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Starosta Holiš: Rožnovsko pokulhává v očkování

INZERCE

Přestože na očkování proti koronaviru už mají od léta nárok všichni lidé starší 12 let, zájem na Rožnovsku rekordy rozhodně netrhá. 
Podle hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše (ANO), jenž je zároveň starostou Rožnova, nenaočkovaní zbytečně riskují své zdraví 
a životy. Od 28. 7. se lze navíc na vsetínském Lapači očkovat i bez registrace.                                                           Pokračování na str. 2

Polikliniku čeká rozsáhlá rekonstrukce
Ačkoliv zvenčí vypadá městská poli-
klinika jako nové, moderní zařízení, 
vnitřní prostory jsou až na výjimky 
původní z konce 80. let. To by se 
možná již brzy mohlo změnit.

Na červnovém zasedání zastu-
pitelstva města se jeho členové 
dozvěděli o plánované celkové 
rekonstrukci vnitřních prostor. 
„Naše společnost Komerční domy, 
která polikliniku provozuje, opravi-
la plášť budovy zhruba před deseti 
lety, ještě před tím přibyl venkovní 
výtah. Poté došlo i na sociální zaří-

zení, ale to bylo vše podstatné, co se 
na poliklinice událo. Jako všude je 
to o omezených penězích města. Ná-
jemci si často své provozovny a am-
bulance zmodernizovali. Nyní jsme 
konečně na řadě my s rekonstrukcí 
společných částí, jako chodby, sute-
rén, či schodiště,“ informoval mís-
tostarosta Jan Kučera (Nezávislí 
Rožnováci) a dodal: „Naším cílem 
je mít zdravotní zařízení odpovída-
jící současným trendům, tedy nejen 
moderním vnitřním prostředím, ale 
také vzduchotechnikou zajišťující 
příjemné prostředí pro pacienty. 

Přípravy již běží na plné obrátky, je 
vydáno stavební povolení a dolaďují 
se detaily. Pokud bude vše probíhat 
podle plánu, mělo by se začít v příš-
tím roce.“

Podle místostarosty si zmíněná 
investice vyžádá náklady v řádech 
desítek milionů korun. „Komerč-
ní domy si rekonstrukci budou 
financovat vlastními zdroji a úvě-
rem. Město by podle schváleného 
akčního plánu mělo do společnosti 
přispět 6 miliony,“ prozradil plány 
radnice Kučera.

               Více k tématu na str. 3

DLOUHOLETÁ PRAXE

VODA    TOPENÍ    PLYN

TRUMF
prodej materiálu
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Za 3 dny 7 tisíc návštěvníků Za 3 dny 7 tisíc návštěvníků 

Tento snímek udělal náš fotograf první den konání slavností. 
Jsou na něm tanečníci ze souboru Radhošť.    Více na str. 13

Místostarosta Melcher: Potřebujeme připravené záchranáře a hasiče
Ptáme se za vás

Co je nového u rožnovských profe-
sionálních hasičů patřících k abso-
lutně nejlepším nejen v celém na-
šem kraji a co je nejvíce trápí? Tak 
odpovědi na tyto otázky jsme hleda-
li u místostarosty Jiřího Melchera 
(ANO), jenž má městské hasiče na 
starost. Jeho vyjádření přinášíme 
v  plném znění. 

Po dramatických událostech po-
sledních dní na jižní Moravě si 
všichni uvědomujeme, jak každá 
obec, náš Rožnov nevyjímaje, 
potřebuje připravené záchranáře 
a hasiče. Ve městě máme pro zá-
sahy všeho druhu dobře vycvičený 
a technicky vybavený tým profe-
sionálních hasičů. Jejich existen-
ce spadá do pravomoci a řízení 
města a jeho místostarosty. Stejně 
jako u zdravotnické záchranné 

služby není možné si odmyslet vy-
sokou zodpovědnost této jednotky 
za ochranu zdraví a majetku ve 
městě a okolí. 

Také v letošním roce probíhá 
pravidelné a plánované ověřování 
účinnosti a rychlosti formou cvičeb-
ních zásahů. Můžeme s potěšením 
konstatovat, že tyto cvičební, ale 
i  ostré zásahy rožnovské jednotky 
plní jednotka na výbornou. V  dal-
ším období bude vedení města dál 

pravidelně probírat a kontrolovat 
stav technického a motovybavení 
jednotky. Předpokládáme, že nás 
čeká v blízkém období další obnova 
vozového parku a vybraných druhů 
techniky. 

Na závěr mi dovolte, abych rož-
novské jednotce hasičů popřál, aby 
co nejvíc jejích zásahů bylo úspěš-
ných a poděkoval jim jménem vede-
ní města za jejich skvěle odvedenou 
náročnou práci.                            (r)
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Možnosti a touhou duše je opustit labyrint života,

určený prostor povinností, jež mementem se stává,

objevit cestu vedoucí vzhůru k nebeským výšinám,

dotknout se okamžiku, jenž ve svém nitru 

ukryté mám.

V pondělí 9. srpna 2021 si připomínáme 9. výročí úmrtí ředitele 
společnosti myonic pana Ing. Pavla Onheisera. Na tuto smutnou 
událost vzpomínají zaměstnanci firmy myonic s. r. o.

Starosta Holiš: Rožnovsko pokulhává v očkování
Pokračování ze str. 1

Vakcinace v současnosti probíhá 
v  okrese Vsetín ve dvou centrech 
– a to v meziříčské nemocnici 
a  ve víceúčelové sportovní hale na 
vsetínském Lapači (vedle hokejo-
vého stadionu - pozn. red.). Kromě 
toho ještě doočkovává druhými 
dávkami část praktických lékařů. 
„Od konce srpna přestane fungovat 
očkování na Lapači a přesune se 
zpět do vsetínské nemocnice. Očko-
vání v  meziříčské nemocnici zůstane 
i  na podzim. Otázkou zůstává, co 

bude s  praktickými lékaři. Ti, ačko-
liv měli v našem kraji naprosto nad-
standardní a maximální podporu 
spočívající mimo jiné v bezplatném 
zajišťování stříkaček a jehel, rozvo-
zu vakcín, dělení vakcín na menší 
dávky, tak jejich zájem postupně 
opadl. Nyní již nové očkování, tedy 
až na výjimky, nezahajují,“ infor-
moval Radim Holiš a pokračoval: 
„Jakožto starostu Rožnova mě navíc 
hodně trápí skutečnost, že právě lidé 
z Rožnovska nemají příliš enormní 
zájem o vakcinaci. V červenci byli, co 
do počtu podaných vakcín, na před-

posledním místě v rámci Zlínského 
kraje. Víme dokonce o absolutně 
nesmyslné antikampani. Pokud se 
lidé nenaočkují, je stálé riziko větší-
ho počtu nemocných a případně pro-
puknutí další vlny. Hrozí, že budou 
následovat lokální omezení. Ty si 
nikdo z nás nepřeje. Já sám už jsem 
kompletně naočkovaný vakcínou fir-
my Pfizer a nemám žádné problémy, 
po dvoudenním bolení naočkovaného 
místa nebyly žádné další nežádoucí 
příznaky. Očkoval jsem se přitom 
nejen kvůli zodpovědnosti k ostat-
ním, ale hlavně už covid-19 nechci 

prodělat znovu. Měl jsem dlouho ho-
rečky a jednou mi ta nemoc stačila. 
Nestálost nařízení v okolních státech 
jsem i já vyhodnotil tak, že budu 
trávit dovolenou v našem krásném 
kraji, konkrétně v Luhačovicích. Tím 
pomůžu místním podnikatelům a pe-
níze zůstávají v našem kraji. Nutně 
je tyto služby potřebují. Samozřejmě 
ale mají všichni možnost vycestovat 
do zahraničí. Pokud tak učiní, pak je 
prosím, aby dodržovali všechna plat-
ná protiepidemická opatření, hlavně 
při návratu do vlasti. Jedině tak to 
společně zvládneme.“                    (r)

Setkání k nábřeží Dukelských hrdinů kompromis nepřineslo
V červnu se uskutečnilo společné 
projednání úpravy nábřeží Du-
kelských hrdinů od knihovny po 
světelnou křižovatku u hotelu Ero-
plán. Na schůzku dorazili zástupci 
města, autorka návrhu revitalizace 
zmíněné oblasti a  občané. Právě 
veřejnost má s novou podobou ná-
břeží problémy, kompromis se ale 
zatím najít nepodařilo.

„Návrh počítá se zrušením chodní-
ku na pravém břehu řeky a s vysa-
zením nového stromořadí tak, aby 
došlo k určitému oddělení meziná-
rodní silnice od řeky, potažmo par-
ku. Projekt v této fázi budí zájem 
zejména u té části obyvatel, která si 

přeje ponechat nábřeží beze změny. 
Krajinný prvek stromořadí ovšem 
k vodním plochám patří, a do této 
lokality byl navržen i s ohledem na 
adaptaci města na změnu klima-
tu a zejména horká léta. V rámci 
konzultací jsme si u urbanistů i za-
hradníků znovu ověřovali vhodnost 
stromořadí i konkrétních navrho-
vaných dřevin, které zde mají být 
vysazeny, a byl zde potvrzen původ-
ní návrh architektky. Zásadní roz-
por jsme neobdrželi ani ze strany 
ŘSD či Povodní Moravy,“ sdělila 
místostarostka Kristýna Kosová 
(Zdravý Rožnov).

Proti navržené revitalizaci 
nábřeží se mimo jiné staví také 

spolek Rožnov město tradic. Ten 
si nechal vypracovat odborné 
stanovisko u meziříčského archi-
tekta Vladimíra Kalivody (doku-
ment má SR k dispozici – pozn. 
red.). V  něm mimo jiné stojí: 
„Navrhovaný záměr výsadby řado-
vých stromů a likvidace chodníku 
je krok, který nábřeží degraduje. 
Tato koncepce neodpovídá histo-
rickému rázu této lokality. Rožnov 
pod Radhoštěm býval lázeňským 
městem, kde za procházkami ko-
lem řeky, městem, okolními parky 
a lesy přijížděli lidé z daleka. Pěší 
zóna tohoto chodníku a výhledy na 
řeku Bečvu a lidovou architekturu 
byly vždy prioritní a bylo by krátko-

zraké rušit stávající okružní propo-
jení obou břehů řeky. Je ale třeba 
řešit adekvátním způsobem novou 
opěrnou stěnu, zábradlí, chodník, 
a ne nové stromořadí, které by bylo 
velmi neestetické a nefunkční - pro 
stavební konstrukci s fatálními ná-
sledky a historickému rázu tohoto 
nábřeží velmi ublíží.“

Zmíněný posudek přitom už 
obdržela rožnovská radnice. 
„S  jeho obsahem se odborně ne-
ztotožňujeme. Každopádně v tuto 
chvíli nemá význam napadat jeho 
závěry. Nejdříve je třeba vyčkat na 
prověrku stability opěrné zdi bře-
hu řeky,“ dodala na závěr mís-
tostarostka.                                       (r)

Budova pošty bude patřit městu
Záměr na nákup budovy České 
pošty (viz foto) na náměstí Míru 
dovedli zástupci rožnovské radnice 
do zdárného konce.

Za areál zahrnující nejen samot-
nou budovu s kancelářemi a byty, 
ale i objekty přiléhající k nádvoří, 
zaplatí Rožnov 31 mil. Kč. „Částka 
vzešla ze znaleckého posudku. Nyní 
dojednáváme detaily odkupu, kdy 
buďto zaplatíme celou sumu najed-
nou, nebo poště započítáme nájemné 
na určitý počet let dopředu a tím sní-
žíme výši platby za nákup. Ročně by 
nám přitom pošta platila 1,7 milionu, 
protože ona bude prostory v nájmu 
využívat i do budoucna. Kromě pošty 
zde jsou také další subjekty, z nichž 
ročně plyne zisk cca 1,5 milionu. Jak-
mile bude vše ujednáno, přistoupíme 
k nákupu, časově se bavíme o začát-
ku roku 2022,“ sdělil místostarosta 
Jan Kučera (Nezávislí Rožnováci).

Radnice má přitom s poštov-
ním areálem velké plány. „Bude-
me pracovat na projektu sloučení 
veškeré státní správy pod tuto jednu 
střechu. Chceme vytvořit službu, 
kde občan na jednom místě vyřídí 
občanku, řidičák či rybářský lístek, 
zaplatí odpady, ověří dokumenty 
či pošle dopis. Zároveň by se nám 
sestěhováním úřadu uvolnily bu-
dovy na Letenské vedle polikliniky 

a  Stefanium. Historická radnice na 
Masarykově náměstí zůstane obsa-
zena úředníky samosprávy a vede-
ním města. Nutno ale zdůraznit, že 
tento velký stěhovací plán je reálný 
nejdříve po roce 2025. Na celkovou 
rekonstrukci a předělání pošty totiž 
bude třeba získat okolo jednoho sta 
milionů korun. I tak jsme však rádi, 
že se nám tuto stavbu na lukrativ-
ním a klíčovém místě v centru města 
podařilo získat,“ konstatoval na zá-
věr místostarosta.                      (r)

Tajemník Městského úřadu Rožnov  
Roman Hep odchází ze své funkce 
k poslednímu srpnu. Se starostou 
města Radimem Holišem (ANO) 
se domluvil na ukončení pracovní-
ho poměru dohodou. „Roman Hep 
za čtyři roky ve funkci odvedl kus 
dobré práce. Chtěli bychom mu za 
odvedenou práci poděkovat a také 
popřát vše dobré na jeho další cestě,“ 
uvedl starosta. Více k tématu přine-
seme v  příštím vydání.

