kompetencí. Bohužel jsme nedostali
čas řešení najít, ale i za nás platí, že
 Prohlášení zaslané Radimem Holišem (ANO), starostou města Rožnova pod Radhoštěm a hejtmanem
Zlínského kraje.
„To, co jsme v dohodě z února NR
-STAN slíbili, jsme plnili. Dokonce
nám to několikrát potvrdili. Ale prý
to nefungovalo. Na starost přitom
máme jen investice a finance. Odchod NR-STAN z koalice ohlášeny

starosty, na kterou měli z výsledku
voleb nárok. Cílem bylo mít fungujícího starostu na plný úvazek. Hnutí
ANO nepostavilo nového kandidáta
a požádalo nás o variantu setrvání
stávajícího starosty Radima Holiše
na částečný úvazek a ustavení třetího místostarosty z hnutí ANO. Ač
se toto nastavení jevilo od počátku
jako krkolomné a potencionálně
nefunkční, byli jsme ochotni jej vyzkoušet. To jsme také v únoru tohoto
roku na zastupitelstvu města dekla-

rovali. Bohužel se postupně ukázalo,
že řídit Zlínský kraj z pozice hejtmana a radnici Rožnova pod Radhoštěm z pozice starosty souběžně nelze. Trpí tím oba subjekty, zejména
však město Rožnov pod Radhoštěm.
Domníváme se, že veřejná pozice
není privilegiem, ale náročným pracovním závazkem. Dnes jsme v situaci, kdy se nejvyšší vedení přepnulo
do jakéhosi udržovacího módu do
voleb. Zbývá však ještě téměř rok
a půl. Podle našeho názoru tato si-

vedení města potřebuje plnou pozornost, bez toho není ani pro nás pozice
v radě udržitelná, byť má před sebou
Rožnov řadu potřebných projektů, na
nichž bychom rádi dále pracovali - ať
už se jedná o kulturní infrastrukturu
v podobě knihovny a kulturáku nebo
třeba cyklostezku srdcem města (tzv.
cyklošvestku).
Trojkoalice, v níž jsme strávili
přes šest let, byla nepochybně manželstvím z rozumu, založeným na

programových průnicích, o mnoha
projektech jsme se dlouze dohadovali
a bylo jim to ku prospěchu, protože
zohlednily více potřeb, na některých
věcech jsme se neshodli. Skoro vždy
ale převládla snaha najít konsensus.
Tentokrát se kompromis přes veškerou naši snahu nepodařilo najít.
Měnit vedení města 15 měsíců před
volbami nebude vůbec snadné. Každopádně bych za těch bezmála sedm
let kolegům chtěla poděkovat.“

včera demonstrativně na zastupitelstvu ústy místostarosty Kučery chápeme jako reakci na nepřistoupení
na zásadní jejich požadavek na
pozici starosty pro stávajícího místostarostu Kučeru. Zviditelnění na
úkor pozice hejtmana, potom, co už
se podařilo pro Rožnov za půl roku
udělat, právě od osob z NR-STAN,
které byly mezi prvními a osobně
žádaly od hejtmana pomoc na kraj-

ské úrovni, ukazuje skutečné zájmy
a skutečnou morální úroveň.
Je to pro mě velké zklamání.
Ale tak to v politice dnes bohužel
chodí. A NR-STAN chce velkou politiku v Rožnově hrát. Hnutí ANO
v Rožnově se mnou se s tím vyrovná a práci, kterou lidem v Rožnově pod Radhoštěm slíbilo, dodělá.
Dobře to dopadne. Přeji všem krásné pohodové léto.“

tuace zásadně neprospívá dalšímu
rozvoji našeho města. To je pro nás
jako Nezávislé Rožnováky nepřijatelné. Nejsme pro převraty ve formě
odvolávání starosty. Respektujeme,
že ANO vyhrálo volby v roce 2018
a má právo vést Rožnov. Jediným
čestným krokem pro nás je odstoupení z pozic místostarosty, radního
a z koalice. Tímto krokem rozvazujeme vítězi voleb ruce do dalších
jednání při hledání partnera, který
tento stav bude akceptovat.“

Hasiči na Rožnovsku mají novou zásahovou čtyřkolku
V současnosti se může jediný hasičský sbor na Rožnovsku – a to
ten ve Viganticích – pyšnit tím, že
má ve své výbavě terénní čtyřkolku. V  případě potřeby operačního
střediska Hasičského záchranného
sboru Zlínského kraje s ní mohou
operovat od   Horní Bečvy až po
hranici meziříčského regionu.

CFMOTO Gladiator X 1000 má
obsah motoru 963 cm3 a výkon
až 85 koňských sil. Na přední
části je speciální naviják s tažnou
silou 1 580 kg. Součástí projektu
byl mimo jiné také nákup multifunkčního přívěsného vozíku,
transportních nosítek, sady vakuových dlah, vakuové matrace,
pánevního pásu, kyslíkového re-

suscitačního přístroje, AED (defibrilátor). „Čtyřkolka bude především sloužit pro záchranu osob. Ty
po nezbytném ošetření, díky vozíku
s nosítky a vakuovou matrací, bude
možné co nejšetrněji převézt z těžko přístupného terénu. Dále bude
také nasazována při lesních požárech. V neposlední řadě by měla
vyjíždět i při pátrání po pohřešovaných osobách,“ informoval velitel
JSHD Vigantice Radek Fojtášek
s tím, že celkové náklady na novou techniku překročily 577 tisíc
korun. Z této částky se největší
měrou podílela na financování
z vlastního rozpočtu obec Vigantice (přesně 410 242 Kč),
zbytek uhradili sponzoři a hasičské jednotky.      
(r)
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Radnici nejsou sídliště lhostejná, Koryčanské Paseky příkladem
O tom, že si zastaralá sídliště na území našeho města zaslouží více investic, není pochyb. Představitelé Rožnova si toho jsou
vědomi a dělají vše pro to, aby se jim finance na modernizaci sídlištní infrastruktury podařilo v co nejkratší době získat.

Pro Rožnov bezpochyby ukázkovou záležitostí je příprava revitalizace Koryčanský Pasek. „Výjimečná
je proto, že zpracovává celé sídliště
komplexně. Neřeší se jen konkrétní
úsek, nýbrž vše jako celek,“ vysvětlila místostarostka Kristýna Kosová
(Zdravý Rožnov) a dodala: „V případě Koryčanek byl zmíněný záměr
předveden veřejnosti a ze tří architektonických návrhů, které byly také veřejnosti představeny, odborná komise
vybrala vítěze (viz ilustrace – pozn.
red.). Stal se jím brněnský ateliér
Per Partes.“
Vítězný návrh zvyšuje přehlednost a bezpečnost v sídlišti novým
vymezením automobilové dopravy
a vytvořením hlavních pěších bez-

bariérových tras či přidáním pěšin.
Zároveň doplňuje malé „vnitroblokové“ parky s hřišti a veřejnými
prostory a kultivuje centrální společenské plochy u obchodu Hruška.
Pomocí drenážních povrchů, strukturálních substrátů a polosuchých
poldrů pracuje se srážkovými vodami. „Realizace má být rozdělena do
pěti částí, přičemž se začne etapou
A pod prodejnou Hruška. Letos plánujeme ještě doplnění a upřesnění
vítězného návrhu tak, abychom měli
do Vánoc hotovu studii. Samozřejmě
se ještě budeme ptát i obyvatel a zohledňovat jejich zkušenosti a potřeby, protože nám samozřejmě v prvé
řadě jde o to, aby finální podoba
vyhovovala místním, kteří tam žijí,“

uvedla Kosová s tím, že celková
revitalizace Koryčanek má podle
aktuálních odhadů stát okolo 120
mil. Kč. „Vzhledem k takto velké
finanční náročnosti budeme muset
celou akci koordinovat v návaznosti
na akční plán města a získané dotace. Výhodou je, že jednotlivé části
mohou být realizovány samostatně.
Přála bych si, aby se v příštím roce
udělal projekt konkrétní etapy a vzápětí se začalo přestavovat,“ konstatovala místostarostka.