Odchází tajemník Roman Hep

KRÁTCE

Také v letošním roce nebudeme 
ochuzeni o další ročník jedné 
z  nejznámějších sportovních akcí 
v ČR — Běhu rodným krajem Emi-
la Zátopka. V pořadí již 19. ročník 
memoriálu olympijského vítěze se 
uskuteční 18. září. Startuje se v Kop-
řivnici, cíl je tradičně v  Dřevěném 
městečku rožnovského skanzenu 
(vstup do městečka bude od 9 hodin 
zdarma). Podrobnosti jsou na webu: 
beh-roznov.koprivnice.org.           (r)

Běh rodným krajem Emila Zátopka
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V Rožnově se již brzy bude měřit kvalita ovzduší
Na konci léta, nejpozději na začátku 
podzimu začne ve městě fungovat 
speciální měřicí stanice analyzující 
kvalitu ovzduší.

Bude se jednat o menší pevně za-
budovanou „kontejnerovou stav-
bu“ umístěnou mezi světelnou 
křižovatkou U Janíků a řekou. 
„Projekt za bezmála 3,5 milionu 
korun i s daní je z větší části kry-
tý dotací z Ministerstva pro životní 
prostředí. Pětiletý provoz bude fi-
nancován částkou 1,191 milionu. 
Výstupy z měření budou v  hodino-
vých intervalech přenášeny jednak 

do nově vzniklé informační cedule 
umístěné na parkovišti za prodej-
nou Albert na náměstí, ale také do 
datového centra ČHMÚ Ostrava. 
K  dispozici budou také na webo-
vých stránkách ČHMÚ, kdy odkaz 
na ně bude zveřejněn i na oficiál-
ních internetových stránkách města 
(www.roznov.cz – pozn. red.),“ in-
formovala místostarostka Rožnova 
Kristýna Kosová (Zdravý Rožnov) 
a pokračovala: „Na našem území 
dochází podle dřívějších zjištění od-
borníků především k překračování 
koncentrací prachu, přízemního 
ozonu a  uhlovodíku benzoapyrenu 

(látka v  ovzduší, která vzniká při 
nedokonalém spalování, je podle 
vědeckých výzkumů rizikem pro 
malé děti i těhotné ženy, respek-
tive vývoji jejich plodu – pozn. 
red.). Velkým problémem je stále 
narůstající automobilová doprava 
a také zvyšující se počet větrných 
dní, kdy dochází k víření prachových 
částic. Snižovat prachové zatížení 
lze dvěma způsoby, buďto úklidem, 
nebo za pomocí zeleně. Nová měřicí 
stanice nám ukáže, jak je na tom 
Rožnov se zhoršenou kvalitou ovzdu-
ší, a podle výsledků budeme zavádět 
konkrétní opatření.“

 �Hledá se odborník na ovzduší
Na ovzduší jako celek se chce 

město podrobně zaměřit. U této 
příležitosti hledá manažera akč-
ního plánu pro zlepšování kvality 
ovzduší (podrobnosti na str. 11). 
„Od něj si slibujeme, že bude hledat 
řešení konkrétních problémů, se kte-
rými se ve městě potýkáme. Také by 
měl připravit plán zlepšení kvality 
ovzduší a podílet se na jeho zavá-
dění. Zároveň bychom chtěli, aby se 
manažer akčního plánu podílel na 
osvětových kampaních v oblasti ži-
votního prostředí a  zdraví,“ dodala 
na závěr Kosová.                       (r)

Ptáme se za vás — oprava poliklinikyPtáme se za vás — oprava polikliniky
Pokračování ze str. 1

Podrobnosti k plánované opravě po-
likliniky jsme zjišťovali u radního 
Martina Drápala (Nezávislí Rožno-
váci). V jeho gesci je společnost Ko-
merční domy Rožnov, která zmíněné 
zdravotnické zařízení provozuje. 

 �O jak velkou opravu se bude jed-
nat a jaká je její cena?
„Komerční domy chystají rekon-
strukci společných prostor (interiérů) 
polikliniky. Návštěvníci polikliniky 
tyto změny poznají například na 
chodbách nebo v čekárnách. Cílem 
celé investice je zlepšit prostředí na 
poliklinice a tuto budovu modernizo-
vat. Přesná cena dosud není známá. 
Nicméně odhadované náklady se po-
hybují v řádu desítek milionů korun. 
Skutečnou cenu budeme znát až po 
stanovení přesného rozsahu prací 
a  po dokončení soutěže na provedení 
prací. To je ale s ohledem na přípravu 
rekonstrukce ještě relativně daleko.“

 � Jak moc se stavební práce do-
tknou provozu polikliniky?
„Celá realizace je připravována tak, 
aby se provozu polikliniky dotkla 
co nejméně. Nicméně s ohledem na 
rozsah prací a technologie staveb-
ních postupů se určitému omezení 
nevyhneme. Aktuálně je připravován 
návrh na jednotlivé postupy včetně 

časových harmonogramů. Jakmile 
budeme mít plán připravený a pro-
diskutovaný v rámci pracovní skupi-
ny, bude společné projednání s lékaři 
tak, aby se na rekonstrukci mohli 
připravit a případně přijmout nezbyt-
ná opatření týkající se jejich lékařské 
praxe. Ve finále bude samozřejmě 
také důležité, jak budou vybraní do-
davatelé schopni zakázku a navrho-
vané postupy realizovat.“

 � Co se tedy konkrétně zlepší?
„V minulých letech proběhly rekon-
strukce sociálních zařízení a letos 
nákladního výtahu. Připravovaná 
rekonstrukce pak řeší nejen podlahy, 
stěny, stropy, ale také osvětlení nebo 
vzduchotechniku pro chodby. Sou-
časně zvažujeme i provedení zastíně-
ní jižních oken objektu, čímž by mělo 
dojít ke snížení teploty v objektu 
v  horkých letních měsících a zvýšení 
komfortu pro návštěvníky.“

 �Už se ví, kdy se začne?
„Aktuálně bylo vydáno stavební 
povolení a jsou připravovány další 
návazné kroky. Jedná se především 
o přípravu harmonogramu prací, 
přípravu veřejné zakázky a v nepo-
slední řadě je nutné zajistit financo-
vání celé této finančně náročné akce. 
S  určitostí můžeme říct, že samotná 
realizace rekonstrukce nezačne v le-
tošním roce.“                                 (r)

Příběhy našich sousedů
V obřadní síni rožnovské radnice se 
v  červnu odehrála závěrečná prezenta-
ce žákovského projektu Příběhy našich 
sousedů, který organizovala nezisková 
organizace Post Bellum. 

Žáci 8. a 9. tříd ZŠ Videčská, 5. květ-
na, Sedmikrásky a Pod Skalkou v rámci 
projektu Příběhy našich sousedů měli 
za úkol zpracovat příběh o vybraném 
pamětníkovi. Na základě rozhovoru pak 
vytvořili rozhlasovou reportáž, jak to 
udělal tým ZŠ Pod Skalkou vedený ře-
ditelem Lumírem Ondřejem (viz foto), 
video, které natočil tým Sedmikrásky 
pod vedením učitelky Kateřiny Hepové, 

komiks, který namalovaly děti ze ZŠ 
5.  května pod vedením učitele Petra 
Vidličky, anebo animaci v programu 
Doodly, se kterým žáky ZŠ Videčská 
naučil pracovat pedagog Pavel Chrbját. 

Paní Zdenku Petruželovou (1931) 
natáčel tým ZŠ Pod Skalkou. V reportá-
ži vynikají detaily ze života na valašské 
dědině v okolí Vidče ze 30. let a během 
války. Pamětnice týmu ze ZŠ 5. května 
si přála zůstat v anonymitě. Paní Marta 
C. se narodila roku 1950. Její otec byl 
v  50. letech uvězněn za nadávku komu-
nistickému úředníkovi. V Jáchymově 
byl mučen, po propuštění trpěl bolest-
mi hlavy a velmi brzy zemřel, maminka 

paní Marty bohužel ne dlouho poté. 
Tým ze ZŠ Videčská vyprávěl příběh 
pana Josefa Čegana (1942), který se 
narodil jako jedno z trojčat sudetské 
Němce a Čechovi, jenž však zemřel, 
když pamětníkovi byly pouhé 3 roky. 
Pamětice týmu ze ZŠ Sedmikráska, La-
dislava Guričová (1938), nemohla stu-

dovat a nesla si „cejch“ dcery politické-
ho vězně. Donedávna vedla kroniku ve 
Valašských Kloboukách a na pohřbech 
pronášela smuteční řeči. 

Porota ve složení Daniel Drápala, Ja-
kub Sobotka a Lukáš Španihel nakonec 
udělila 1. místo ZŠ Sedmikrásce a cenu 
poroty ZŠ Pod Skalkou (viz foto).     (r)
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Dvě otázky pro místostarostu města Jiřího Melchera
Jak jsou daleko přípravy rekonstruk-
ce náměstí u bývalé Tesly a jak to 
bude s parkováním u největší rožnov-
ské Základní školy Pod Skalkou? 
Odpovědi na tyto dvě otázky jsme 
hledali u místostarosty Jiřího Mel-
chera (ANO), jenž má na radnici ve 
své gesci investice.

Rekonstrukce náměstí 1. máje

„V tomto vydání Spektra Rožnov-
ska přináším pár informací o  dvou 
vybraných investicích, které řešíme 
letos a budou pokračovat v příštím 
roce. Tím prvním je rekonstrukce 
náměstí 1. máje u Tesly a startovala 
už před třemi léty. Tři oslovené spo-
lečnosti architektů tehdy zpracovaly 
studie na kompletní přeměnu toho-
to prostoru před budovou bývalého 
generálního ředitelství Tesly. Právě 
tato plocha je doposud zastaralý 
a neosobní prostor, ale na druhé 
straně potenciálně velmi zajíma-
vý v  blízkosti třech sídlišť. Toto se 
právě ukázalo před dvěma a  třemi 
léty při pořádání večerů s  drobnými 
pořady, o které pak byl další zájem 
mezi obyvateli. Po několika jedná-
ních a  úpravách konečného záměru 
formou připomínek zpracoval vítězný 
řešitel projektovou dokumentaci pro 
společné územní a stavební řízení. 
I na této dokumentaci však v  roce 
2020 musel ještě řešitelský tým zno-
vu zapracovat, aby na plochu ná-

městí doplnil průlehy k zadržování 
dešťové vody. Následovala další jed-
nání a  úpravy dokumentace sloužící  
zapojení pro dotační program IROP 
21 nutná úplnému financování. Ná-
městí a  jeho projekt jsou nyní už při-
praveny k realizaci stavby do plánu 
dalšího roku. Můžeme konečně začít 
s renovací prostranství, kde dlouhá 
léta proudily davy tesláků a  dnes 
jsou znovu předpoklady pro oživení 
tradičního místa pro setkávání přá-
tel, zábavu i odpočinek v  novém mo-
derním a kulturním prostředí.“

Parkoviště u ZŠ Pod Skalkou
„Okolí a další prostor kolem ZŠ Pod 
Skalkou čekají velké změny nejenom 
v souvislosti se stavbou Kulturního 
centra. Město chce zlepšit situaci 
v parkování osobních vozidel pro 
zaměstnance školy, Sedmikrásky 
a  střediska volného času. V součas-
né době máme hotovu studii, která 
řeší vzadu za školou a pod svahem 
parkování pro 23 osobních aut a dal-
ší vyhrazená parkovací místa. Stav-
ba se neobejde na daném místě bez 

svahových opěrných zdí, oplocení 
a stavby kontejnerů. Na zpevněné 
a zasakovací ploše parkoviště bu-
dou také umístěny pomocné skla-
dy školy a zabezpečená kolárna. 
Chodci budou mít nový chodník 
a  v prostoru přibudou také lavičky 
a stoly. Věříme, že dokompletování 
takového vybavení pro naši největší 
základní školu společně se soused-
ním komfortním sportovištěm Dany 
Zátopkové uzavře úspěšnou etapu 
modernizace a rekonstrukce škol-
ství v Rožnově.“                           (r)

Vítězný návrh studia Ellement

Strážníci dostanou kvalitní posilu
Nový zásahový automobil s  poho-
nem 4x4 získá do konce letošního 
roku rožnovská městská policie.

Aktuálně mají strážníci dva vozy. 
Tím prvním je užitkový VW Cad-
dy, jež slouží mimo hlídkové služby 
také k technickým zásahům (např. 
odchyt zvířat, převoz dopravního 
značení a jiného objemnějšího ma-
teriálu), a druhým je pak SUV Da-
cia Duster. „Náhradu hledáme právě 
za Dacii, která má už tak říkajíc od-
slouženo. Náklady na roční údržbu 
už překračují ekonomiku provozu. 

Potřebujeme výkonné auto s vyšší 
průjezdností terénu s nutností po-
honu všech kol, pro jízdu na sněhu. 
Jednalo by se o vozidlo střední třídy, 
což je pro představu například Škoda 
Karoq,“ informoval starosta Rožno-
va Radim Holiš (ANO) s  tím, že 
na nákup půjde z městského roz-
počtu 800 tisíc Kč. „V  tuto chvíli 
se připravuje výběrové řízení a není 
jasné, jaké auto bude vysoutěženo. 
Pokud by částka nebyla dostačující, 
pak si musí najít rezervu v provoz-
ních nákladech městská policie,“ 
dodal na závěr Holiš.                  (r)

Radnice si znovu posvítí na autovraky
Rožnov vyzývá majitele autovraků, aby je odstranili z městských ploch. 
Jestliže to nejsou schopni zajistit sami, město nabízí bezplatné pora-
denství. „Pravidelně se k nám od občanů dostávají přes Mobilní rozhlas 
ohlášení na autovraky, které jsou několik měsíců nepojízdné a viditelně 
chátrají. Nabízíme občanům poradenství a pomoc při likvidaci autovraku 
ať už z  městského nebo soukromého pozemku. Ve většině případů do-
stanou majitelé vozidla hotovost za odstranění autovraku od firmy, která 
likvidaci zajišťuje. Vlastníci autovraků, které jsou odstaveny na městských 
plochách, obdrží výzvu k odstranění vozidla. Pokud tak neučiní do 2 mě-
síců, začneme vozy dle zákona likvidovat a náklady na odvoz, likvidaci 
a  správní poplatky po majitelích autovraků vymáhat,“ uvedl Miroslav 
Kovář z odboru správy majetku. 

Občané, kteří chtějí využít bezplatné poradenství či nabízenou pomoc 
při likvidaci, se mohou obrátit na e-mail: miroslav.kovar@roznov.cz nebo 
marcel.petrek@roznov.cz, kde jim budou sděleny další podrobnosti.   (r)
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Městské lesy připravil kůrovec o desítky milionů
„To nejhorší je snad už za námi!“ 
Těmito slovy hodnotí nelehkou fi-
nanční situaci v rožnovských měst-
ských lesích starosta Radim Holiš 
(ANO). Díky deštivějšímu roku je 
totiž lýkoužrout smrkový (kůrovec) 
konečně na ústupu. 

Loňský a dosud i letošní rok není 
teplotně nadprůměrný a suchý, 
jako roky předešlé. To je dobrá 
zpráva pro zmírnění útoku lesní-
ky obávaného kůrovce. Ten, jak 
známo, hlavně v suchém, horkém 
počasí napadá stromy (některé 

druhy kůrovců škodí dokonce i list-
natým dřevinám, na Valašsku však 
dopadly nejhůře smrky – pozn. red.). 
„Aktuálně nám klima opravdu přeje, 
takže to nejhorší snad je, doufám, za 
námi. I tak jsme ale v našich měst-
ských lesích přišli o desítky milionů 
korun. Dřevo se totiž uplynulé roky 
prodávalo výrazně pod cenou, protože 
ho všude bylo hodně. Kůrovcem na-
padené stromy navíc většinou tvořily 
značnou většinu zalesněných ploch,“ 
informoval starosta Radim Holiš 
(ANO) a pokračoval: „Za rok 2020 
společnost Městské lesy odvedla do 

rozpočtu plánovaný milionový zisk 
a  všichni si přejeme se dostat do lep-
ších čísel za rok 2021, zatím to vypa-
dá nadějně. Pomáhá počasí a ubývá 
kalamitní kůrovcová těžba, a cena 
dřeva jde tak nahoru.“

Zadržování vody v krajině

Holiny vzniklé těžbou kůrov-
cem zasaženého smrkového dře-
va lesníci postupně dosazují. „Už 
nevysazujeme monokultury smrku, 
ale vysazuje se pestrá skladba, ovliv-
něná jen tím, jaké sazenice na trhu 

jsou. Je jich nedostatek. Smrk je cca 
do 20 procent. Další novinkou je, že 
naše městské lesy se dohodly s  eko-
logy a  začaly praktikovat úpravu 
nepoužívaných cest. Ty poslouží 
jako systém zádržných ploch pro 
dešťovou vodu. Jasný cíl je udržet 
co nejvíce vody na kopci a zpomalit 
její odtok. Musím je všechny za tuto 
aktivitu pochválit. Co nechytneme 
v  lese, už dole ve městě nezpoma-
líme. Větší vlhkost je to, co pak po-
může samotnému lesu a jeho zdraví 
a  zdravý les je pro nás to nejdůleži-
tější,“ dodal na závěr Holiš.       (r)

OTÁZKA PRO ODBORNÍKA 

Jak se daří nejen na Rožnovsku re-
alizovat zadržování vody v krajině? 
Odpověď jsme hledali u Miroslava 
Kubína ze Správy CHKO Beskydy:

„V minulém roce jsme zahájili pi-
lotní projekt na zadržování vody 
v  beskydských lesích. Vybrali 
jsme tři oblasti v CHKO Beskydy: 
Jablunkovsko, Frenštátsko a  Rož-
novsko. Naším cílem bylo zamezit 
nadměrnému odtoku vody z  kra-
jiny. Projekty jsou zaměřeny na 
rekultivaci nepotřebných přibli-
žovacích linek, které sloužily ke 
stahování dřeva. Velké množství 
těchto linek vede nepříznivým ver-
tikálním směrem a jsou uježděny 
těžkými lesními stroji. Každoročně 
odvádějí z lesů miliony litrů vody. 

Celkově jsme rekultivovali 6  km 
přibližovacích linek. Letos plánuje-
me realizovat opatření jáma - hráz 
- jáma na dalších 2  kilometrech na 
Rožnovsku.

Metoda funguje stejně dobře jak 
v období sucha, tak i v době dešťů. 
Voda v jámách zasakuje hluboko 
do země, chrání půdu před erozí 
a  snižuje účinky bleskových povod-
ní. Loňské rekultivace fungují velmi 
dobře. Od lesníků jsme obdrželi 
zpětnou vazbu, že se jim výrazně 
snížily náklady na odstraňování vy-
plaveného bahna na lesních cestách 
nebo na čištění železných svodnic 
a  příkopů. Pozitivní ohlasy přichá-
zejí také od obyvatel domů umís-
těných těsně pod revitalizovanými 
lesními svahy. Ihned po zásazích 
ustal tok vody a bahna na jejich po-
zemky, který je dlouhodobě trápil.“  

Z nevyužívaných lesních cest po těžbě dřeva se díky vyhloubeným jámám stanou 
praktické rezervoáry vody, která zůstane v krajině.                 Foto Petra Graclíková

Nejefektivnější využití sluneční energieNejefektivnější využití sluneční energie
Náklady na energie jsou významnou 
položkou našich domácích rozpo-
čtů, největší položkou jsou náklady 
na vytápění tvořící průměrně oko-
lo 60 %. Tyto náklady se nám daří 
snižovat díky zateplování domů, vý-
měně oken apod.  Druhou největší 
položkou je ohřev vody, který tvoří 
zhruba 25 % výdajů. Často však zů-
stává z pohledu možných úspor stra-
nou, přitom existuje ověřené, vysoce 
efektivní a cenově dostupné řešení.  

Fotovoltaický ohřev vody SOLAR 
KERBEROS Vám umožní ohřívat 
vodu od jara do podzimu praktic-
ky zadarmo, stačí k ohřevu chytře 
využít sluneční energii. Jedná se 

o  patentované řešení vyvinuté fir-
mou UNITES Systems, a. s., ve Va-
lašském Meziříčí, která ho dodává 
do desítek zemí po celém světě. 

Montáž je snadná, stačí od fo-
tovoltaických panelů na střeše 
přivést k bojleru dva tenké kabe-
ly. To vyžaduje minimální zásahy 
do vašeho domu a celá montáž 
se zvládne za jeden den. Princip 
fungování je takový, že se, zjedno-
dušeně řečeno, sluneční energie 
přemění na elektřinu, kterou je 
napájeno topné těleso bojleru - 
třeba toho, který už doma máte. 
Výhodou také je, že není potřeba 
uzavírat jakékoliv smlouvy s dis-
tributorem.

Celý systém Vás včetně solárních 
panelů a odborné montáže vyjde 
po odečtení dotace na cca 60 000 
Kč, což se Vám při běžném užívání 
vrátí na úsporách elektřiny asi za 6 
let. Jde o nejrychleji návratnou in-
vestici do fotovoltaického systému 

na trhu, s bezúdržbovým provozem 
a dlouhou životností. Navíc při 
jeho realizaci můžete čerpat dotaci 
35 000 Kč z programu Nová zelená 
úsporám.  Více informací najdete 
na www.solar-kerberos.cz nebo na 
tel. 606 796 406.               (inzerce)

PTÁME SE ZA VÁS — VEŘEJNÉ 
SLYŠENÍ NA KORYČANKÁCH
Na konci června radnice zorganizovala veřejná slyšení k revitalizaci sídliště Ko-
ryčanské Paseky. Zeptali jsme se proto místostarosty Jana Kučery (Nezávislí 
Rožnováci), jak moc byly názory občanů přínosné, a zda se jimi bude město 
řídit. Odpovědi přinášíme níže v plném znění. 

„Veřejné projednání dopadlo výborně. Během dvou dnů dorazila více než stovka 
Rožnováků převážně z Koryčanek. Získali jsme 121 podnětů a občané na místě pří-
mo hlasovali, které z připomínek jsou pro ně nejdůležitější. Z počátku někteří přišli 

s lehce bojovou náladou a naštvaní, co jim město bude stavět u domu. Vysvětlili 
jsme přítomným, že když nic nebudou chtít měnit, město to tlačit nebude. Záro-
veň jsme také řekli, že Koryčanky si podle nás investice zaslouží a město je připra-
veno řešit jejich oživení. Přišli jsme s návrhem - ,prvním výkopem‘ a podle návrhů 
občanů budeme upravovat. Vysvětlili jsme také, proč ze 3 studií rada vybrala 
právě ateliér Per Partes. Jejich návrh se odborné komisi zdál nejlepší, ale hlavně 
nejlépe dokáže naložit s připomínkami obyvatel a pružně je zapracovat. Myslím, 
že na místě zavládla příjemná sousedská atmosféra. Často dorazily celé rodiny 
i  s dětmi, které se zapojily do her a soutěží. A přesně toho jsme chtěli dosáhnout. 
Setkat se v ‚pohodové‘ atmosféře s obyvateli a povídat si o tom, co potřebují. Pod-
něty nyní probereme v pracovní skupině a předáme architektům. Zapracujeme 
a zveřejníme na webu: www.roznov.cz/revitalizacekorycanskepaseky. Tak má 
moderně spravované město pracovat – najít největší problémy, navrhnout řešení, 
projednat ho s občany, připomínky zapracovat a podle toho chystat realizaci.“   (r) 
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NÁZORY KOMUNÁLNÍCH POLITIKŮ
Tak jak jsme slíbili uplynulý měsíc, červencové Téma měsíce se týká výše popsané politické krize na rožnovské 
radnici. Spektrum Rožnovska zajímaly odpovědi na otázky: Jak současnou svízelnou situaci v koalici hodnotíte? 
Jaké je z ní východisko?

Rozpad koalice prý občané nepocítí, už se formuje nová

Zastupitelé za KDU-ČSL
Jak jsme již  opakovaně uvedli, KDU-
-ČSL respektuje výsledky komunál-
ních voleb v roce 2018. Reprezentanti 
tří politických subjektů tehdy uzavře-
ním koaliční dohody převzali na svá 
bedra řízení Rožnova p. R. KDU-ČSL 
jako stabilní politický subjekt po celé 
volební období zastává vůči politice 
tohoto vedení města konzistentní 
stanovisko. Především ve věci investic 
a plánování opakovaně upozorňova-
la a upozorňuje na problematická 
rozhodnutí. Koalice ANO, Zdravého 
Rožnova a Nezávislých Rožnováků je 
přesto svou většinou v zastupitelstvu 
opakovaně prohlasovala. Vzhledem 
k tomu, že jsme pouhých 15 měsíců 
před dalšími komunálními volbami, 
považujeme za nezodpovědné vyvo-
lávat jakékoliv změny ve stávajícím 
uspořádání. Domníváme se totiž, že 
všechny tři subjekty by měly mít pří-
ležitost dokončit čtyřleté volební ob-
dobí a tím také nést za všechna svá 
rozhodnutí v čele města plnou zodpo-
vědnost. Na podzim 2022 pak musejí 
složit účty ze svého konání občanům 
Rožnova p. R. Již na červnovém za-
stupitelstvu jsme proto apelovali na 
členy někdejší koalice, aby volili 
uvážlivý přístup zodpovědný k měs-
tu a jeho občanům, jejichž blaho a 
prospěch by měli nadřadit nad vlast-
ní ambice, neschopnost kompromisní 
domluvy i plánování strategií do blíz-
kých komunálních voleb. Odchodem 

z vedení nikdo ze sebe nesejme zod-
povědnost za rozhodnutí z posledních 
sedmi let společné vlády nad městem. 
Koaliční torzo zároveň nemůže své 
neúspěchy trvale shazovat na bývalé-
ho vládního partnera. Opakovaně se 
totiž ukazuje, že starostou slibované 
řešení jeho souběhu funkcí bez nega-
tivních dopadů na město nefunguje. 
Na mnohá zásadní rozhodnutí však 
Rožnov nemůže čekat až do příštích 
voleb. Proto je KDU-ČSL jako nej-
silnější opoziční subjekt připravena 
až do konce volebního období vést 
diskuzi o podpoře klíčových projektů 
(především investic) a v případě jejich 
smysluplnosti pro rozvoj našeho měs-
ta je také podpořit.