Co sídlištím více chybí? Zeleň,
parkoviště, hřiště?
Při zpracovávání jakékoliv revitalizace sídliště na světě vždy

vyvstane základní otázka, co daná
oblast aktuálně potřebuje. „Zde se
nám vždy dostávají do vzájemných
konfliktů skupiny prosazující určité
potřeby, které mohou být dané i konkrétní životní etapou. Řidiči pochopitelně chtějí více parkovišť, mladí pak
cyklostezky, hřiště a starší většinou
odpočinkové zóny a více zeleně…
Nejde ale vyhovět jen jedné skupině,
je třeba hledat vyvážené kompromisy. Pevně věřím, že komplexní
revitalizace Koryčanských Pasek
má nakročeno k tomu vyváženému
kompromisu a bude to příklad pro
řešení dalších sídlišť na území města,“ přeje si místostarostka.
(r), část z vizualizace Per Partes

NÁZORY KOMUNÁLNÍCH POLITIKŮ
Tentokrát jsme oslovili všechny subjekty napříč komunálním politickým spektrem s otázkami: Jsou rožnovská
sídliště zanedbaná? Jak je to s investicemi do sídlišť — jsou dostatečné? V případě úprav ploch by mělo dostat
přednost parkování, nebo zeleň?
Jiří Martinek (ANO)
Rožnovská sídliště jistě nejsou zanedbaná, ale vždy je co zlepšovat.
S velkým potěšením sleduju, jak rostou na sídlištích dětské herní prvky.
Jako člověk, který bydlí kousek od
lesa, mám rád zeleň a přál bych si
ji vidět i mezi paneláky, ale jsem si
vědom, že největší problém, co řeší
obyvatelé sídlišť, je parkování. Stačí
se podívat jen na Záhumení. Snad
řešením by bylo ubrat část zeleně
a vybudování šikmého stání. Ale
k podobě sídlišť by se měli hlavně
vyjádřit občané dané lokality, protože návrhy architektů k revitalizaci Koryčanských Pasek nejen mně
připomínají spíše obrázky ze sci-fi
románu. Lidé víceméně revitalizaci
vítají, nicméně podobou, v jaké byla
představena, jsou zděšeni.
Konkrétně sídliště Koryčanky trápí, stejně jako další sídliště, nedostatek parkovacích míst. Nový návrh řeší
likvidaci původní zeleně a přidává
novou ve větším množství. Koryčanky jsou z větší části obklopeny lesem

a celkově se jedná o nejzelenější sídliště v Rožnově. V tomto světle se nová
výsadba na úkor parkovacích míst
jeví jako nesmysl. Myšlenka vybudování prostor pro komunitní setkávání
je jistě zajímavá, ale vzhledem k blízkosti domu, kde bydlí sociálně slabší
a nepřizpůsobiví občané, nevhodná.
Jako reálnější a nutná varianta se
jeví přidání laviček pro odpočinek,
vystavění či oprava nových dětských
hřišť pro všechny věkové kategorie.
Stávající plocha např. pro fotbal je
nevyhovující. Dalším je nutnost vylepšení popelnicových hnízd.
Zdeněk Němeček (KDU-ČSL)
Už je tady zase. Naposledy v březnu
2017 jsme v krajském i celostátním
tisku četli, že probíhá „revitalizace“
sídliště Koryčanské Paseky. Prořezalo se několik stromů, křovisek a…
nic. Slovo revitalizace pochází z latiny a je složeno ze slov Re (znovu)
a Vitalis (životný, životaschopný),
tedy mělo by jít o obnovení a oživení. Tedy smyslem je učinit sídliště

Koryčanské Paseky místem příjemnějším pro život jeho obyvatel.
Hésiodotos (starořecký autor z 8./7.
století př. n. l.) poprvé uvedl ono známé Vox populi, vox Dei, tedy „hlas
lidu, hlas Boží“. V našem případě
lidem jsou obyvatelé Koryčanských
Pasek. Byla vypsána architektonická soutěž, občané se k ní vyjádřili,
vybrali si variantu, která jim byla
nejpříjemnější pro jejich život. Nicméně, parafrázujíce Hésiodota „Vox
urbs praetorium vox Dei“ - tedy hlas
radnice, hlas Boží. „Nečekaně“ byla
vybrána varianta, kterou si občané
nejméně přáli. Za minulého režimu,
kdy se sídliště stavělo, se s jeho budoucími obyvateli nikdo nebavil, jak
bude vypadat. To byla jiná doba, ale
nedělejme stejné chyby (anebo jsme
jimi svědky v přímém přenosu?). Pokud se podíváme na diskuzi, která je
k uvedenému tématu např. na Facebooku, je zřejmé, že obyvatelé sídliště Koryčanské Paseky sami nejlépe
vědí, co je trápí. Mají jasnou představu, jak by mělo místo, kde žijí, vy-

padat. Místo, kde žijeme, je o pocitu
a ne o úřednickém rozhodnutí. Vraťme se proto pokorně k základnímu
předpokladu veřejné služby, jíž působení na radnici města bezesporu
je: umějme naslouchat a čiňme tak
s pokorou k názoru jiných.
Libor Adámek (Piráti)
Jen na sídlištích Láz, Písečná,
1. máje a Koryčanské Paseky bydlí více než 8,5 tisíce obyvatel. To
je polovina občanů Rožnova žijící
v malé části města s velkou hustotou
osídlení, což klade vysoké nároky
na kvalitu a funkčnost veřejného
prostoru. Že jsou investice do sídlišť
nedostatečné, je snad jasné všem jejich obyvatelům, hlavně v porovnání
se sousedním Valmezem. Dalo by se
říct, a sám to jako obyvatel sídliště
denně vnímám, že polovina obyvatel
našeho města žije v zanedbaném
veřejném prostoru, který už zestárl
a mnohde neplní svoji funkci. Sídliště jsou obtížně průjezdná pro svoz
odpadů, či požární techniku. Auta
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parkují částečně na chodnících nebo
na provizorních místech v zeleni. Na
mnoha místech jsou již nekvalitní povrchy chodníků, pozůstatky původního vybavení a hřišť,
mnohde obtěžují obyvatele bytů
i přerostlé stromy.
Nyní připravovaná studie revitalizace Koryčanských Pasek bude
docela oříšek, jak vyvážit zájmy
obyvatel, kteří různě preferují
množství parkovišť, zeleně, hřišť
a laviček. Již při výběru návrhů
revitalizace se sešlo velké množství
připomínek od obyvatel, které bude
autor vítězného návrhu zapracovávat a následně předloží obyvatelům
k dalšímu připomínkování. Problematiku parkování bude řešit i nově
připravovaná koncepce parkování
na sídlištích KP a Láz, kdy bude
proveden průzkum dopravního zaPTÁME SE ODBORNÍKA
Spektrum Rožnovsko požádalo
o  komentář k Tématu měsíce také
osobu v této oblasti nejpovolanější
- městského architekta Jana Horkého. Jeho vyjádření přinášíme v  plném znění.
„Stačilo by přeasfaltovat cesty, opravit chodníky a hlavně, doplnit parkovací stání!“ S takovými názory
se při revitalizaci sídlišť občas se-

tížení a budou navrženy možnosti
jak efektivně řešit parkování v uvedených lokalitách. Doufám, že
uvedené přípravy najdou brzy své
naplnění v reálných investicích do
veřejného prostoru sídlišť.
Martin Drápal (Nezávislí Rožnováci)
Rožnovská sídliště nejsou stejná.
Rozdílné mají datum narození
i strukturu obyvatel. Zatímco sídliště Koryčanské Paseky s sebou
nese nálepku „Rožnovského Bronxu“, tak sídliště Láz se tváří mladě
s rozvojem herních prvků. V tomto
tandemu je Jižní Město tak nějak
stranou. Ale všechna rožnovská
sídliště mají něco společného: velká koncentrace Rožnováků, kteří
chtějí kvalitně bydlet a kvalitně
PARKOVAT. Kamenem úrazu
všech sídlišť nejen v Rožnově je
tkávám. Ale veřejné prostory sídliště
ale nejde smrsknout jen na dopravní plochy!
Sídliště musí splnit mnoho
požadavků, a navíc reagovat na
výzvy dnešní doby, jako je nastupující změna klimatu či stárnutí
populace. Nelze jen mechanicky
přidávat parkovací stání, nebo dopadneme jako při developerských
projektech v Rumunsku: mezi
domy není nic, než jen cesta a parkovací místa.

Kristýna Kosová (Zdravý Rožnov)
Sídliště už určitě došla do fáze,

kdy je zapotřebí jejich postupná
komplexní revitalizace. Postupně
se změnilo, jak sídliště užíváme,
změnily se pěší trasy, narostl počet aut, rušila se malá uniformní
hřiště a vznikla větší. Zároveň zaznamenáváme větší poptávku po
hřištích, část obyvatel sídlišť také
zestárla a potýká se s bariérami,
které pro ně byly dříve překonatelné... Všechno je třeba zohlednit
v prostoru, který je zároveň jasně
ohraničený a není nafukovací. Připravit takovou revitalizaci není jednoduchý a rychle splnitelný úkol,
jsem ráda, že práce na některých
částech konečně začaly. K druhé
části otázky - v sídlištích by měl
dostat prostor život, klást zeleň
a dopravu proti sobě není nutné,
mohou se doplňovat a ve 21. století
se také doplňovat musí.