Radim Holiš (ANO)
Hnutí ANO nadále pracuje na tom, 
co lidem v Rožnově slíbilo. Demon-
strativní vzdání se zodpovědnosti ko-
legy místostarosty Kučery a radního 
Drápala na tom nic nezmění. Sesta-
víme nový tým, který město dovede 
do komunálních voleb v roce 2022, 
kdy budeme před lidmi skládat účty. 
Na zářijovém zastupitelstvu předsta-
víme novou koalici. Máme více jak 
rok na dodělání zásadních projektů, 
Kulturního centra, Přístavby knihov-
ny, Vodovodu Horní Paseky a v do-
pravě minimálně nejkritičtější úseky 
chodníku v Tylovicích a ke hřbitovu 
na Láň. Tyto akce máme všechny 
nachystané, povolené a stačí už je 

jen postavit. Soustředíme se na práci 
a ne na politiku. Takto jsme k tomu 
v Rožnově přistupovali celou dobu. 
Všem přeji krásné a pohodové léto. 
Odpočiňte si.

Kristýna Kosová (Zdravý Rožnov)
Řešením je starosta na plný úvazek 
a konec souběhu funkcí starosty 
a hejtmana. Dále efektivní spolu-
práce, doplněný tým a shoda na do-
končení připravených projektů. Zní 
to jednoduše, ale rok před volbami 
to až tak jednoduché není, přesto si 
na základě programů i spolupráce 
v zastupitelstvu, komisích a výborech 
novou variantu představit dovedeme 
a pracujeme na ní, jak jsme avizova-
li. Spolupráci jsme nabídli Pirátům, 
spíš než nabídka je to z naší strany 
prosba, aby městu věnovali svůj čas 
a péči a doplnili nás a ANO v radě. 
Zároveň s ANO jednáme o personál-
ní změně. I v tomto scénáři bude tře-
ba spolupráce napříč zastupitelstvem 
a děkuju kolegům, že o ní u konkrét-
ních projektů sami začali mluvit.

Radúz Mácha (Nez. a Soukromníci)
Koalice subjektů ANO, Nezávislí 
Rožnováci a Zdravý Rožnov vzá-
jemně spolupracuje, vládne a řídí 
město již téměř 7 let. Po celou tuto 
dobu si osobovala a taky naplno 
využívala svých ve volbách získa-
ných pravomocí a svou většinou 
hlasů v městském zastupitelstvu si 

vždy prohlasovala všechny své ná-
vrhy, požadavky a svá rozhodnutí. 
Skutečný stav a výsledky rozvoje 
našeho města v posledních dvou 
volebních obdobích jsou tak odra-
zem a výsledkem práce vládnoucí 
trojkoalice. K rozhodovacím pravo-
mocem však nedílně patří i zodpo-
vědnost. A té se nelze zbavit tím, 
že po sedmileté spolupráci, když se 
obnaží některé problémy, vystou-
pím z týmu, zbavím se zodpověd-
nosti za společná rozhodnutí a činy 
a situace využiji ke svému zviditel-
nění a marketingové a mediální 
kampani. Nezávislí Rožnováci mají 
spoluzodpovědnost za výsledky 
vládnutí a sedmileté řízení tohoto 
města stejně tak, jako jejich koalič-
ní partneři. Navíc deklarují ve svém 
volebním programu jako jeden ze 
tří klíčových principů své práce 
heslo „Spolupráce místo hádek – 
shoda je cesta pro lepší Rožnov“. 
Trojkoalice si sama vyrobila své 
problémy a sama si je musí společ-
ně, bez emocí a teatrálních výstupů 
s chladným úsudkem racionálně 
vyřešit. Komunální volby za rok 
pak podle toho nově rozdají karty.

Alois Vychodil (ODS)
Dosavadní koalice vládnoucí městu, 
složená z ANO, NR Stan a Zdravý 
Rožnov, se zcela logicky dostala do ob-
tížně řešitelné krize. Vznik této krize 
nastal již v únoru letošního roku. V té 

Od 14. září dojde ke změně ve vede-
ní města. Jak jsme vás informovali 
v červnu, posty radních k tomuto 
datu opouští Jan Kučera, jenž je 
zároveň i místostarostou, a Mar-
tin Drápal. Zároveň tím Nezávislí 
Rožnováci (dále jen NR) oznámili 
rozvázání koaliční smlouvy s ANO 
a Zdravým Rožnovem. Jako důvod 
NR uvedli „…nefungující spolupráci 

v rámci koalice po krajských volbách, 
kdy se Radim Holiš stal hejtmanem 
a na radnici zůstal jako starosta na 
částečný úvazek. Skloubit tyto dvě 
funkce souběžně nelze, přičemž tato 
situace neprospívá dalšímu rozvoji na-
šeho města (plné vyjádření na webu 
Spektra Rožnovska – pozn. red.)…“

Krokem NR tak současná koa-
lice přišla o  nadpoloviční většinu 

v městském zastupitelstvu, což by 
mohlo výrazně zkomplikovat klíčo-
vá hlasování. „Již nyní mohu obča-
nům sdělit, že řešení je na dobré ces-
tě, a ještě do konce letních prázdnin 
se určitě dozví, jak se s  tímto politic-
kým problémem vypořádáme. Všich-
ni jsme tu od toho, abychom odvádě-
li náročnou práci pro město, a to se 
samozřejmě dělo doteď a  bude se to 

dít i nadále. Vše, co jsem já a hnutí 
ANO slíbili, jsme dodrželi. Odchod 
koaličního partnera nás sice mrzí, 
protože těch sedm let nevyhodíme 
do koše. Na druhou stranu víme, 
na čem jsme, a proto je to pro nás 
dobrá zpráva. Situace vyřešíme 
a  doděláme, co jsme lidem slíbili 
ve volbách,“ konstatoval na závěr 
starosta Holiš.                                 (r)

Členové zastupitelstva města Rožnova ve volebním období 2018-2022. Zleva nahoře Radúz Mácha, Jaromír Koryčanský, Alois Vychodil, Daniel Drápala, Zdeněk Němeček, 
Petr Kopecký, Jiří Pavlica, Jan Kučera, Jiří Sapík, Jiří Martinek, Jiří Melcher, Miroslav Kokinopulos, Martin Drápal a Libor Adámek, Dole zleva Markéta Blinková, Lenka Střál-
ková, Jarmila Mikulášková, Radim Holiš, Kristýna Kosová, Jana Malcová a Petr Jelínek.                                                                                           Foto Jakub Mikuš



době byl starosta města ing. Holiš zvo-
len hejtmanem Zlínského kraje. Jeho 
lpění na dvou funkcích, vykonávaných 
na 80 % a 20 %, muselo zákonitě 
v  krizi vyústit. Schéma 20% starosta 
a  tři místostarostové, z  nichž ten třetí 
vykonává funkci jako brigádu (cituji 
jeho vlastní slova ze SR 28. 7.), ne-
mohlo dopadnout jinak. Není od věci 
ohlédnout se za výsledky, stojícími za 
touto koalicí. Občané byli průběžně 
omračováni nákladnými vizemi, zá-
měry, vyhledávacími studiemi a  pro-
jekty, které nebyly a s ohledem na 
finanční situaci města nebudou v  do-
hledné době realizovány. Připomenu 
jen některé: městská tržnice, náměstí 
Míru, náměstí 1. máje, okružní kři-
žovatka Nádražní—Videčská a řada 
dalších, dnes již zapomenutých. Z po-
sledních pak nešťastné, pět let připra-
vované kulturní centrum za 220 mil. 
korun. Nesmyslná likvidace chodníku 
na nábřeží Bečvy směrem k Eroplánu 
s výsadbou vysokokmenů na štěrko-
vém podloží. Stomilionová revitalizace 
Koryčanské Paseky a další. Není to ni-
jak potěšitelná bilance. Se současnou 
krizí ve vedení města si musí poradit 
koaliční partneři. Zastupitelé zvoleni 
za ODS se na látání vzniklého koalič-
ního chaosu nehodlají podílet.

Zdeněk Třos (Piráti)
Nynější koalice mi mnohdy připomí-
nala ukázkové manželství, ve kterém 
se koaliční strany respektují, spolu-
pracují, podporují se a vždy působí 
synergicky, avšak jen do doby, než 
hnutí ANO na kraji získalo hejt-
manský post. Opozice včetně Pirátů 
tehdy podepsala memorandum, 
ve kterém nesouhlasila s tím, aby 
pan Holiš zastával pozici hejtmana 
a  starosty zároveň. Tato situace je 
vůči obyvatelům Rožnova i Zlínské-
ho kraje neférová a jsem přesvědčen 
o tom, že si naše město zaslouží sta-
rostu na plný úvazek, který se bude 
tomuto malebnému městečku věno-
vat na 100 %. Upřímně se nedivím, 
že Nezávislí Rožnováci za těchto 
okolností vystoupili z koalice. Tato 
situace může zkomplikovat dlouho-
dobé projekty, jako je např. výstavba 
kulturního centra,  kterou jsme my 
jako Piráti podporovali (za předpo-
kladu, že by stavba byla jednosálová 
a méně nákladná). Avšak nynější 
projekt kulturního centra je již při-
praven, stavební povolení schváleno, 
dotace vyřízené, ale při nynějších 
cenách materiálů a stavebních prací 
bude velmi náročné stavbu realizo-
vat. Pomalu se rozjíždí kampaň do 

komunálních voleb a kulturní dům 
bude určitě jedno z hlavních témat. 
Situace v koalici může také ohrozit 
celý chod úřadu a to rozhodně není 
v zájmu rozvoje našeho města. Věřím 
a pevně doufám, že se najde schůd-
né řešení, ve kterém budou obyvatelé 
města na prvním místě, a veškeré 
osobní neshody, vlastní zájmy a ega 
půjdou stranou. 

Jan Kučera (Nezávislí Rožnováci) 
Krajské volby hodně ve městě změnily. 
Radim Holiš se stal hejtmanem. Od 
října 2020 do února 2021 jsme necha-
li kolegům z ANO čas najít náhradu 
na pozici starosty a Radima Holiše 
v  souběhu funkcí. Kolegové z ANO 
nás opakovaně ujistili, že opravdu 
nemají jiného kandidáta na starostu, 
a požádali o provizorní řešení staros-
ty na částečný úvazek. Zkusili jsme. 
Nezafungovalo to. Na hlavu starosty 
padá řada úkolů ze zákona, které za 
něj nikdo jiný nemůže převzít. To však 
z pozice hejtmana není možno řešit, 
není to v lidských a časových mož-
nostech. Co dál? Ideální situace je, 
ať ANO navrhne kandidáta na pozici 
starosty — na plný úvazek. Pokud se 
tak stane, je to dobře pro město. Pokud 
se tak stane, tak nás občany nejspíš 

tři čtvrtě roku vodili za nos, že takový 
kandidát není. Pokud se tak stane, vě-
řím, že se najde někdo, s kým mohou 
dovládnout. Nezávislí Rožnováci chtějí 
pracovat pro město a při této varian-
tě jsme ochotni se vrátit k jednacímu 
stolu. Na druhou stranu jsme v červnu 
byli cílem neférových a nepravdivých 
mediálních útoků. Po téměř 7 letech 
spolupráce to zamrzí. I proto jsme při-
praveni na variantu zůstat v opozici. 
A odejdeme s úspěšně rozjetými ob-
lastmi, za které jsme zodpovídali. Pro 
seniory dělá město nejvíc v historii — 
potvrzují to ocenění od MPSV. Funguje 
seniortaxi, seniorská karta a na další 
aktivity letos půjde téměř 1,5 milionu 
Kč. Pro rodiny vzniklo komunitní ro-
dinné centrum Puntík. Je připravena 
rekonstrukce polikliniky, máme 3 mo-
derní hřiště u škol, u 3 zbývajících MŠ 
budou dobudovány přírodní zahrady. 
Za poslední 2 roky bylo opraveno 
nejvíc  cest a chodníků za dvě dese-
tiletí. Zavedli jsme pravidla v měst-
ských bytech, řešíme nepřizpůsobivé, 
bytové domy města jsou téměř všech-
ny opravené. Za 7 let jsme získali či 
proúčtovali téměř 300 milionů dotací 
do města. Nástupce v těchto oblastech 
už může jen sklízet vavříny mnohaleté 
přípravy a práce.
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Zemřel polistopadový radní města Jarmil Halamíček 
Jarmil Halamíček 

(31. 1. 1927 — 29. 6. 2021)

Jarmil Halamíček pocházel z ro-
diny Sokola a italského legionáře 
Bedřicha Halamíčka a Marie Ha-
lamíčkové, rozené Vaněrkové. Žili 
v Hážovicích v malém domku, kde 
si otec zřídil dílnu na výrobu va-
lašských holínek a papučí. V době 
hospodářské krize ve 30. letech 
20. století získal jeho otec místo 

úředníka u Okr. soudu v Rožnově 
pod Radhoštěm, kam se také pře-
stěhovali do bytu na náměstí. 

Mladý Jarmil se odmala věnoval 
sportu v Sokole a hrál dorostenec-
ký fotbal. Studoval na gymnáziu ve 
Valašském Meziříčí, ale roku 1942 
z německého nařízení reagujícího 
na atentát na zast. říšského protek-
tora R. Heydricha nastalo ve škole 
snižování počtu studentů. Jarmil, 
jakožto syn legionáře, musel ode-
jít. Byla mu přidělena práce na 
budování zákopů a později přešel 
do dřevařské dílny na nádraží. 
Brzy potom nastoupil do učení na 
obchodního příručího v obchodě 
u  Kopeckých v Rožnově.

Po skončení války se Jarmil roz-
hodl si ještě doplnit vzdělání a od-
jel do Prahy. Učil se pak reklamní 
písmo a grafiku ve Vodičkově ulici 
u otce budoucího režiséra Jana 
Švankmajera. Kurz absolvoval 
úspěšně a pro slavné pražské la-
hůdkářství Lippert sídlící na Ná-
rodní třídě nějaký čas zhotovoval 

poutače. Obchod se mu zalíbil, 
a  tak snadno podlehl přemlouvá-
ní rodiny a vrátil se do Rožnova, 
kde pak pracoval jako příručí v 
lahůdkách a později obchod i vedl. 

Roku 1951 nastoupil Jarmil zá-
kladní vojenskou službu v Nitře 
a  po přijímači sloužil v Lipníku 
n. Bečvou. 

Po návratu z vojny se Jarmil vrá-
til k práci v Rožnově. Během času 
se vypracoval na vedoucího lahů-
dek. Asi roku 1959 přišel od vede-
ní města požadavek, aby se z  jeho 
obchodu stala samoobsluha, což 
byla tehdy novinka. 

Vše se změnilo v roce 1963, kdy 
byl na základě falešných obvinění 
zatčen a v roce 1964 pak odsouzen 
k 10 letům vězení. Ve Valdicích se 
však Jarmilovi záhy stalo útěchou 
přátelství s Josefem Zvěřinou,  
Josefem Škodou, Jánem Korcem 
nebo Oto Mádrem – kněžími od-
souzenými převážně v 50. letech. 

Roku 1971 byl konečně po sed-
mi letech Jarmil na podmínku 

propuštěn. Říkával, „že se za něj 
zaručili všichni v Rožnově“. Očištěn 
byl až v roce 1991 rozsudkem Nej-
vyššího soudu. 

Jelikož po návratu z vězení měl 
zákaz vykonávání původní profese, 
nemohl se k práci v samoobsluze 
vrátit. Přátelé mu pomohli uchy-
tit se na rožnovském autokempu, 
který se mu podařilo za doby své-
ho působení pozvednout a stal se 
vyhledávaným místem známým 
i  za hranicemi tehdejšího Česko-
slovenska. 

Po roce 1989 se Jarmil aktivně 
věnoval veřejnému životu. Stál 
u  zrodu rožnovského Občanského 
fóra a v letech 1990 až 1994 pů-
sobil jako radní Rožnova. Podílel 
se na obnově pomníku Charlotty 
Masarykové, obnově rožnovského 
Sokola, získání důstojných prostor 
pro městskou knihovnu a s  kama-
rádem Janem Jelínkem také založili 
pobočku Masarykovy společnosti.  

(r, Vojtěch Halamíček)

Rožnov pomohl tornádem zpustošené jižní Moravě
Na mimořádné radě města, která 
se uskutečnila ve středu 30. červ-
na, bylo rozhodnuto o poskytnutí 
nejen finanční, ale také materiální 
pomoci do oblastí zasažených před 
začátkem letních prázdnin nevída-
nou živelní pohromou. 

„Poslali jsme dvacet tisíc korun na 
účet Jihomoravského kraje. Je to 
maximální částka, kterou může 

rada města schválit na jednoho 
dárce. Jsme však připraveni po-
slat další peníze dle dalšího vývo-
je. Také jsme schválili hmotný dar 
přes městskou lesní společnost. 
A  to pětatřicet plnometrů kula-
tiny, která po pořezání poputuje 
do obce Mikulčice, které jsou jed-
ny z  nejvíce zasažených oblastí. 
Děkuji Městským lesům, rožnov-
ské farnosti a pile Oly Divína ze 

Zubří,“ doplnil starosta města 
Radim Holiš (ANO) s tím, že 
peněžitý dar byl převeden na 
transparentní účet v rámci fi-
nanční sbírky na pomoc obcím 
zasaženým tornádem. 

Přispívat je i v těchto dnech 
stále možné například přímo na 
transparentní účet Jihomorav-
ského kraje a na účet Diecézní 
charity Brno.                           (r)
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Mateřinka Radost se letos dožívá čtyřicítky
Psalo se 1. září roku 1981, kdy 
poprvé otevřela své brány pro děti 
Mateřská škola Loana, dnes známá 
jako MŠ Radost. Svůj původní ná-
zev měla mateřinka svého původní-
ho zřizovatele - textilního národního 
podniku Loana Rožnov. 

Název Radost přijala školka až 
v  roce 1992, když v rámci privatiza-
ce došlo k bezúplatnému převedení 
na město. Další milník v historii se 
přitom začal psát v roce 2001 – teh-
dy se stala samostatným právním 
subjektem a od roku 2013 je spojena 
z MŠ Koryčanské Paseky. „Od této 
chvíle jsme prošli výraznými rekon-
strukcemi uvnitř i zvnějšku. Krásu 
školky dnes podtrhuje rozlehlá zele-
ná zahrada smyslů s množstvím eko 
koutků, ale i sportovních prvků, jež 
se podařilo realizovat díky dotačním 
programům,“ prozradila ředitelka 
Milena Kohoutová (na fotu vpravo).  

Za 40 let školce vládly pou-
ze tři šéfky: Zdeňka Slováčková 

(1981-1989), Jana Klimparová 
(1990-1998) a Milena Kohoutová 
(1998-dosud). Pod jejich vedením 
zde pracovalo 36 učitelek včetně 
asistentek pedagoga, 6 vedoucích 
školní kuchyně, 13 kuchařek, 14 
uklízeček a 4 účetní. 

ŠKOLKOU PROŠLA ŘADA 
ZNÁMÝCH OSOBNOSTÍ

Do školky za čtyři desítky let 
docházelo na 1 500 spokojených 
dětí. Některé z nich jsou dnes ve-
řejně známé. V uměleckém světě 
například působí Aleš Krátký, Ra-
dúz Mácha. Na sportovním poli 
Stanislav Matúš, Michal Maléř, 
Lukáš Maléř, Martin Kohout, Jan 
Lušovský, Adéla Špůrková, Marek 
Bolf, Jakub Maléř, který se reali-
zuje i v oboru zdravotnictví. „Jistě 
je těchto známých osobností celá 
řada a my jsme na ně patřičně hrdí. 
Mnozí z nich se k nám vrací dnes již 
jako rodiče nebo dokonce jako paní 

učitelky. V současnosti mohou další 
spokojené děti navštěvovat v mateř-
ské škole třídu Broučků, Včeliček, 
Sluníček, speciální logopedickou 
třídu a samozřejmostí je integrace 
dětí se speciálními vzdělávacími po-
třebami,“ dodala Kohoutová s tím, 
že: „MŠ Radost si jde jasně za svý-
mi stanovenými cíli díky školnímu 
vzdělávacímu programu nazvanému 
S radostí jdeme do světa a celoroč-
nímu projektu Seznamování dětí 
s  přírodou. Samozřejmě ale děláme 
vždy něco navíc. U nás máme řadu 
nadstandardních aktivit pro děti, 
zmíním třeba dramaťáček, kroužek 
Šikulky, odpolední logopedii, nebo 
společné zpívání všech dětí z MŠ 
s  oblíbenou zpěváckou soutěží Do-
-re-min-ka. Zapojujeme se ale i do 
ekologických projektů ve spolupráci 
se zřizovatelem, tedy městem. Máme 
také nemalé úspěchy v dětských 
olympiádách mateřských škol, kde 
děti vybojovaly stříbro i zlato. Nejví-
ce nás však těší zájem rodičů, který 

daleko převyšuje kapacitu mateřské 
školy již mnoho let.“

 �Oslavy čtyřicátin se uskutečnily 
v červnu v areálu mateřinky. Díky 
fotografiím na této straně se můžete 
vrátit v čase o pár týdnů zpět a velko-
lepé oslavy prožít alespoň takto zpro-
středkovaně.                                   (r)
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KAM
ZA KULTUROU

SRPEN
Vážení čtenáři,

během letních prázdnin bohužel opět dochází k postupnému nárůstu počtů onemocnění způsoených koronavirem. 
Všechny tyto srpnové pozvánky byly aktuální ke konci července, může se tedy v ojedinělých případech stát, že 

v  srpnu mohou nastat kvůli změně protiepidemických opatření komplikace a některé akce se mohou konat s ome-
zeními, případně budou přesunuty. Prosím, sledujte web nebo Fb organizátorů!

ciletí nový dech. Výstava je členěna do sedmi 
tematických celků. Těšit se můžete na ukázky 
více než 70 děl. Mimo jiné na práce Josefa 
Lady, Ondřeje Sekory, Káji Saudka, legendár-
ní Rychlé šípy a Čtyřlístek, dobrodružné příbě-
hy, science fiction, komiksové časopisy i práce 
současných autorů.
srpen: po-ne 10.00-18.00 hodin, 
září: st-ne 13.00-18.00 hodin 
(školy dle domluvy) 
Společenský dům

 
 �DO ČTVRTKA 30. 9.

JAN HENDRYCH/DIVADELNÍ FIGURA
Jan Hendrych (nar. 1936) náleží k nejvý-
raznějším českým sochařům druhé poloviny 
20. století a současnosti. Dlouhodobě vedl 
Ateliér figurálního sochařství a medaile na 
pražské Akademii výtvarných umění, a právě 
lidská postava je charakteristická i pro jeho 
současnou uměleckou práci.
městský park
 
PODCASTY
www.tka.cz/podcasty
 

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

 � STŘEDA 11. 8.  
HERNÍ ČÍTÁRNA
Odpoledne věnované deskovým hrám završené 
scénickým čtením knihovníků na motiv známé 
pohádky.
15.00-18.00 hodin — na kamenech 
za knihovnou
 
LETNÍ PROCHÁZKY PAMĚTÍ MĚSTA
Vzpomínání na historii města s tvůrčí skupi-
nou seniorů scházející se pod hlavičkou pro-
jektu knihovny Město v mé paměti. V prázd-
ninové čtvrtky si zájemci o procházku mohou 
společně s lektory — pamětníky projít jednu 
z vycházkových tras:

• ČTVRTEK 12. 8.
ULICE NA DRAHÁCH + KRAMOLIŠOV
Procházka po nejstarších částech Rožnova. 
Průvodkyně: Doubravka Vejmelková a Helena 
Polášková. Počítejte s časem 2 hodiny.
16.00 hodin — sraz před knihovnou

• ČTVRTEK 26. 8.
ŽIVÉ PŘÍBĚHY ZE ZAHRADY MRTVÝCH 
(STARÝ HŘBITOV)

 �NEDĚLE 1. 8.
FLASTR
Kapela FLASTR vznikla na jaře 2004. Hlásí 
se k hudebnímu směru acoustic & bluegrass 
music. Zábavný program pro děti během kon-
certu připraví Montessori Klubko.
18.00 hodin — hudební altán
 

 � ČTVRTEK 19. 8.
BLUES & JAZZ NOTES • ADRIANO 
TRINDADE (BRAZÍLIE)
Akce probíhá v rámci cyklu koncertů Blues 
& Jazz notes, který během roku 2021 před-
staví v klubu Vrátnice a jinde hudebníky žánrů 
blues a jazz. V případě nepříznivého počasí se 
koncert uskuteční v sále Brillovky.
19.00 hodin — Brillovka, terasa
 

 � SOBOTA 21. 8. 
32. VALAŠSKÉ FOLKROCKOVÁNÍ
Tradiční hudební festival pro celou rodinu 
v unikátním prostředí přírodního amfiteátru Na 
Stráni — skanzen. Koná se za každého počasí.

17.00 • ŽALMAN & SPOL
18.45 • VESNA
20.45 • LENNY
22.30 • CIRCUS BROTHERS
 

 �NEDĚLE 29. 8.
JAN HLUCHÁŇ
Písničkář ze samého srdce Valašska, bohém 
s duší chlapce. Zábavný program pro děti bě-
hem koncertu připraví Montessori Klubko.
18.00 hodin — hudební altán
 
Výstavy
 

 � SOBOTA 7. 8. — ČTVRTEK 30. 9.
SVATOPLUK KLIMEŠ — PASTELKOU A OH-
NĚM
Vernisáž je naplánována na pátek 6. 8. v 17  hod. 
Rozsáhlá tvorba Svatopluka Klimeše (narozen 1944) 
je myšlenkově bohatá. Charakteristickým a sjedno-
cujícím médiem, s  nímž autor dlouhodobě pracuje, 
je oheň, který zanechává na papíře, plátně i jiných 
hořlavých materiálech svou neopakovatelnou stopu.
út-so 10.00-16.00 hodin, 
ne 12.00-16.00 hodin — Galerie Kostnice
 

 �NEDĚLE 1. 8. — ČTVRTEK 30. 9.
OZVĚNY SIGNÁLŮ Z NEZNÁMA — ČES-
KÝ KOMIKS 1922 AŽ 2021
Český komiks chytil na počátku třetího tisí-

Příběhy a osudy lidí odpočívajících na starém 
rožnovském hřbitově (Na Prochodné). Prů-
vodkyně: Doubravka Vejmelková. Počítejte 
s časem 1,5 hodiny.
16.00 hodin — sraz před knihovnou
 

PRO DĚTI
 
VEČERNÍČKY NA KAMENECH 
ZA KNIHOVNOU
Přijďte na divadelní představení pro děti zdarma. 
V týdnu od 30. srpna do 3. září na vás a vaše 
děti čeká pět profesionálních divadel hrajících 
pro děti. Na akci je zajištěný prodej knih za sym-
bolickou cenu i občerstvení. Divadla začínají od 
17.00 hod., ale doporučujeme na akci přijít dříve 
díky občerstvení, knihám a dobrým místům.

• PONDĚLÍ 30. 8. — DIVADLO NA VĚTVI 
Zvěřinec pana Ezopa

• ÚTERÝ 31. 8. — DIVADLO KK  
O Sněhurce a sedmi trpaslících

• STŘEDA 1. 9. — DIVADLO STROM  
Hrnečku, vař

• ČTVRTEK 2. 9. — DIVADÉLKO PRO ŠKOLY 
Africká pohádka aneb Podivuhodná dobro-
družství doktora Holuba

• PÁTEK 3. 9. — PŘEKVAPENÍ!