Dobrý projekt revitalizace vyváží požadavky na nové parkování
s dalšími plochami, podtrhne přirozené pěší trasy, zhodnotí stav dřevin
a navrhne jejich doplnění či pracuje
se srážkovými vodami tak, aby neodtékaly bez užitku do kanalizace.
Součástí dobrého projektu jsou zelené plochy, dětská hřiště či sportoviště, kam bez obav pustíte děti na celé
odpoledne, ale také bezpečná cesta
do školy, lavičky, stojany na kola či
vhodně umístěné kontejnery. Dob-

rý projekt změkčuje přechody mezi
veřejným prostorem a soukromými
plochami domů a vytvoří prostředí,
které zhodnotí i ceny bytů. Navíc je
ufinancovatelný z veřejných zdrojů.
Právě takový projekt chce nyní
město zpracovat pro sídliště Koryčanské Paseky, a to v úzké spolupráci s místními obyvateli. Je potřeba mít otevřenou mysl, protože
revitalizace opravdu neznamená jen
opravu povrchu, ale může docházet
opravdu k velkým změnám.

parkování a dilema, zda upřednostnit zeleň, nebo parkování. Jednoznačná odpověď neexistuje. Je
nutné najít kompromis. Je nutné
najít místa, kde je možné vybudovat čistě užitkovou plochu pro
parkování a současně minimálně
omezit život obyvatel. Touto cestou
by mohla být politika parkování
spojená s budováním nových nejen
velkokapacitních parkovacích míst.
Podle mapy investic máme značný
dluh vůči obyvatelům sídlišť, nicméně strategický plán počítá s tím,
že v příštích 4 letech půjde 80 %
investic do dopravy a do veřejného
prostoru, potažmo sídlišť. Věřím, že
připravované revitalizace zpříjemní
život všem jejich obyvatelům.

Parašutista František Trpík Čestným občanem Rožnova
Představitelé Rožnova 8. června
v  Brillovce ocenili vybrané osobnosti
Cenou města pro rok 2020. Podruhé
bylo uděleno také Čestné občanství.
Cena města se letos udělovala počtvrté. V minulosti si ji převzali
například spisovatel Richard Sobotka, malíř Miloš Šimurda, nebo
bývalý generální ředitel ON Semiconductor Vladislav Chmelař.
Nyní se ocenění dočkal dlouholetý
pracovník skanzenu, etnolog, historik a malíř Jiří Langer. Druhým
oceněným je Jan Měrka, zakladatel
firmy Remak, která zaměstnává na
300 pracovníků a vzduchotechnic-

ké výrobky dodává do celého světa.
Jan Měrka patřil také ke spoluzakladatelům T - klubu.
Podruhé v novodobé historii
(poprvé v roce 1995 pravoslavnému
duchovnímu Vladimíru Petřekovi, jehož otec byl z Horních Pasek. Petřek
byl za II. sv. v. popraven ve svých 34
letech za ukrytí výsadkářů, kteří při
atentátu zabili zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha
- pozn. red.) bylo uděleno také Čestné občanství, které je nejvyšším
oceněním města Rožnova. Získal
ho in memoriam podplukovník
František Trpík (na fotu vpravo).
Za II. sv. v. byl vojákem českoslo-

Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz

Slavnostní předání ocenění proběhlo v sále Brillovky. Vpředu vpravo
jsou místostarostové Kristýna Kosová a Jan Kučera.

venské armády ve Francii a Anglii
a členem parašutistické skupiny
Glucinium. Po válce pracoval
v Gumárnách Zubří. Po celý život
se věnoval pěstování jabloní, v roce
1953 vyšlechtil novou odrůdu jablek Rožnovské citrónové. František
Trpík zemřel v roce 2000 v Rožnově. Ocenění Čestného občanství
převzal od zástupců vedení města
vnuk Františka Trpíka, Ondřej Trpík. „Jsem rád, že v Rožnově každoročně oceňujeme významné osobnosti
a vyjadřujeme tak poděkování za přínos pro město, ať už v jeho prezentaci
ve světě nebo v historickém a společenském dění. Úcta k tradicím, píli,

ale také zavzpomínání nejen na osobnosti, které tady s námi jsou, ale i na
ty, které již nejsou mezi námi, ale udělaly pro naše město mnoho,“ doplnil
starosta města Radim Holiš.
(r)
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Červen patřil v Rožnově nejen kácení máje,
ale také otevření nového rodinného centra
CENTRUM PUNTÍK
Přesně na Den dětí, tedy 1. června
zástupci města a střediska volného
času slavnostně otevřeli rodinné,
vzdělávací a zábavní centrum Puntík. Komunitní centrum vzniklo
v rámci projektu Obec přátelská
rodině 2020, MPSV (ministerstvo
práce a sociálních věcí). Rodiny
s dětmi zde mohou sdílet své rodičovské zkušenosti, učit se novým
věcem, budovat nové kontakty
a trávit svůj volný čas hrami a zábavou. Dále Puntík nabízí možnost
pronájmu, pořádání karnevalů, dětských oslav, mini kina (promítání
filmů - pozn. red.), možnost externích akcí jako např. divadlo, klaun,
kouzelník.
Vstupné na 2 hodiny pobytu: Na
jedno dítě mohou vstoupit maximálně 2 dospělí (zdarma). Poplatek za 1 dítě je 50 Kč, za druhé
a další dítě pak doprovod uhradí
30 Kč. Pronájem dle dohody.
Oevřeno je od 9.00 do 17.00 hod.
Kontakt: OD Láz (1. patro), telefonní číslo 734 285 142, e-mailová
adresa: puntik@svcroznov.cz. (r)

KÁCENÍ MÁJE V HÁŽOVICÍCH PŘILÁKALO DESÍTKY ROŽNOVANŮ
Začátek června patřil v rožnovských Hážovicích tradičnímu kácení
máje. Zorganizoval ho tamní sbor dobrovolných hasičů. Doprovodný
program, v němž nechyběl prvomájový průvod pionýrů s mávátky,
ani cvičení spartakiády čtyřicátníků na „Poupata“, se uskutečnil na
prostranství před místní zbrojnicí. „Letos jsme se rozhodli pro vzpomínku na dobu nedávno minulou. Vše si připravujeme sami. Program
vyvrcholil skácením májky, o což se bravurně postarali naši cvičenci.
Poté se smažila vaječina a sedělo se u harmoniky,“ sdělila za organizátory Jana Dravecká s tím, že v létě mají Hážovičané v plánu připravit
(r)
oslavu 610 let Hážovic.

V Puntíku si najde zábavu úplně každý.

Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz

POZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCE

KAM
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ZA KULTUROU
ČERVENEC
Vážení čtenáři,

v červenci se situace kolem vývoje koronavirové pandemie konečně znatelně zlepšila. I přesto ale doporučujeme pečlivě sledovat internetové stránky organizátorů jednotlivých akcí, neboť aktuální protiepidemická opatření
se mohou měnit ze dne na den.

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

 PÁTEK 9. 7.
VENTOLIN + LETNÍ KINO — FILM CHLAST
Ventolin se vrací do Rožnova, po posledním vyprodaném dvojáku na Vrátnici to zkusíme venku,
na nádvoří Brillovky. Pro ty, co neměli tu čest,
pár informací — jedná se o elektronický projekt
Davida Doubka, zakládajícího člena skupiny
Kazety a člena divadla Nejhodnější Medvídci.
20.00 hodin koncert a 22.00 hodin promítání
Brillovka, nádvoří
 NEDĚLE 11. 7.
LAM TRIO
Swingové akustické trio — zažijte pohodový
jazz a swing 20., 30. a 40. let 20. století. Zábavný program pro děti během koncertu připraví Montessori Klubko.
18.00 hodin — hudební altán
 PÁTEK 16. 7.
IVA BITTOVÁ A DUNAJ + LETNÍ KINO —
FILM LÉTO 85
Jedna z nejinvenčnějších a nejoriginálnějších
kapel 80. a 90. let DUNAJ a nejvýraznější
osobnost české alternativní scény posluchačům
známa jako zpěvačka, houslistka a instrumentalistka na rozhraní stylů IVA BITTOVÁ se po
více než 20 letech znovu setkají.
19.00 hodin koncert, 22.00 hodin promítání
Brillovka, nádvoří
 NEDĚLE 25. 7.
CIMBÁLOVÁ MUZIKA VALAŠSKO
A MARTA SANTOVJÁKOVÁ GERLÍKOVÁ
Těšte se na valašské lidové písně, písně z Moravy, Slovenska i z jiných regionů. Koncert
ozdobí nejen svým zpěvem vynikající zpěvačka
Marta Santovjáková Gerlíková, která své rodné Valašsko miluje celou svou bytostí. Zábavný program pro děti během koncertu připraví
Montessori Klubko.
18.00 hodin — hudební altán
 STŘEDA 28. 7.
D. Y. K. TOUR 2021
Unikátní koncert při příležitosti vydání sólového alba D. Y. K. Album Vojtěch Dyk nahrál
v New Yorku se špičkovými hudebníky v čele
s držitelem Grammy Ondřejem Pivcem.
20.30 hodin — amfiteátr Na Stráni (skanzen)
VÝSTAVY
PETR ŠTĚPÁN/CREDO
První výstava ve znovu otevřené Galerii Kost-