Kino Panorama
Tel.: 734 366 060
www.disdata.cz, www.tka.cz

 � PONDĚLÍ 2. — STŘEDA 4. 8.
ZKRAŤ TO, ZLATO
18.00 hodin
 

 � PONDĚLÍ 2. — STŘEDA 4. 8.
RYCHLE A ZBĚSILE 9
20.00 hodin
 

 � ČTVRTEK 5. — NEDĚLE 8. 8.
MATKY
18.00 hodin
 

 � ČTVRTEK 5. — NEDĚLE 8. 8.
SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL
20.00 hodin
 

 � PONDĚLÍ 9. — NEDĚLE 11. 8.
EXPEDICE: DŽUNGLE
17.30 hodin 

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

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

Kino Panorama
Tel.: 734 366 060
www.disdata.cz, www.tka.cz
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léčivé rostliny pěstované v okolních zahrád-
kách, ale také byliny planě rostoucí v areálu 
valašského muzea.
Začátky prohlídek v 10.00 a 14.00 hodin — 
Valašská dědina, usedlost rolníka z Nového 
Hrozenkova
                   

 � SOBOTA 7. A NEDĚLE 8. 8.
JÁNOŠÍKŮV DUKÁT
22. ročník Mezinárodního festivalu slovenské-
ho folkloru v ČR, 20. ročník Mistrovství Va-
lašského království ve stloukání másla
Dřevěné městečko
 

 � SOBOTA 14. A NEDĚLE 15. 8.
STARODÁVNÝ JARMARK
Pestrá nabídka jarmarečního zboží s bohatým 
programem a atrakcemi pro celou rodinu.
9.00-18.00 hodin — Dřevěné městečko
 

 � SOBOTA 21. 8.
VELKÉ PRÁDLO
Ukázky starobylých a většinou již zapomenu-
tých způsobů, jakými naše prababičky pečovaly 
o čistotu prádla bez technických vymožeností.
9.00-18.00 hodin — Dřevěné městečko
 

 � ČTVRTEK 26. 8.
MŠE SVATÁ
K výročí posvěcení kostela sv. Anny v Dřevě-
ném městečku.
18.00 hodin — Dřevěné městečko
 

 � ČTVRTEK 2. 9.
VOLNÝ VSTUP DO CELÉHO AREÁLU VA-
LAŠSKÉHO MUZEA V PŘÍRODĚ
9.00-17.00 hodin

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

V pavilonu ve Stage Garden Gallery probí-
há do 21. 8. výstava Karolína Rossí, Martin 
Rajčan, Sebastián Kitzberger, malba, socha, 
sklo. Od 25. 8. do 28. 8. bude výstava nazvaná 
55 maleb Ina Kitzberger. 
V galerii ve vile na ul. nábřeží Dukelských hr-
dinů 442 bude v sobotu 14. 8. komentovaná 
prohlídka k výstavě Pověry a poklesky s osobní 
účastí autora Jaroslava Valečky. K prohlédnutí 
do 18. 9. 

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

SOBOTA 28. 8.
FESTIVAL HLASY 
Hudební festival lidského hlasu představí hudeb-
níky nejrůznějších žánrů, které spojuje unikátní 
hlasový projev. Na pátém ročníku vystoupí:

* Ida Kelarová & spol. (romská hudba)
* Cheap Tobacco (blues rock z Polska)
* Zuzana Mojžišová (world music ze Slovenska)
* Let‘s go (gospelový sbor, CZ/USA)
* cimbálová muzika Jagár

+ Dvoudenní hlasový workshop Idy Kelarové 
pro amatéry i profesionály. 
17.00 hodin — amfiteátr Na Stráni (skanzen) 

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

 � PONDĚLÍ 9. — NEDĚLE 11. 8.
SLEČNA BESTIE
20.00 hodin
 

 � PONDĚLÍ 12. — NEDĚLE 15. 8.
KRÁLÍČEK PETR BERE DO ZAJEČÍCH
18.00 hodin
 

 � ČTVRTEK 12. — NEDĚLE 15. 8.
SHOKY & MORTHY: POSLEDNÍ VELKÁ AKCE
20.00 hodin
 

 � PONDĚLÍ 16. — STŘEDA 18. 8.
UBAL A ZMIZ
18.00 hodin
 

 � PONDĚLÍ 16. — STŘEDA 18. 8.
FREE GUY
20.00 hodin
 

 � ČTVRTEK 19. — NEDĚLE 22. 8.
TLAPKOVÁ PATROLA VE FILMU
18.00 hodin
 

 � ČTVRTEK 19. — NEDĚLE 22. 8.
DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA
20.00 hodin
 

 � PONDĚLÍ 23. — STŘEDA 25. 8.
VÝBUŠNEJ KOKTEJL
18.00 hodin
 

 � PONDĚLÍ 23. — STŘEDA 25. 8.
SMRT VE TMĚ 2
20.00 hodin
 

 � ČTVRTEK 26. — NEDĚLE 29. 8.
VEČÍREK
18.00 hodin
 

 � ČTVRTEK 26. — NEDĚLE 29. 8.
ZÁTOPEK
20.00 hodin
 

 � PONDĚLÍ 30. 8. — STŘEDA 1. 9.
RESPECT
17.30 hodin
 

 � PONDĚLÍ 30. 8. — STŘEDA 1. 9.
ČAS
20.00 hodin

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

Pravidelný provoz klubu seniorů po prázdni-
nách bude zahájen ve středu 25. 8. od 9.00 do 
14.00 hod. Zároveň bude důvěrníkům vydáván 
Seniorek na září 2021.  Rovněž doporučujeme 
našim členům, aby sledovali aktuální situaci 
a dodržovali protiepidemická opatření.
 
Pravidelné akce

•Turistické vycházky v srpnu — prázdninový 
režim. Sraz je v úterý 3. 8. v 8.15 hod. na AN. 
Zde se domluví trasa a cíl cesty. Zároveň na-
plánujeme i další vycházky podle zájmu účast-
níků vč. místa a hodiny srazu.
•Pondělí 9.00–11.30 hod. a středa 14.00–
17.30 hod. kroužek paličkování v malé klubov-
ně (dv. č. 204) — podle aktuální situace.
•Čtvrtek 1. skupina 9.30-11.00 hod., 2. sku-
pina 11.00-12.30 hod. — cvičení podle Felden-
kraisovy metody — klubovna Seniorcentra — 
vede Karla Košťálová. Termíny cvičení v srpnu 
dle dohody a aktuální situace.

Další akce v měsíci

 � Čtvrtek 26. 8.
PORADNA SOS
Využijte tuto bezplatnou službu občanům.
12.00-16.00 hodin — malá klubovna SC, 
dv. č. 204
 
Upozornění
Ve středu 25. 8. ve 14.00 hod. se v klubovně 
KS uskuteční schůzka účastníků zářijového 
pobytu v Bystřici pod Hostýnem. Účastníky 
přihlášené na pobyty v Tatranské Lomnici 
důrazně žádáme, aby sledovali aktuální pod-
mínky pro vstup na území Slovenska a násled-
ný návrat do ČR. POZOR! Pravidla se stále 
mění, a je potřeba mít to na zřeteli. Pokud 
nebudou účastníci splňovat aktuální podmínky 
pro vstup do SR, musí za sebe najít náhradu 
a neprodleně informovat předsedkyni klubu.

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

 � SOBOTA 31. 7. A NEDĚLE 1. 8.
DNY ŘEMESEL A SETKÁNÍ KOVÁŘŮ
30. ročník, program věnovaný zpracování dře-
va s ukázkami práce tesařů, šindelářů, truh-
lářů, kameníků, dráteníků, sklenářů, hrnčířů 
a dalších řemeslníků a setkání kovářských 
mistrů z České republiky s ukázkou jejich 
mistrovské práce
9.00-18.00 hodin — Dřevěné městečko
 

 �ÚTERKY 3., 10., 17. A 24. 8.
VYPRÁVĚNÍ VALAŠSKÝCH BÁJÍ A PO-
VĚSTÍ S ILONOU KROUPOVOU
Odpočiňte si u chalupy s krásným výhledem 
do kraje, přisedněte si na lavičku k tetičce 
a zaposlouchejte se do starých valašských po-
hádek a pověstí.
9.00-17.00 hodin — Valašská dědina, stánisko 
z Karolinky-Rákošového
 

 �ÚTERÝ 3., ČTVRTEK 5., STŘEDA 25. 
A ČTVRTEK 26. 8.
PRÁZDNINOVÉ HRANÍ
Přijďte si na loučku nad chalupou pohrát a vy-
zkoušet si, jak se v minulosti bavily děti. Pus-
títe-li se i do výroby jednoduché hračky, sami 
poznáte, že z mála může vzniknout mnohé.
9.00-17.00 hodin — Valašská dědina, pasekář-
ská usedlost z Velkých Karlovic
 

 � STŘEDY 4., 11., 18. 8. A ÚTERÝ 31. 8.
S PÍSNIČKOU VALAŠSKOU DĚDINOU
Areálem Valašská dědina se projdeme za zpěvu 
lidových písní, které se budeme postupně učit. 
A na řadu přijdou i některé méně známé lidové 
nástroje. Akce především pro rodiny s dětmi.
Začátky prohlídek přesně v 10.00 a 13.00 
hodin — Valašská dědina, pajta z jižního Va-
lašska (vzdálenost asi 15 minut od pokladen, 
proto přijďte dříve)
 

 � ČTVRTEK 5. 8.
VOLNÝ VSTUP DO CELÉHO AREÁLU VA-
LAŠSKÉHO MUZEA V PŘÍRODĚ
9.00-18.00 hodin
 

 � ČTVRTKY 5., 12. A 19. 8.
BYLINKOVÉ PROCHÁZKY
Při procházce Valašskou dědinou poznejte ak-
tuálně rostoucí bylinky – dozvíte se i mnohé 
o jejich sběru, zpracování a využití. Procház-
ky se budou odvíjet od aktuálního počasí i od 
zájmu a sil účastníků. Návštěvníci uvidí nejen 

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

Klub seniorů
Tel.: 774 423 197
klubsen.rpr@centrum.cz
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 � STŘEDA 4. 8. A ČTVRTEK 5. 8. 
ZEN ŠAMANISMUS — V ŽIVLU ZEMĚ
Pohyb, relax, zvuk, ticho, překvapení   
Bc. Einar Jungmann 
19.00-21.00 hodin —  Slunečnice

 � PÁTEK 6. 8.
SETKÁNÍ S GENOVÝMI KLÍČI — VNITŘ-
NÍ MOUDROST
Skupina sdílení pro pokročilé  
Martina Knotková, Radek Lešikar
17.00 hodin úvod pro nováčky, 
18.00-20.00 hodin — Slunečnice

 � SOBOTA 7. 8.
SYSTEMICKÉ KONSTELACE — KRAJINA 
DUŠE 
Prožitkový seminář — Libor Zvolánek 
9.00-17.00 hodin — Slunečnice

 �ÚTERÝ 10. A STŘEDA 11. 8. 
ZEN ŠAMANISMUS — V ŽIVLU OHNĚ
Pohyb, relax, zvuk, ticho, překvapení  
Bc. Einar Jungmann 
19.00-21.00 hodin — Slunečnice

 �ÚTERÝ 17. A STŘEDA 18. 8. 
ZEN ŠAMANISMUS — V ŽIVLU VODY
Pohyb, relax, zvuk, ticho, překvapení  
Bc. Einar Jungmann 
19.00-21.00 hodin — Slunečnice 

 �NEDĚLE  22. 8.
ÚPLŇKOVÁ MEDITACE 
20.00 hodin — Slunečnice

 � STŘEDA 25. A ČTVRTEK 26. 8. 
ZEN ŠAMANISMUS — V ŽIVLU VZDUCHU
Pohyb, relax, zvuk, ticho, překvapení   

nejmenší děti a jejich rodiče v provozu, připravu-
je také tematické akce pro TY nejmenší a jejich 
rodiče. Sledujte www.centrumpuntik.cz, face-
book nebo se informujte na tel. 734 285 142. 