nice představí práce výtvarníka Petra Štěpána
(*1953). Častým tématem jeho děl je světlo
a prostor utvářený světlem, jeho práce jsou oslavou krásy stvořeného světa.
Otevřeno: út-so 10.00-16.00 a ne 12.00-16.00 hodin  
 DO NEDĚLE 1. 8.
VERONIKA HOLCOVÁ/VLČÍ MÁK
Veronika Holcová (nar. 1973) se po absolvování pražské Akademie na konci 90. let stala
výraznou solitérní osobností své generace. Ve
svých kresbách a malbách vytváří specifické
krajinné a figurální výjevy.
Otevřeno: út-ne 13.00–17.00 hodin — sál Brillovka
 DO KONCE ZÁŘÍ
JAN HENDRYCH/DIVADELNÍ FIGURA
Jan Hendrych (nar. 1936) náleží k nejvýraznějším českým sochařům druhé poloviny 20.
století a současnosti. Soubor soch pro rožnovský městský park tvoří betonové figury inspirované běžnými výjevy z civilního světa, antickými mýty, ale také křesťanskými legendami.
Městský park
PODCASTY
www.tka.cz/podcasty
 ÚTERÝ 13. 7.
MEJLA BASEL
V rozhovoru se Zbyňkem Ternerem vypráví
valašský producent o své cestě z malého audio
studia v Poličné, až k výrobě klipů pro kapely
z top světové ligy.
 ÚTERÝ 27. 7.
LUCIE REDLOVÁ
S meziříčskou písničkářkou o muzikantském
životě, festivalu v Banátu, covidovém streamování i o tom, jaké to je „být Redlová“. V podcastu Moniky Kovářové.
PŘIPRAVUJEME
Flastr • 1. srpna od 18.00 hodin • hudební altán
Valašské folkrockování • 21. srpna od 17.00
hodin • amfiteátr Na Stráni
Jan Hlucháň • 29. srpna od 18.00 hodin •
hudební altán

si bude Marek Jelínek povídat s kvantovým fyzikem prof. Janem Rakem.
17.00 hodin — na kamenech za knihovnou
 STŘEDA 14. 7.
KVĚTINOVÁ ČÍTÁRNA
Pro dospělé i malé zahradníky proběhne květinový bazar. Vyneste své květiny na čerstvý
vzduch a vyměňte je za jiné. Pro děti máme
připravený program malování květináčů, které
jsou zajištěny knihovnou.
15.00-18.00 hodin — na kamenech za knihovnou
PRÁZDNINOVÉ ČTVRTKY
LETNÍ PROCHÁZKY PAMĚTÍ MĚSTA
Vzpomínání na historii města s tvůrčí skupinou seniorů scházející se pod hlavičkou projektu knihovny Město v mé paměti. V prázdninové čtvrtky si
zájemci o procházku mohou společně s lektory —
pamětníky projít jednu z vycházkových tras:
HISTORIE ROŽNOVSKÉ STRUHY:
15. 7. — 16.00 hodin sraz před knihovnou
nebo v 16.15 hodin u pivovaru. Procházka po
stopách již zaniklého jedinečného vodního díla
a jeho historii. Průvodce Ivan Bajer.
ROŽNOVSKÉ DOLNÍ PASEKY:  
29. 7. — setkání v 16.00 hodin před knihovnou.
Průvodce Michal Chumchal.
PRO DĚTI
 STŘEDA 21. A ČTVRTEK 22. 7.
NOC S ANDERSENEM V INDII
Dost bylo odkládání. Zveme všechny děti na
přespání v knihovně, která se jako mávnutím
kouzelného proutku promění na Tádž Mahál
v Indii. Kouzelná noc plná her a nových poznání proběhne ze středy 21. 7. na čtvrtek 22. 7.
Přihlášky najdete v knihovně nebo na našem
webu. Ke strávení noci v Indii je podmínkou,
aby přihlášené děti namalovaly nebo vytvořily
výrobek spojený s touto zemí. Dokáží tak, že
jsou na kouzelnou noc připraveny, a navíc budou jejich díla vystavena na výstavě. Akce pro
děti ve věku 7 až 10 let.

Městská
knihovna
Městská knihovna
Tel.:
571654
654
Tel.: 571
747747
www.knir.cz
www.knir.cz

 STŘEDA 28. 7.
FANTASY ČÍTÁRNA
Večer pro mladé strávený s fantasy literaturou.
Přijďte si popovídat a poslechnout si zajímavosti ze
světa fantasy. Vhodné pro věkovou kategorii 12+.
15.00-18.00 hodin — na kamenech za knihovnou

PÁTEK 9. 7.
VŠE JE JEN ILUZE
Beseda s prof. Janem Rakem. Co se to kolem
nás poslední rok děje a nejde náhodou jen o iluzi? O světě kolem nás z trochu jiného pohledu

 STŘEDA 28. 7.
MOŘSKÝ OBCHŮDEK
Lovci perel mohou směnit své mořské peníze
Moriony za věcné odměny.
13.00 hodin — půjčovna

POZVÁNKY
VÝSTAVA
 DO KONCE ČERVENCE
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, je ale k vidění také na webu www.knir.cz.
Chodby a podkroví knihovny
 V SRPNU SE TĚŠTE NA VEČERNÍČKY
A DALŠÍ AKCE
V měsíci srpnu se můžete těšit na další čítárny, procházky a akci Večerníčky na kamenech,
která proběhne v týdnu od 30. 8. do 3. 9.

PŘÍLOHA KAM / 28. ČERVNA 2021
 ÚTERÝ 27. A STŘEDA 28. 7.
OČISTA NAVŽDY
18.00 hodin

de Musique, 11 PODOB LÁSKY, Pavel Číp &
synové, Ženský sbor Grunik, Ľubomír Tatarka, Pavel Popelka a Eva Rohleder

 ČTVRTEK 29. A PÁTEK 30. 7.
CROODSOVI: NOVÝ VĚK
18.00 hodin

20.30 hodin — Dřevěné městečko, komorní
amfiteátr — Živoucí tradice — pořad věnovaný
jubilantům, díky kterým ožívají naše tradice,
slaví soubor Javořina, areál Valašská dědina
a  mnohé osobnosti

 SOBOTA 31. 7. A NEDĚLE 1. 8.
PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL
18.00 hodin
Klubseniorů
seniorů
Klub
Tel.:
774
423
Tel.: 774
423
197197
klubsen.rpr@centrum.cz
klubsen.rpr@centrum.cz

Kino
Panorama
Kino Panorama
Tel.:
734
Tel.: 734
366366
060 060
www.disdata.cz,
www.tka.cz
www.disdata.cz, www.tka.cz

Klub seniorů přeje všem krásné léto. Program
na srpen bude zveřejněn v příštím vydání Spektra Rožnovska.

 ČTVRTEK 1. A PÁTEK 2. 7.
LUCA
18.00 hodin

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

 SOBOTA 3. A NEDĚLE 4. 7.
NIKDO
18.00 hodin

 ČTVRTEK 1. 7., 5. 8. A 2. 9.
DO SKANZENU ZADARMO
První čtvrtek v měsíci je až do září bezplatný
vstup do celého Valašského muzea v přírodě.
9.00-18.00 hodin

 PONDĚLÍ 5. 7.
TOM & JERRY
18.00 hodin
 ÚTERÝ 6. A STŘEDA 7. 7.
GODZILLA VS. KONG
18.00 hodin
 ČTVRTEK 8. A PÁTEK 9. 7.
KRÁLÍČEK PETR BERE DO ZAJEČÍCH
18.00 hodin
 SOBOTA 10. A NEDĚLE 11. 7.
BLACK WIDOW
18.00 hodin
 PONDĚLÍ 12. A ÚTERÝ 13. 7.
MAXINOŽKA 2
18.00 hodin
 STŘEDA 14. 7.
ZVRÁCENÁ
18.00 hodin
 ČTVRTEK 15. A PÁTEK 16. 7.
ZABIJÁKOVA ŽENA & BODYGUARD
18.00 hodin
 SOBOTA 17. A NEDĚLE 18. 7.
SPACE JAM: NOVÝ ZAČÁTEK
18.00 hodin
 PONDĚLÍ 19. A ÚTERÝ 20. 7.
SPIRÁLA STRACHU: SAW POKRAČUJE
18.00 hodin
 STŘEDA 21. 7.
BOŽE, TY SEŠ HAJZL
18.00 hodin
 ČTVRTEK 22. A PÁTEK 23. 7.
RAYA A DRAK
18.00 hodin
 SOBOTA 24. A NEDĚLE 25. 7.
GUMP - PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT
18.00 hodin
 PONDĚLÍ 26. 7.
NIGHTLIFE: NA TAHU
18.00 hodin

ROŽNOVSKÉ SLAVNOSTI

41. ročník Mezinárodního folklorního festivalu
PÁTEK 2. 7.
16.00 hodin — Janíkova stodola — Rožnovské
slavnosti 2019 očima fotoklubu R9 (vernisáž výstavy fotografií, hudební doprovod muzika Kluč)
17.00 hodin — Dřevěné městečko, komorní amfiteátr — Absolventské představení Školy mladých
odzemkářů, hraje cimbálová muzika Radhošť
19.00 hodin — Dřevěné městečko, komorní amfiteátr — Chodníčky životů. Pořad je věnován
125. výročí narození Miloše Kulišťáka, nedožitým 90tinám Karla Pavlištíka a jubilujícím souborům Troják a Kašava, dále účinkuje soubor
Radhošť, Vonica s cimbálovou muzikou Denica, Tomáš Hruškovský, Pavel Popelka a přátelé
22.00 hodin — areál Dřevěného městečka, pódium na paloučku — Hudcování pod hvězdami
s cimbálovou muzikou Aldamáš
SOBOTA 3. 7.
10.00 hodin — Dřevěné městečko, komorní
amfiteátr — Kdo vyskočí, ten je chlap! Kvalifikace soutěže v odzemku, doprovází cimbálová
muzika Kordulka
10.00 hodin — Masarykovo náměstí — Pozdravy
městu — rožnovské náměstí roztančí soubory
Beskyd, Klobučan a cimbálová muzika Aldamáš
14.00 hodin — Dřevěné městečko, komorní amfiteátr — slavnostní zahájení festivalu Kdo vyskočí, ten je chlap! Finále soutěže v odzemku,
účinkuje cimbálová muzika Kordulka                           
15.00 hodin — Mlýnská dolina, hamr — Besedování na hamru — ke zpívání a povídání o muzice, knihách a životě zvou Pavel Popelka, Eva
Rohleder, Ludmila Vašková a Anežka Tkáčová
17.30 hodin — Dřevěné městečko, komorní amfiteátr — hravá přednáška na téma Šel gajdoš
chudě do světa. Účinkuje Beskydská kapela
RukyNaDudy, ženský sbor Kudlanky, Plaisirs