POZVÁNKA NA ZÁŘIJOVÝ DĚTSKÝ DEN

 � STŘEDA 1. 9. 
DĚTSKÝ DEN ANEB LOUČÍME SE 
S PRÁZDNINAMI
Hravé odpoledne pro děti a rodiče. Čekají 
vás hry, soutěže, tvoření, sportovní, soutěž-
ní koutek, tanec, ukázka techniky a činnost 
městské policie a hasičů. Info na www.sv-
croznov.cz  a facebooku. Za nepříznivého 
počasí se akce nekoná.
14.00-18.00 hodin — u altánku v parku

 � KROUŽKY PRO NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
Od 12. července je spuštěno on-line přihlašová-
ní na novou sezonu na nový školní rok. Všech-
ny informace o aktualizované nabídce krouž-
ků naleznete od července taktéž na webových 
stránkách www.svcroznov.cz 

Galerie 3. Etáž & Barevna (NOVÉ LOGO 
NAHRANÉ NA CLOUDU A POSLANÉ I

 � PÁTEK 6. 8.
INDUSTRIÁLNÍ STOPY: ARCHITEKTURA 
KONVERZÍ PRŮMYSLOVÉHO DĚDICTVÍ
Galerie 3. Etáž, Henkai architekti a Stroza 
s.r.o. vás zvou na zahájení výstavy 6. 8. do 
nově otevřeného prostoru BAREVNA. Autory 
výstavy jsou Fakulta architektury ČVUT a Ga-
lerie Jaroslava Frágnera.
19.00 hodin 

Bc. Einar Jungmann 
19.00-21.00 hodin – Slunečnice

 � PÁTEK 27. 8.
DIVOŽENKY V ROŽNOVĚ — ŽENSKÝ 
KRUH
Eva Ludvík Kudrnová
16.30 hodin — Slunečnice

 �ÚTERÝ 31. 8. A STŘEDA 1. 9. 
ZEN ŠAMANISMUS — V ŽIVLU ÉTERU
Pohyb, relax, zvuk, ticho, překvapení  
Bc. Einar Jungmann 
19.00-21.00 hodin — Slunečnice

 � PÁTEK 3. 9. 
HVĚZDNÉ BRÁNY S KŘIŠŤÁLOVÝMI 
MÍSAMI
Zvuková relaxace — Jiřina Solvana Vašinová
18.00-21.00 hodin — Slunečnice

Termín v jednání
ŠAMANSKÉ CESTOVÁNÍ  
Léčivý zážitkový workshop s šamanským bub-
nem — Mgr. Petr Horák
19.30-21.00 hodin — Slunečnice 

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

 � LETNÍ TÁBORY SVČ
Zbývají už poslední volná místa na některých 
příměstských táborech. Ohledně možnosti při-
hlášení dětí se informujte na www.svcroznov.cz, 
svc@svcroznov.cz 

 � KC PUNTÍK, OD LÁZ, ROŽNOV 
I o prázdninách je naše komunitní centrum pro 

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

www.hotel-energetic.cz/koliba-kordulka

Galerie 3. Etáž & Barevna
Bezručova 2902
tel.: 604 512 575
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Martin Valášek
tka@tka.cz

Hvězdou letošního folkrockování bude Lenny

32. VALAŠSKÉ FOLKROCKOVÁNÍ
SOBOTA 21. 8. 
17.00 hodin — amfiteátr Na Stráni

Předposlední víkend v srpnu se 
dočkáme tradičního festivalu 
v prostorách VMP - Valašské 
dědiny. Letos je hlavní hvězdou 
zpěvačka Lenny, dále vystoupí  
dívčí kapela zpěvačky a textařky 
Patricie Fuxové Vesna, folkový ve-
terán Pavel Lohonka Žalman a na 
závěr nás roztančí v balkánských 
rytmech kapela Circus Brothers.
Žalman se na českých (a přileh-

lých) pódiích vyskytuje už od roku 
1968, nejprve jako člen skupiny 
Minnesengři – důležitého usku-
pení pro další vývoj a formování 
české folkové scény – a od roku 
1982 jako lídr vlastního sdružení 
Žalman & Spol. 

Kapela Vesna odjela na pod-
zim 2019 své první klubové 
turné #MyaVy po Čechách 
a Slovensku a měla vystoupit na 
největších českých festivalech. 
Čas karantény nakonec využily 
muzikantky k tvorbě nové des-
ky Anima, kterou si utvrzují své 
místo na popové scéně, přičemž 
si zanechávají pro ně charakteri-
stickou folkovou duši a snovost. 

Lenka Filipová, vystupující 
pod uměleckým jménem Lenny, 

se narodila do umělecké rodi-
ny zpěvačky a kytaristky Lenky 
Filipové. Svou pouť s hudbou 
začala v ZUŠce, a už v jedenác-
ti letech složila svou první píseň. 
V šestnácti začala hrát s kapelou 
a  doprovázet svou matku na tur-
né po světě. Hudební vzdělání 
dokončila v Londýně na oboru 
skladba s titulem bakalář. Průlom 
do showbyznysu se jí podařil hi-
tem Hell.o z alba Hearts, které 
vydala v roce 2016. Její hudbu 
bychom směle mohli zaškatulko-
vat jako inteligentní pop a svou 
produkcí by mohla konkurovat 
současné světové špičce. Možná 
i právě proto podepsala smlouvu 
s německým Universal Music, 
v  jehož české pobočce začínala. 
V  roce 2020 vydala druhé album 
Weird & Wonderful, které vyšlo 
i  na vinylu, a nové skladby trpě-
livě čekaly na své živé uvedení až 
do roku 2021. 

Kapela Circus Brothers je pev-
ná součást klubové a festivalové 
scény v Česku. O jejich energii, 
hudbě a večírcích se vždy mluví 
ještě dlouho. Základem každého 
koncertu je disco-balkan, v kterém 
kombinují balkánskou dechovku, 
diskotékový beat, laciný pop, špi-
navý house, drsný rap a líbivý folk.

SVATOPLUK KLIMEŠ
PASTELKOU A OHNĚM
SOBOTA 7. 8. — ČTVRTEK 30. 9.
Galerie Kostnice

Ve spolupráci s místní farností 
a Iskérkou provozujeme Galerii 
Kostnice. Druhou výstavou v tom-
to unikátním prostoru bude výsta-
va „Pastelkou a ohněm“, připra-
vená speciálně pro tento prostor 
a přináší část jednoho z autoro-
vých nejnovějších a zároveň stále 
otevřených cyklů. Jsou to kresby 
vytvářené na básně haiku, jejichž 
autorem je Jiří Melich. Rozsáhlá 
tvorba Svatopluka Klimeše je ne-
obyčejně formálně a myšlenko-
vě bohatá a má zároveň jasnou 
vnitřní koncepci. Jeho kresby, 
koláže, obrazy, objekty, fotogra-
fie i performance jsou naplněny 
osobitými sděleními a svébytnými 
příběhy. K autorovi neodmyslitel-
ně patří práce s ohněm (Zlomky 
z Hérakleita, 2013, Oheň do papí-
ru nezabalíš, 2014). Ohňové akce, 
spalování, propalování, aplikace 
zbytků transformačního procesu 
– popela, do konstituce obrazů 
a kreseb apod.  Oheň zanechává 
na papíře, plátně i jiných hořla-
vých materiálech svou neopakova-
telnou stopu a o to autorovi jde.

Pavel Zajíc
zapa@knir.cz

Prázdniny jsou v půli, srpen před 
námi. Co v něm lze zažít s knihovnou? 

Obligátně to jsou čtené příběhy. 
Ty sice prožíváte sami s knihou, 
nicméně víte, vaší imaginaci nejsou 
nastaveny hranice a příběh auto-
rem napsaný, lze si představit zcela 
a privátně po svém. Kupříkladu, 
když někdo napíše: Najednou vešel 
slon. Co si představíte? Malýho? 
Velkýho? Modrýho? Indickýho? 
Africkýho? Kolik hlav, tolik před-
stav. V kontrastu s tímto, kouknete 
se na film, tam to máte naservírova-
ný jak na talíři. Bouřlivé režisérovy 
představy. Po Vás ani stopa. Tak-
že slon je nakonec mamut a ještě 
oranžový. A? Pointa? Přečtěte si 
knihy dřív, než Hollywood!

Takže zpátky ke knihovně. Při-
praveny jsou prázdninové procház-
ky pamětí města. Takže v kalendá-
ři si udělejte puntíky na srpnových 
čtvrtcích s čísly 12 a 26. Vždy od 
16 hodin je sraz před městskou 
knihovnou. 12. se projdeme po 
nejstarší části Rožnova a tou jsou 
ulice Na Drahách a Kramolišov. 
Zasvěcenými průvodkyněmi nám 
budou paní Doubravka Vejmelko-
vá a Helena Polášková. Druhá srp-
nová procházka pak bude ve zna-
mení Živých příběhů ze zahrady 

mrtvých a opět bude průvodkyní 
paní Doubravka Vejmelková. Na 
této procházce se můžete sezná-
mit s osudy a příběhy lidí, spočí-
vajících na starém rožnovském 
hřbitově Na Prochodné. 

Letní čítárna je v srpnu připrave-
na na 11. a zaměřena bude zejmé-
na na deskové hry. Start je v 15.00 
hodin. V kontextu toho bych chtěl 
čtenářům připomenout: knihovna 

má ve svých fondech cca 300 des-
kových her k zapůjčení. 

A od pondělka 30. srpna se na 
Vás budeme těšit na tradičních 
(z června na konec prázdnin 
kvůli koronaviru přeložených) 
Večerníčcích na kamenech. Pět 
odpolední, pět hlasitých čtení, 
čtyři divadla a jedno překvapení. 

Vím, že Spektrum není nej-
vhodnější místo, kam se rozepiso-

vat o skutečnosti, že od 30. 6. je 
knihovna zapojena do Centrálního 
portálu knihoven (CPK), který na-
leznete na webové adrese knihovny.
cz. Završila se několikaletá snaha 
rožnovské knihovny k připojení 
k  jednomu, z pohledu knihovnic-
kého, z nejdůležitějších celonárod-
ních projektů. Zmínit však musím, 
že rožnovská knihovna je v býva-
lém okrese Vsetín knihovnou prv-
ní. Co je CPK? Na adrese knihov-
ny.cz poskytuje jednotný přístup 
ke službám českých a moravských 
knihoven — komukoliv, odkudkoliv 
a kdykoliv. Lze prohledávat kata-
logy všech zapojených knihoven 
z jediného vyhledávacího řádku. 
Jedná se tedy o jakýsi knihovnický 
google. Kdy v reálném čase získá-
te informaci o skutečnosti, zda je 
dokument, který hledáte, dostupný 
ve Vaší (připojené) knihovně a zda 
je volný, či si jej můžete rezervovat 
v případě, že je vypůjčený, či která 
knihovna dokument vlastní.

Takže na závěr. Půjčujte si knihy, 
nechoďte jen do knihobudky na ná-
městí. Nebo zkuste některou z pro-
cházek pamětí. O Večerníčcích ani 
nemluvě, to je pro rodiče malých 
dětí prostá povinnost.

A knihovny.cz umí do prohlíže-
če napsat také každý. Prozradím, 
že pro přihlášení můžete použít 
Vaše přihlašovací údaje do čte-
nářského konta.

Abraka dabraka, propocená čabraka
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Úspěch trampolínistů na Evropě i 6 zlatých z MČR 2021
Přestože téměř celý rok 2020 až do 
května 2021 byly soutěže i tréninky ve 
skocích na trampolíně kvůli pandemii 
zrušeny, získali dva rožnovští skokani 
statut profesionálů a mohli se jako re-
prezentanti ČR připravovat. Trénink 
za složitých podmínek přesto přinesl 
skvělé výsledky. Juniorka Michaela 
Juříčková, rodačka z Dolní Bečvy, se 
na přelomu dubna a května zúčastnila 
Mistrovství Evropy v Soči. Jako jedi-
ná Češka postoupila díky osobnímu 
rekordu do semifinále, kde obsadila 
krásné 19. místo v kategorii juniorek 
jednotlivkyň. Druhý profesionál Adam 
Sült sice momentálně závodí za praž-
ský oddíl – Sokol Kampa, ale většinu 
tréninků v době pandemie absolvoval 
ve svém mateřském oddíle v  Rožnově. 
Příprava na ME se mu díky nemoci 
zkomplikovala, takže své síly směřoval 
k mistrovství ČR a nominaci na pod-
zimní mistrovství světa. 

Mistrovství ČR juniorů a seniorů 
se konalo 12. 6. v Praze. Rožnovské 
skokany nakonec reprezentovali tři 
závodníci. Michaela Juříčková, Jan 
Einšpigl a Vít Zvalený. V individuál-
ním závodě juniorek předvedla Mi-
chaela suverénní výkon, opět zlepšila 

osobní maximum (92,195 b.) a zvítě-
zila. Také chlapci, kteří se mohli na 
jaře zapojit konečně do tréninku, 
zvládli kvalifikaci a  postoupili do 
finále. Lépe si nakonec vedl mladší 
z nich. Zvalený se svou trenérkou 
Lucií Křenkovou hodně zapracoval 
na své výkonnosti a při své junior-
ské premiéře skončil za zkušenými 
borci na parádním 5. místě. Einšpi-
gl, kterého trápilo zranění, skončil 
nakonec sedmý. Pro synchronní 
závod vznikla mezioddílová spolu-
práce s libereckými trampolínisty. 
Nová dvojice Michaela Juříčková 
s  Anetou Hrudovou předvedly 
skvělý výkon a zasloužily si další 
juniorský mistrovský titul. 

Proběhla také soutěž dospělých – 
seniorů. V jednotlivcích mužů bylo 
startovní pole širší než v juniorech, 
kde zákaz trénování vyřadil některé 
kluby z účasti na MČR. Adam Sült 
obhájil roli favorita a zaslouženě 
zvítězil. Adamovu přípravu vedli 
po větší část pandemie rožnovští 
trenéři (Petra Juříčková a Martin 
Vachník), takže titul mistra republi-
ky 2021 je částečně i jejich zásluha. 