22.00 hodin — areál Dřevěného městečka, pódium na paloučku — Hudcování pod hvězdami
s cimbálovou muzikou Kordulka
NEDĚLE 4. 7.
10.00 hodin — Dřevěné městečko, kostel sv.
Anny — mše    
                                                                                              
11.00 a 13.00 hodin — Mlýnská dolina, hamr —
Byl tu jeden gajdoš, aneb jak se chtěl dudák
naučit pořádnému řemeslu. Hudební taškařice
o putování gajdoše z Beskyd v podání Mariána
Friedla a kapely RukyNaDudy
13.30 hodin — Dřevěné městečko, komorní
amfiteátr — Co se v mládí naučíš — v dětském
pořadu účinkují Ondrášek, Perníček, Malý
Radhošť a Vsacánek
15.00 hodin — Dřevěné městečko, komorní
amfiteátr — … v dobrém sa rozejdem — v závěrečném galaprogramu se představí soubory
Perníček, Soláň, Javorník, Hafera, Jasénka,
Flair, Blaženky a VUS Ondráš    
20.00 hodin — Valašská dědina, amfiteátr Na
Stráni — Ondrášovské putování — tanečně-hudební pořad v podání Vojenského uměleckého
souboru Ondráš
 PONDĚLÍ 5. 7.
NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ SE
PŘEDSTAVUJE
Vysočina a Hlinsko, Haná, České středohoří,
Valašsko — čtyři regiony, jejichž tradiční lidovou kulturu uchovávají a v Rožnově představí
čtyři muzea v přírodě… Účinkují: HANÁ:
Folklorní soubor Haná, Cimbálová muzika
Záletníci a Hanácký mužský sbor Rovina. VYSOČINA: Masopustní skupina obyvatel z obce
Vortová a dechová hudba Hlinečanka. ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ: citerista Michal Müller
a Všichni dokola! VALAŠSKO:  Folklorní soubor Vsacan. Součástí programu budou ukázky
tradičních lidových řemesel   i tradiční lidová
strava z jednotlivých národopisných oblastí.
Ve 14.00 hodin bude v komorním amfiteátru
společný program všech účinkujících.
9.00-18.00 — Dřevěné městečko
 SOBOTA 10. A NEDĚLE 11. 7.
ZVONEČKOVÝ JARMARK
Setkání hrnčířů, keramiků, dráteníků a včelařů.
9.00-18.00 hodin — VMP
 NEDĚLE 18. 7.
ODPOLEDNE S FOLKLORNÍM SOUBOREM
15.00-17.00 hodin — Dřevěné městečko
 SOBOTA 24. 7.
ROMSKÁ PÍSEŇ
27. ročník mezinárodního festivalu
13.00-17.00 hodin — Dřevěné městečko
 NEDĚLE 25. 7.
ANENSKÁ POUŤ
Oslava svátku patronky Valašska sv. Anny spojená s krojovaným procesím z farního kostela
Všech svatých do kostela sv. Anny a pouťovou
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slavností v Dřevěném městečku.
9.00-18.00 hodin — Dřevěné městečko
SOBOTA 31. 7. A NEDĚLE 1. 8.
DNY ŘEMESEL A SETKÁNÍ KOVÁŘŮ
30. ročník, ukázka tradičních lidových řemesel, která úplně nevymizela.
9.00-18.00 hodin — Dřevěné městečko
Galerie Crears
Galerie
CREARS
Tel.: 739
486486
Tel.:
739403
403
www.galeriecrears.cz

V galerijní vile je výstava EWA NEMOUDRY —
Nedělní host, malba. Potrvá do 3. 7.
Dále připravujeme výstavu od 10. 7. do  18. 9.
JAROSLAV VALEČKA — Pověry a poklesky,
malba.
V pavilonu Stage Garden GALLERY CREARS
probíhá do 3. 7. výstava DAVID JOHN
LLOYD malba, JURAJ ČUTEK socha, poté
připravujeme výstavu od 10. 7. do  21. 8.
SEBASTIAN KITZBERGER sklo, KAROLÍNA ROSSÍ malba, MARTIN RAJČAN socha.
Vernisáž 10. 7. v 17.00 hodin.
Ateliér sebevzdělávání
SLUNEČNICE
— Ateliér Sebevzdělávání z.s.
Tel.: 604
735* iac.roznov@gmail.com
604
163163
735
www.alternativnicentrum.webnode.cz
www.alternativnicentrum.webnode.cz
* Pro bližší info volejte na uvedené telefonní číslo
* Svůj předběžný zájem hlaste na uvedené kontakty,  
o termínu popř. změnách vás budeme informovat
* Pravidelné akce a individuální terapie ve Slunečnici najdete na webu www.alternativnicentrum.webnode.cz
Akce nepravidelné v Slunečnici:

 ŠAMANSKÉ CESTOVÁNÍ  
Léčivý zážitkový workshop s šamanským bubnem — Mgr. Petr Horák
19.30-21.00 hodin — Slunečnice
 PÁTEK  9. 7.
HVĚZDNÉ BRÁNY S KŘIŠŤÁLOVÝMI MÍSAMI
Zvuková relaxace — Jiřina Solvana Vašinová
18.00-21.00 hodin — Slunečnice
 ČTVRTEK  22. 7.
PŘEDÚPLŇKOVÝ ÓM CHANTING
Skupinová hlasová meditace — Mgr. David Svoboda
20.00 hodin — Slunečnice
 PÁTEK 23. A SOBOTA 24. 7.
HORMONÁLNÍ JÓGA PODLE DINY RODRIGOVÉ Z BRAZÍLIE
Kurz -—PaedDr. Martina Mangová
pá 17.00-21.00 hodin a so 9.00-18.00 hodin —
Slunečnice
 SOBOTA 24. 7.
„CO POHNE DUŠÍ, POHNE I TĚLEM“
MUDr. Helena Máslová
18.00-20.00 hodin — Slunečnice
 NEDĚLE  25. 7.
LUNÁRNÍ JÓGA PODLE ADELHEID OHLIGOVÉ ZE ŠVÝCARSKA
Kurz — PaedDr. Martina Mangová
9.00-17.00 hodin — Slunečnice
Termíny spontánní
 V RYTMU ŽIVOTA
Spontánní pohybová relaxace — Hana Kubelová
18.00-20.00 hodin — Slunečnice
 SETKÁNÍ S GENOVÝMI KLÍČI —
VNITŘNÍ MOUDROST
Skupina sdílení pro pokročilé — Martina Knot-

www.hotel-energetic.cz/koliba-kordulka

ková, Radek Lešikar
17.00 hodin úvod pro nováčky
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
Středisko
volnéhočasu
času
Středisko volného
Tel.:
571115115
Tel.: 571
635635
www.svcroznov.cz
www.svcroznov.cz
 ČERVENEC — SRPEN
LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ A POBYTOVÉ TÁBORY
Po celou dobu prázdnin organizujeme a pořádáme mnoho příměstských i pobytových táborů různého charakteru a zaměření.   Některé
z nich mají ještě pár volných míst. Ohledně
možnosti přihlášení dětí se informujte na www.
svcroznov.cz, svc@svcroznov.cz.
 ČERVENEC — SRPEN
KC PUNTÍK
OD Láz, Rožnov. I o prázdninách bude naše
komunitní centrum pro nejmenší děti a jejich
rodiče v provozu, více informací k provozu
a programu najdete na www.centrumpuntik.cz
nebo se informujte na telefonu 734 285 142.
 ČERVENEC — SRPEN
Nová nabídka a on-line přihlašování do SVČ na
školní rok 2021/22. Počátkem měsíce července bude spuštěno on-line přihlašování na novou
sezonu na nový školní rok. Všechny informace
o aktualizované nabídce kroužků naleznete od
července taktéž na webových stránkách
www.svcroznov.cz.
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KULTURA

O mravenečníku, anakondě a radosti ze čtení
Pavel Zajíc
zapa@knir.cz

Mravenečníka při procházce rožnovským parkem potkáte asi sotva,
stejně tak asi nenarazíte na volně
plazící se anakondu. Na co však narazit můžete, a to nejenom v parku, jsou čtenáři bloudící očima
v lesích písmen. Avšak čtenářem se
člověk, na rozdíl od vzpomínaného
mravenečníka či anakondy, nerodí,
jím se stává. Mravenečník se prostě
narodí a je z něj mravenečník. Nic
víc, nic míň. Člověk se však čtenářem stává prostřednictvím učení, ať
už ve škole či doma. A stává se tak
gramotným, čili nabývá jednu z nejdůležitějších dovedností pro život.
Dokáže dekódovat a porozumět
psaným sdělením a potažmo pak
lépe světu kolem sebe.
Jsme rádi, že knihovna jako čtenářská instituce, mohla (protože
to ProtiEpi opatření dovolovala)
v průběhu června přivítat do čtenářské obce všechny žáky prvních
tříd rožnovských škol a škol v okolních obcích. V rámci tradičního
pasování prvňáčků bylo v Rožnově
pasováno na čtenáře 149 žáků a 79
žáků okolních obcí. Pasování probíhá v komorním prostředí dětského
oddělení knihovny, kde knihovníci
v rámci krátkého divadelního představení ověří, zda se všechny děti

doopravdy naučily číst. Všichni
mladí čtenáři pak obdrží Knížku
pro prvňáčka, záložku, průkazku s roční registrací do knihovny
a odznak Jsem čtenář. Věříme, že
prostředí knihovny a množství knih
k půjčení bude děti motivovat k návštěvám knihovny a ke čtení.
V průběhu nastávajících prázdnin pak život v knihovně neustává.
Nejenom že máme otevřeno pro
čtenáře, kterým nabízíme k vypůjčení knihy, časopisy, audioknihy,
společenské hry, hudební CD
a nebo i mapy. V rámci doprovodného programu knihovny jsou pak
po loňské letní zkušenosti připraveny celkem tři Letní čítárny, jejichž
zaměření se jednotlivě liší, ať už je
to téma či věkové zacílení.
V letním programu také figurují
tradiční (v loňském roce nerealizované) Procházky pamětí města,
kde jsme ve spolupráci se seniory
tentokráte připravili 4 okruhy: Rožnovská struha, Dolní Paseky (od
palírny po Kamenec), Kramolišov
a ulice Na Drahách a poslední procházka s názvem Živé příběhy ze
zahrady mrtvých bude po starém
hřbitově Na Prochodné. Šestnáctá hodina odpolední se jeví jako
správný letní čas na odpolední poznávání pozapomenutých příběhů
a zákoutí Rožnova.
V červenci chystáme i Noc s Andersenem. Ta v knihovně probíhala

řadu let tradičně v dubnu, nicméně
po dva roky jsme měli se spaním
v knihovně a s dětmi utrum. King
Covid ovládl whole society, proto
volíme letní termín uprostřed týdne
— 21. července. Podrobnosti o Noci
s Andersenem naleznete na stránkách knihovny.
Čili návnada je nahozena, záleží na rybkách (tedy na Vás), zda
se chytíte. Nebolí to, nekoušeme.

A proč mravenečník a anakonda?
Víte, ono lidi na exotiku tak nějak
lépe slyší a zbystří pozornost. Čtení jim pak v tom kontrastu připadá
velmi všední. „Bodejť, dyť to umí
každej,“ říkají si. Avšak chyba lávky. Pozorný a vnímavý čtenář nejenom že umí text přečíst, on mu umí
i porozumět a vidět za něj. Vnímá
struny souvislostí. Takže na sečtenou zasejc za měsíc.

Na nádvoří Brillovky dorazí Ventolin, Bittová a Dunaj
Jakub Sobotka
jakub.sobotka@tka.cz

VENTOLIN + LETNÍ KINO
FILM CHLAST (DK)
PÁTEK 9. 7.
19.00 hodin — Brillovka, nádvoří
Ventolin se vrací do Rožnova, po
posledním vyprodaném dvojáku
ve Vrátnici to zkusíme venku, na
nádvoří Brillovky. Pro ty, co neměli tu čest, pár informací – jedná se o elektronický projekt Davida Doubka, jenž vznikl v roce
2007 jako „bokovka“, velmi záhy
se však dostal do povědomí na
místní klubové scéně. K živému
hraní používá staré samplery,
analogové syntezátory a archaické bicí automaty. Je milovníkem
primitivního zvuku detroitského
techna a italského a indického
disca z 80. let. Od čistě elektroniky s unikátním vokálním doprovodem se propracoval k používání živých bubnů a jeho sety
dostaly ještě větší grády. Během
lockdownu zahrál skrze Rádio
Wave Českého rozhlasu „Karanténa session“, kterou zhlédlo
úctyhodných 25 000 diváků.

Po koncertě promítneme film
dánského režiséra Thomase Vinterberga Chlast s Madsem Mikkelsenem v hlavní roli. Již název
filmu vypovídá o tématu, kolem
kterého se příběh točí. Existuje
totiž teorie, že by se každý člověk
měl narodit s určitou dávkou alkoholu v krvi. Tato malá intoxikace
totiž otevírá naši mysl k poznání
světa okolo nás. Čtyři přátelé se
pustí do experimentu, při kterém
si po celý den udržují hladinu
alkoholu v krvi. Prvotní výsledky jsou povzbudivé a tento malý
projekt se stane opravdovým akademickým výzkumem. Jak jejich
hodiny, tak výsledky se zlepšují
a skupina znovu dostane chuť do
života! Když však výzkum přeženou, někteří musí skončit.
IVA BITTOVÁ A DUNAJ
LETNÍ KINO
PÁTEK 16. 7.
19.00 hodin — Brillovka, nádvoří
Slovácká a romská hudební krev
v těle osobité zpěvačky a houslistky, rodačky z Bruntálu Ivy
Bittové tvoří dokonalou symbiózu. Od roku 1978 byla členkou
Divadla na provázku, kde na
sebe upozornila rolí Eržiky ve

hře Balada pro banditu. Vystupovala jako zpěvačka a houslistka
s vlastními písněmi na lidové texty a také se známou brněnskou
formací Dunaj. Rozsah jejích aktivit je pozoruhodný – od vlastních interpretací lidových písní
přes experimentální jazz, rock
až po houslové aplikace skladeb
vážné hudby a operní zpěv. Jen
málo českých umělců to dotáhlo
až do newyorské Carnegie Hall,
zde Iva účinkovala v roli Elvíry
v Mozartově opeře Don Giovanni. Jedna z nejoriginálnějších
kapel 80. a 90. let Dunaj se reaktivovala docela nedávno a v rámci toho se po více než dvaceti
letech znovu setkali s Ivou při

čtyřech mimořádných koncertech. Dávné spojení bylo obnoveno a letos opět vyrazí spolu na
několik koncertů, z nichž jeden
se uskuteční i u nás. „Mě samotného překvapilo, že do toho Iva
šla, že si chce zase zahrát s námi
bigbít. Předpokládám, že to byl
nápad Romka Hanzlíka, a jsme
za něj moc rádi,“ říká kapelník
a zpěvák Vladimír Václavek. Ve
22.00 opět roztáhneme na nádvoří velké plátno a promítneme film Léto 85 francouzského
režiséra Françoise Ozona, který
se vrací ke kořenům mistrovsky
odvyprávěným příběhem a dokonale zprostředkovává atmosféru
poloviny osmdesátých let.
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Školní exkurze na Haldu Emu a do ZOO Ostrava

Dlouho jsme v rožnovské ZŠ Koryčanské Paseky čekali na příležitost
vyrazit s dětmi na exkurzi do přírody a konečně jsme se dočkali!
První červnové pondělí vyjela celá
škola na exkurzi v rámci Projektu poznávání a ochrana přírody,
jejímž garantem je Městský úřad
Rožnov. Mladší žáci 1. a 2. ročníku

navštívili ZOO v Ostravě. Po dlouhé době tak mohli pozorovat cizokrajná zvířata a rozšířit si o nich své
znalosti. Největší zážitek měli při
prohlídce farmy, kde většina žáčků
viděla poprvé malá kuřátka a další
mláďata domácích zvířat. Také si
prověřili svou obratnost při hraní na
zábavném hřišti v areálu zoo.

Žáci 3., 4. a 5. třídy nejdříve navštívili Haldu Emu. Přesvědčili se, jak
lidé ovlivňují těžbou nerostných surovin své okolí a jak si s tím příroda
umí poradit. Žáci s údivem pozorovali kouř vycházející ze stále žhavé
hlušiny, která vytvořila zvláštní klima v okolí. Takto unikátní prostředí
poskytlo domov mnoha druhům

živočichů a rostlin. Dále pak také
navštívili zoologickou zahradu, kde
si prohlédli expozice fauny i flóry.
Cukrová vata nebo pořádný kopeček zmrzliny byl sladkou tečkou za
exkurzí, kterou jsme si všichni hezky užili!
Za pedagogický sbor
Mgr. Věnceslava Svatošová

Beseda o hmyzu v přírodě Jak Štěpánek objevil soví rodinu
V pondělí 7. 6. navštívil MŠ
Horní Paseky zástupce CHKO
Beskydy pan František Šulgan
a připravil si pro děti velmi zajímavý program ze života hmyzu.
Poutavou formou popsal, jak důležitou roli tito povětšinou drobní tvorové představují, přestože
je téměř nevnímáme, i když jsou
neustále kolem nás. Své vyprávění doprovodil názornými ilustracemi a obrázky motýlů i jiných
hmyzích zástupců a také rostlin
na našich zahradách a vzbudil
tak zájem i těch nejmenších.
Následovala Škola hrou a pan
Šulgan nás naučil, jak si vyrobit
motýlky z barevného papíru,
a jako překvapení všem dětem
věnoval speciálního papírového
motýlka, kterého vyrobil přímo
před zraky dětí. Dětem udělali
motýlci obrovskou radost. Paní

učitelky dostaly jako dárek publikaci o chráněné krajinné oblasti
Beskydy a děti přivítaly tematické
omalovánky o přírodě. Na závěr
besedy nás čekala kolaudace našeho hmyzího domečku, který jsme
vytvořili z přírodních materiálů
v rámci projektu Život s hmyzem
na naší zahradě. Pan Šulgan nám
poradil, jak můžeme hmyzí domeček ještě dále zvelebit, aby se domeček líbil nejen nám, ale hlavně
hmyzím obyvatelům. Přejeme si,
aby v našem domečku našli útočiště včely, motýli, pestřenky, zlatoočka, berušky, škvoři a další hmyz.
Tímto bychom chtěli poděkovat panu Šulganovi za velice
pěknou besedu a věříme, že tato
návštěva určitě nebyla poslední.

Lenka Habartíková
ředitelka mateřské školy

V našem městě Rožnově pod Radhoštěm mezi panelovými domy můžete zažít nečekaná setkání a dobrodružství! Jaká? To Vám poví malý
kluk Štěpánek...
„Při krmení domácích mazlíčků na
balkoně jsem spatřil sovu na větvi
borovice u našeho paneláku. Pochlubil jsem se rodičům a sledovali jsme
sovu tři dny. Poté jsme zjistili, že jsou
dvě a mají udělané hnízdo ve špičce
borovice. Netrvalo dlouho a naskytlo se nám překvapení, z hnízda na
nás koukala malá šedá sovička. Po
týdnu se už na nás z hnízda koukají
čtyři krásné šedé sovičky s velkýma
očima,“ vyprávěl Štěpánek Surý.
Víte, jakou sovu objevil Štěpánek? Pište své odpovědi na e-mail:
michal.sulgan@centrum.cz. Za tři
první správné odpovědi obdržíte
drobné ceny. Nezapomeňte také
případně uvést svou adresu, na jakou můžeme odměnu poslat!

Foto Štěpánek Surý
Každý z nás může v našem městě
objevit různé druhy živočichů, kteří
jsou nám na první pohled skrytí. Stačí jen pozorovat, naslouchat a nechat se unášet na vlnách přírody.
Michal Šulgan
pedagog volného času,
předseda ČSOP RADHOŠŤ
www.csopradhost.cz

Nepřehlédněte: Důležité odkazy
z města Rožnova pod Radhoštěm
Web města www.roznov.cz
Facebook Rožnov pod Radhoštěm - město
Informace ke koronaviru www.roznov.cz/koronavirus
Strategie Rožnov www.strategieroznov.cz
Usnesení Rady www.roznov.cz/usneseniRM
Usnesení Zastupitelstva www.roznov.cz/usneseniZM
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Flash mob rožnovské zušky
Spektrum Rožnovska zastihlo
začátkem června v rožnovském
Valašském muzeu v přírodě - Dřevěném městečku dívky z místní
základní umělecké školy při tančení flash mobu. Co bylo cílem
této vydařené akce, jsme se zeptali zástupce ředitele Základní
umělecké školy v Rožnově pod
Radhoštěm Jiřího Valcháře:
„V době současné nelehké koronavirové epidemie se zrodila i v rámci
základních uměleckých škol nalé-

havá potřeba vzájemné podpory,
porozumění a sounáležitosti. V tomto kontextu vzešla idea putovního
tanečního FLASH MOBU, který
má propojit taneční obory napříč
Zlínským krajem a poukázat na
důležitost sociálního kontaktu a na
interakci mezi tanečníky a diváky:
ZUŠ natočí tanec, který pošle další
ZUŠ, která naučí své žáky část této
choreografie a přidá k ní svoji další
část, kterou opět pošle na další základní uměleckou školu.“

Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz

Valašské muzeum se
rozroste o nový areál
Po více než čtyřiceti letech buduje
Valašské muzeum v přírodě další areál s názvem KOLIBISKA.
Jedná se o výjimečný úkol, který
nemá v současné době v naší zemi
obdobu.
KOLIBISKA o ploše přibližně
125 tisíc m2 budou navazovat
na současnou Valašskou dědinu.
Jeho hlavní náplní v časovém
vymezení od konce 18. století do
poloviny 20. století je představit
podoby horského zemědělství,
salašnictví a různé způsoby zpracování dřeva jako zdroje obživy.
Součástí bude také pohled na
rekreační a turistické využití Beskyd v minulosti.
Neméně významným posláním tvorby nového areálu je
záchrana zánikem ohrožených
objektů tradičního lidového stavitelství dosud stojících na pů-

vodních místech. Odsud budou
převezeny do muzea a ošetřeny
tak, aby mohly být součástí expozice. Dále areál dotvoří vědecké
rekonstrukce staveb nedochovaných a rovněž moderní vstupní
budova nebo multimediální centrum.
KOLIBISKA budou členěny
na jednotlivé celky dle originálních staveb, například Horní
Vsacko, obsažené souborem
originálních vrchových chlévů
z Nového Hrozenkova. Salaše
z Radhošťského masivu budou
představovat pastviny s kolibami.
Oblast Beskydských polan, jižního Valašska, Těšínska či prostředí hájovny a lučních seníků jsou
dalšími celky, které bude skanzen nově představovat.
Otevření nově vznikajícího
areálu je předběžně naplánováno
(r)
na rok 2027.

archiv novin najdete na:
www.spektrumroznovska.cz

Malá vzpomínka na oblíbenou
spisovatelku Marii Podešvovou
Pohlednice Richarda Sobotky
V čase letního slunovratu vrcholícího léta se před 120 lety narodila
známá spisovatelka Marie Podešvová (24. 6. 1901). I když rodilá
Pražačka, přesídlila roku 1938
s   manželem malířem Františkem
Podešvou natrvalo na Soláň. Tady
a v Rožnově pod Radhoštěm prožila
následujících 56 let, přijala Valašsko za svou domovinu a Valašsko ji
přijalo jako svou spisovatelku.
Umění jí nebylo cizí. Už ve svém
mládí vytvořila několik filmových
rolí v tehdy němém filmu. Od
začátku třicátých let publikovala
drobné prózy, reportáže a dojmy
z cest po cizině, také překlady
z francouzštiny a ruštiny v časopisech Salon, Rozkvět, Zora,
Venkov, Lidové noviny, Literární
měsíčník, Naše rodina, Tvorba
a jiné. Knižně však debutovala až
na Soláni v roce 1959 románem
Poslední rok, který je hlubokým
porozuměním pro život beskydských horalů, láskyplného vztahu
k přírodě a lidem. Valašsko ve své
literární tvorbě už neopustila. Psala
knížky pro děti (Zuzajda a Jurajda,
Mišulova kouzelná křídla), povíd-

kové soubory U nás na kotárech,
Setkání, Prsten. Psala také o životě
a díle svého manžela malíře Františka Podešvy (Malířovo mládí,
Malířův život), a také o svém životě
Když slunce září.

Těch knih bylo nakonec patnáct
a ze všech zářilo spisovatelčino slunce. Za své literární dílo obdržela Krajskou cenu severomoravského Krajského národního výboru (1973), medaili
S. K. Neumanna (1981), zlatou medaili Čs. svazu žen (1981) a Cenu
Petra Bezruče (1983).
Marie Podešvová zemřela 18. října 1994. Její ostatky byly 20. května
1995 uloženy na Valašský Slavín ve
Valašském muzeu v přírodě.
(sb)
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Jaromír Jurajda ze Zubří na turnaji dovršil hattrick
Kvůli deštivému počasí z května odložený 9. ročník tenisového turnaje
ve dvouhře O pohár starosty města
Zubří se uskutečnil v náhradním termínu 19. června. V tento den Valašsko zažívalo tropické počasí, a tak to
hráči rozhodně neměli jednoduché.
V areálu polyfunkčního centra
u školy se sešla šestnáctka tenistů,
kteří v 8.30 hodin rozehráli prvními zápasy tento turnaj. Systém byl
jasný, hráči byli rozděleni do čtyř
skupin po čtyřech, z každé skupiny

postupovali vždy dva nejlepší do
play off a zde se hrálo dle vyřazovacího systému až do finále. Teplota
vzduchu hodinu od hodiny prudce
stoupala, takže někteří borci se ani
nezlobili, že jejich účinkování skončilo již v základní skupině. „Jak
jsme byli v základních skupinách
svědky některých jednoznačných zápasů, tak tomu již ve čtvrtfinále nebylo a borci si nedali nic zadarmo. Nejvyrovnanějším zápasem bylo utkání
mezi Zbyňkem Novákem a Tomášem Válkem, které musel rozhodnout

až tie-break. Nakonec byl šťastnější
Tomáš a postoupil tak do semifinále,
kde ho čekal Petr Matula, jenž byl
v semifinále i loni. Letos se ale Petr
posunul o stupínek výš a po vítězství
6:4 postoupil do finále,“ informoval
organizátor turnaje Josef Randus
a pokračoval: „Ve finále na něho čekal vítěz dvou předešlých ročníků Jaromír Jurajda. Ten otočil nepříznivé
skóre 1:4 v semifinále proti Štěpánu
Krůpovi a zvítězil po boji 6:4. Finále,
které začínalo kolem půl páté, mělo
ukázat, komu po náročném vedru

zůstalo dost fyzických sil. Nakonec
jich ze sebe více vydoloval Jarek Jurajda, když po zásluze zvítězil 6:1,
a dovršil tak svůj hattrick tří vítězství
po sobě! Po finálovém utkání došlo
na korunovaci nejlepších. Ceny
do turnaje věnovalo město Zubří
a zuberskou metlu pro vítěze Jirka
Ondřej mladší.“
Přes prázdniny bude v Zubří
probíhat tenisová soutěž ve čtyřhře
Zubříček. V sobotu 21. srpna pak
startuje 9. ročník turnaje ve čtyřhře
Zubří OPEN.
(r)

Horní řada zleva Pavel Přikryl, Štěpán Krůpa, Bob Pšenica, Petr Pavlíček, Jiří Fiedler, Bohdan Krupa, Jiří Ondřej, Tomáš Válek, Petr Matula a Martin Janča. Spodní řada
zleva speciální host turnaje Stanislav Kašpárek (reprezentant ČR v házené), Jagob Michal, Zbyněk Novák, Jaromír Jurajda, Radomír Vašek, Ota Juříček a Pepa Randus.

Čokoládová trepka ve své půlce
Čas máte ještě do 31. července
Také v roce 2021 se v Zubří bude
konat oblíbená sportovní akce Čokoládová trepka jinak, než jak tomu
bylo do roku 2019.
Bude se jednat o individuální výzvu
malého atleta či atletky za pomoci
svých rodičů, případně kamarádů.
Horní věková hranice účastníků je
12 let. Do výzvy nebude nutná registrace, stačí přijít do zuberského
polyfunkčního centra u základní
školy a splnit sedm disciplín – běh
50 m, hod zuberskou metlou, skok
daleký z místa, dlouhý běh (1 kolo
= 290 metrů), vis na hrazdě, zdolání vrcholu pyramidy a hod létajícím talířem. Celá akce bude probí-

hat od 1. června do 31. července.
„Před absolvováním trepky je potřeba zajít za správcem sportoviště,
který předá startovní číslo, tabulku na vypsání výsledků a iniciál,
a také zapůjčí metlu a létající talíř.
Poté se přesunete k plnění úkolů. Po
navrácení metly, talíře a předání vyplněné kartičky s výkony vás bude
u správce čekat medaile a diplom.
Připraven bude instagramový fotorámeček, v němž se budete moci
vyfotit. No a na úplný závěr ze všech
startovních čísel vylosujeme pár
šťastlivců v tombole,“ informoval
organizátor akce Josef Randus
s tím, že více info je zveřejněno na
(r)
webu: sport.mesto-zubri.cz.
INZERCE
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Radegastův streetball rozhýbal v červnu Rožnov
Na Atletickém hřišti Dany Zátopkové se v sobotu 12. června uskutečnil 3. ročník Radegastova streetbalu (streetball je
městská forma basketbalu. Obvykle je použita jedna strana hřiště – pozn. red.). Po dlouhé odmlce způsobené pandemií covidu-19 to byla první takto velká sportovní akce v Rožnově v roce 2021.

Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz

Společná fotka U10 — U15.
Dopoledne program zahájili nejmladší kategorie U10/U11 a U12/
U13. Každý z týmů odehrál slušnou porci sedmi zápasů a v kategorii U10/U11 se nejvíce dařilo
Golden Boys Big, který neprohrál
jediný zápas, následovaným týmem Tygřic. Kategorii U12/U13
ovládl Valmez tým, druzí skončili
borci z Golden Boys Small a bronz
získali Kouzelné berušky. I děti,
které zrovna nehrály, měly stále
o zábavu postaráno doprovodnými soutěžemi v „králi střelců“
a velmi oblíbený „slalom battle“.
Občerstvení ve formě limonády,
ovoce a sušenek poskytli partneři
turnaje dětem zdarma.
V pravé poledne začala kategorie U14/U15, účastníky přivítala
opravdová letní výheň. I přes
náročné podmínky probíhaly na

všech hřištích nádherné souboje.
Nejvíce se dařilo Zahřívačkám
laviček. Stříbro patří Stinky Socku a bronz brali Golden Boys Extrabig Brumík. I pro tuto kategorii byly připraveny doprovodné
soutěže tentokráte „král střelců“
a „amerika“.
Na kategorii U14/U15 navázala
kategorie U16/U17, kde si s organizátory počasí trochu pohrálo
a turnaj musel být na 15 minut
přerušen. Hřiště přikryla plachta,
takže i po přeháňce hráči měli
k dispozici suchou a bezpečnou
hrací plochu. Zde už byl k vidění
street nejlepší úrovně. U16/U17 vévodili meziříčští Tři Hroši, stříbro
bral Basket Rožnov a bronz Amatéři. Zájemci se také mohli zapojit do
doprovodných soutěží „amerika“
a „3point shoot out“.

Starší kategorii U16/U17 tvořily jen celky z Rožnova a Valmezu.

Početné hráčské zastoupení měly „dospělácké týmy“ z Rožnovska.

Závěr finálového boje U16/U17
sledovalo už početné obecenstvo
tvořené z hráčů kategorie mužů.
Na prezentaci se nakonec dostavilo 14 týmů, které hrály systémem
„pavouka“. Po odehrání základní části přišla na řadu atraktivní
soutěž „3point shoot out“. Poté
nastal čas pro play-off, které bylo
maximálně atraktivní a vyhecované i díky systému, kdy jakákoliv
prohra znamenala konec v turnaji.
Před finálovými zápasy proběhl
„slam dunk“, kde obhájil vítězství
z minulého ročníku Matěj Bernáth.
Takže těsně před začátkem nočního klidu bylo možno vyhlásit za
vítěze družstvo Nigel a Son, stříbro
pro Harofachy a bronz pro Valmez.
„Letošního ročníku turnaje se účastnilo bezmála 50 týmů, což je skvělý
úspěch. Především v současné době

se jednalo o velkou podporu mládeže,
která neměla kvůli koronavirové pandemii delší dobu žádné vyžití. Více
než výsledky bych vyzdvihl úsměvy
na dětských tvářích a milé komentáře a hodnocení od hráčů a hráček.
Nová přátelství a skvělou atmosféru.
Rád bych poděkoval za práci celému
organizačnímu týmu. A rozhodně
se nesmí zapomenout na partnery,
bez jejich pomoci by nebylo možno
turnaj uspořádat. A to dík v této
těžké době rozhodně dvojnásobný
– dovolte mi je tedy zmínit - město
Rožnov, TJ Rožnov, AV Print, firma
Od Místních, Chata Mír. A co do
budoucna? Cíle nejsou malé, příští
rok minimálně čtyři koše a dvojnásobek týmů,“ konstatoval za organizátory z basketbalového oddílu
při TJ Rožnov pod Radhoštěm
   (r)
Lukáš Bernáth.       
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Škarka opět zabodoval
TJ Rožnov – oddíl skoku na lyžích
a  severské kombinaci pořádal v pátek 11. a sobotu 12. června mezinárodní závody ve skoku na lyžích
a   severské kombinaci – nazvané
63. ročník soutěže O pohár starosty
města Rožnova.
Centrem dění se oba dny stal
skokanský areál na rožnovských
Bučiskách. Páteční výběh v rámci severské kombinace měl cíl
na Radhošti (dorost 3 km, muži
6 km). Závody proběhly za pěkného počasí, za přihlížení více
než stovky diváků. „Možnost ukázat se měli především mladí skokani a nutno dodat, že všechny mile
překvapili nádhernými výkony.
Mrzet nás může jen neúčast reprezentace mužů ve skoku, kteří byli
s novým vedením na soustředění ve
slovinské Planici. Bohužel rožnovský oddíl tentokrát neměl zastoupení, neboť v květnu naši odchovanci
Filip Křenek a Daniel Škarka přestoupili do Dukly Frenštát. Startoval zde jen Daniel Škarka, jenž
skončil na pěkném druhém místě,
když se mu nepovedl druhý závodní

skok,“ informoval za pořádající
rožnovský oddíl jeho předseda
Jan Pavlica a pokračoval: „Filip
Křenek chyběl, neboť byl zařazen
do juniorské reprezentace ČR a byl
na soustředění v Planici.“
Text a fota Pavel Románek
Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz
INZERCE

Daniel Škarka patří mezi vynikající
sportovce. Na fotu nahoře je s trenérem Jaroslavem Sakalou.
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