V ženách byla situace také zají-
mavá. Na startovní listinu dohlásil 

rožnovský oddíl na poslední chvíli 
také juniorku Michaelu Juříčko-
vou, aby získala zkušenosti mezi 
staršími závodnicemi. (Pravidla 
umožňují účast juniorům na MČR 
dospělých, pokud v roce koná-
ní dovrší 15 let). Míša měla svůj 
den, s klidem předvedla své obtíž-
né sestavy a  zvítězila s náskokem 
i  v  kvalifikaci žen. Ve finále sice 
udělala chybu, avšak na její úspěch 
to vliv nemělo. Mistryně ČR 2021 
v  kategorii žen je opět z Rožno-
va! V soutěži synchronních dvojic 
dospělých měli rožnovští skokané 
také svá želízka v ohni. V ženách 
vyzkoušel opět své kvality pár Juříč-
ková—Hrudová. Děvčata předvedla 
skvěle provedené sestavy a na po-
prvé splnila základní reprezentační 
limit pro synchronní dvojice (85 b.), 
přestože ještě rok nebudou spolu 
moci na mezinárodních soutěžích 
dospělých startovat. Vybojovaly 
si tak další titul mistryň ČR v syn-
chronu. Adam Sült s Matyášem No-
vákem také utvořili novou dvojici. 
Dokázali naladit formu a zaslouženě 
získali zlato. O příjemné překvapení 
na závěr se postaral další synchron 
v kategorii mužů, který nově vznikl 

rožnovsko-libereckou kooperací. Jan 
Einšpigl s  Radkem Povýšilem se 
štěstím prošli kvalifikací, ale finálo-
vým výkonem překvapili a  dokázali 
společně vybojovat bronz.  

Poslední dva roky jsou pro spor-
tovní oddíly opravdu nevyzpytatel-
né a náročné. Takovou medailovou 
žeň jsem na letošním mistrovství 
ČR nečekala.  Ráda bych proto 
poděkovala trenérům za jejich obě-
tavou práci. Za finanční i morální 
podporu patří velký dík městu Rož-
novu, TJ, ČGF, Zlínskému kraji 
a  všem dobrým lidem, kterým není 
budoucnost českého sportu lhostej-
ná. Budeme se i dál snažit dělat 
dobré jméno svému rodnému kraji. 

Petra Juříčková, vedoucí trenérka 
rožnovských trampolínistů
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Gymnazisté skvěle zahráli Hadriána z Římsů
Divadelní soubor Gymnázia v Rož-
nově pod Radhoštěm nacvičil i v této 
nelehké covidové době divadelní před-
stavení. Tentokrát si troufli na nároč-
nou hru Václava Klimenta Klicpery 
Hadrián z Římsů a nutno dodat, že 
jejich výkony byly excelentní.

Václav Kliment Klicpera (1792-1859) 
byl českým spisovatelem a  drama-
tikem. Jeho hlavní doménou byly 
komedie a frašky, v nichž se snažil 
své obecenstvo pobavit. Činil tak 
i díky ironii a kritice společnosti. 

Hadrián z Římsů dodnes patří ke 
Klicperovým nejznámějším dílům. 
Autor se v něm vysmívá feudálním 
pořádkům, naivnosti šlechty či hy-
pochondrii.

Jak se vypořádali s tímto nároč-
ným dílem rožnovští gymnazisté, 
se mohli všichni přesvědčit kon-
cem června v amfiteátru Dřevěné-
ho městečka ve Valašském muzeu 
v přírodě. „Naše realizace doplňuje 
hru o ‚vědecky‘ pojatý seminář, jenž 
přítomné diváky s nadhledem sezná-
mil s několika úskalími, jež jsme 

museli během příprav překonat. 
Hadrián z Římsů je totiž původně 
hrou loutkovou,“ dodali s úsměvem 
členové souboru. Přestože nácvik 
hry výrazně zkomplikovala koro-
navirová pandemie, která zkouš-
kám na mnoho měsíců vystavila 
nekompromisní STOPku, mladí 
herci a  herečky tuto nestandardní 
situaci zvládli na výbornou. Nebylo 
na nich znát jediné textové klopýt-
nutí, za což byli na konci předsta-
vení odměněni několikaminutovým 
bouřlivým potleskem publika.      (r)

David Chýlek alias 
Hadrián z Římsů.

Členkám ‚vědecky‘ pojatého semináře patřil začátek představení. Zleva Hana 
Jelenovičová, Kateřina Halamíčková, Kateřina Milatová a Mahulena Dorotíková.

Na sedm divadelníků čekalo pomyslné poslední zvonění. Se souborem se 
totiž po odmaturování loučí. Třeba se s nimi ale na ‚prknech, co znamenají 
svět‘ ještě někdy setkáme.  Zleva Václav Šesták, Radim Slovák, Adam Volek, 
Lara Dostálová, Iva Kaštovská, Lucie Hanáková a Tereza Onheiserová.

Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz
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Rožnovské slavnosti opět přilákaly tisíce lidí
V pořadí již 41. ročníkem folklorní-
ho festivalu Rožnovské slavnosti ožil 
od pátku 2. do neděle 4. července 
Rožnov pod Radhoštěm.

Během tří dnů se představilo takřka 
osm set účinkujících (na fotu bys-
třický Troják - pozn. red.). Ze dvou 
desítek pořadů se naprostá větši-
na odehrála ve valašském muzeu, 
kde za zmíněné dny napočítali na 
sedm tisíc návštěvníků, nechyběl 
ale ani folklorní program přímo na 
Masarykově náměstí. „Akce, jako 
Rožnovské slavnosti jsou pro naše 
město důležité. Konají se pravidelně 
co dva roky a také v letošním roce 
jsme na ně muzeu poskytli dotaci 
300 tisíc korun. Jedním z hlavních 
přínosů slavností je, že se během 
nich folklor dostává z muzea i do ulic 
města. Také mě těší, když vidím na-

růstající počet zájemců o účast v od-
zemkářské akademii. To mě utvrzuje 
v tom, že folklor v žádném případě 
nepatří jen do skanzenu. Je třeba jej 

udržovat živý i mimo brány muzeí, 
ať už se v  případě Rožnova bavíme 
o krojovaném průvodu během Anen-
ské poutě z  Tylovic, o masopustních 

obchůzkách nad Písečnou nebo dětí 
z Montessori školky,“ sdělila mís-
tostarostka Rožnova Kristýna Ko-
sová (Zdravý Rožnov).             (r)

Spolák od léta provozuje město, lze si ho i pronajmout
Společenský dům si od letošního léta 
znovu pronajímá radnice. Od srpna 
se plánuje i zprovoznění oblíbeného 
občerstvovacího „stánku“ - Včelínu. 

Podle místostarostky Kristýny 
Kosové (Zdravý Rožnov) bude 
Společenský dům využívat místní 
Středisko volného času a T klub 
– kulturní agentura. „Tím hlavním 
důvodem, proč jsme měli o proná-
jem zájem, byl záměr přestěhovat 
do něj knihovnu na dobu, než bude 

dokončena její rekonstrukce a pří-
stavba. Soutěž na dodavatele stavby 
knihovny bude vypsána na podzim 
2021 a k samotné realizaci nedojde 
dříve než na jaře roku 2022, tudíž 
jsme začali hledat náhradní využití 
pro Společenský dům. Středisko vol-
ného času má v plánu rozšířit na-
bídku svých tanečních a pohybových 
kroužků, takže jim připadne část 
objektu po bývalé restauraci. Diva-
delní sál pak dočasně před sestěho-
váním knihovny poslouží kulturní 

agentuře. Téčko zde už v  srpnu ote-
vře výstavu nazvanou Signály z ne-
známa,“ sdělila Kosová a dodala: 
„Samozřejmě nyní zjišťujeme, zda 
by byl zájem o pronájem Společen-
ského domu spolky či soukromými 
subjekty pro konkrétní akce nebo 
plesy. Je to ale komplikováno fak-
tem, že v objektu nezůstalo žádné 

zázemí, jako stoly nebo židle. V tuto 
chvíli je tedy předčasné cokoliv sli-
bovat. Zatím je jisté, že se od srpna 
povede zprovoznit venkovní Včelín, 
jenž by měl v soukromých rukách 
fungovat do září. V případě, že by 
měl někdo o pronájem vnitřních 
prostor zájem, je nutné kontaktovat 
T klub – kulturní agenturu.“       (r)

 �OTÁZKA PRO ŠÉFA TÉČKA JAKUBA SOBOTKU: NA CO SE VE 
SPOLEČENSKÉM DOMĚ MŮŽEME TĚŠIT V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ?

„Po více než tříleté pauze ožije Spolák společenským a kulturním živo-
tem. Divadelní sál bude zatím spravovat T klub - kulturní agentura, do-
kud ji nevystřídá městská knihovna, která zde bude mít dočasné sídlo po 
dobu rekonstrukce a přístavby stávající budovy. Do Společenského domu 
se ale můžete vydat již od začátku srpna. Na druhou polovinu prázdnin 
a  září jsme v sále připravili ve spolupráci s rožnovským rodákem Tomá-
šem Prokůpkem výstavu mapující historii českého komiksu s názvem 
Ozvěny signálů z neznáma. Na své si přijdou všechny generace, výstava 
mapuje 100 let komiksové tvorby od Josefa Lady až po současné tvůrce. 
Od října bude sál k dispozici pro další kulturní a společenské akce. Vyzý-
váme všechny zájemce a spolky, aby nás kontaktovali ohledně pronájmu 
sálu telefonicky nebo na tka@tka.cz.“                                                (r)

INZERCE
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Horní Konec Cup 2021 odolal nástrahám počasí
V pořadí již 18. ročník zuberského 
fotbalového turnaje Horní Konec 
Cup je již definitivně minulostí. 
Letos se do něj přihlásilo 43 hrá-
čů, které organizátoři rozlosovali 
do 6  týmů – Papaj Pavlíky, Fšeci 
bečí, Švestky, Poslední naděje, Evíci 
a  My nevíme.

Systém turnaje byl nastaven na jed-
nu základní skupinu (hrál každý 
tým s každým) a následovaly vy-
řazovací boje. V základní skupině 
se odehrálo 15 utkání a vykrysta-
lizovalo z nich pořadí pro závěreč-
né boje. „Bohužel, tři zápasy před 
koncem základní skupiny přišel liják 
a  ten zkomplikoval hrací plochu. Po 
základní skupině si zahrály zápas 

i  děti. I v tomto zápase přišel opět 
vydatný déšť a terén se pomalu měnil 
v bahenní lázně,“ prozradil organi-
zátor Martin Pavlíček z FC Zubří 
a pokračoval: „Překvapivě se mezi 
TOP 4 týmy, které šly dál do bojů 
o  medaile, nedostaly silné Poslední 
naděje. Ty se tak musely spokojit se 
zápasem o konečné páté a šesté mís-
to. V něm porazili 4:1 Evíky a skonči-
li pátí. První dva týmy, které se utka-
ly o boj do finále, byly Papaj Pavlíky 
a My nevíme. Tento zápas nabídl na 
těžkém terénu vyrovnaný boj a ko-
nečný výsledek vyzněl lépe pro první 
tým – 3:2. V druhém zápase se utkal 
o finále lídr základní skupiny - Fšeci 
bečí, který neztratil zatím ani bod, 
a  proti němu nastoupily Švestky. Zá-

pas na bahnitém terénu sice vyzníval 
lépe pro favorita, ten ale pálil šance 
a  nakonec po výsledku 1:1 následo-
valy penalty. Jak se říká, penalty jsou 
loterie a v ní byli o chloupek šťastněj-
ší Fšeci bečí.“

V souboji o třetí místo se utkali 
My nevíme a Švestky. Utkání bylo 
vyrovnané, šance se přelévaly na 
obě strany, ale nakonec nepadla ani 
jedna branka (jediný zápas na tur-
naji, který skončil 0:0) a následova-
ly penalty. V nich byly úspěšnější 
Švestky. Ve finále vítěz skupiny 
Fšeci bečí vyzval tým Papaj Pavlí-
ky. Po těsné výhře v semifinále ale 
nechtěl favorit tohoto utkání udělat 
stejnou chybu, a tak ihned ze začát-
ku utkání udeřil a vedl 1:0. Soupeř 

se snažil, ale šlo vidět, že na obou 
stranách docházejí síly, a terén to 
oběma týmům taktéž neulehčoval. 
Nakonec finále vyhrál tým Fšeci 
bečí 3:0 a stal se tak vítězem toho-
to ročníku.

Samotný závěr patřil předávání 
cen. Toho se ujaly legendy turnaje 
Karel Vavřík a Petr Cáb, asistoval 
jim jeden z hlavních pořadatelů 
Martin Pavlíček. Všechny týmy do-
staly věcné ceny, první tři týmy do-
staly poháry a medaile. Nejlepším 
brankářem turnaje se stal Jakub 
Jurka, nejlepším střelcem Karel 
Drda a nejlepším hráčem Michal 
Hub. Taktéž dostala ocenění za 
odvážnost jediná žena turnaje Eva 
Maleňáková.                                 (r)

 � Fšeci bečí (zelené dresy vlevo)
 � Švestky (fialoví vlevo)
 � Poslední naděje (vlevo dole)
 � Papaj Pavlíky (vpravo šedí)
 �My nevíme (žlutí vpravo)
 � Evíci (červenomodří vpravo)
 � Rozhodčí Radek Vašek
 � Organizátoři (zleva) Robert 

Jurajda a Martin Pavlíček. Sedí 
moderátor akce Miroslav Bartoň



SPORT / ZAJÍMAVOSTISTRANA 15 / 29. ČERVENCE 2021

Atleti sbírali cenné kovy na krajském přeboru
Stejně jako v jiných sportech, tak 
i v  atletice se závodní sezóna roz-
jela se zpožděním. Pro rožnovské 
atlety, jejichž tréninkovou a závodní 
činnost zajišťuje Středisko volné-
ho času Rožnov a AC Sportguides 
Rožnov, to znamenalo delší čas na 
kvalitní přípravu, která se projevila 
ve velmi kvalitních výsledcích. 

Po 1. kole soutěže družstev mlad-
ších žáků, kde Rožnované posbí-
rali hned 9 umístění na stupních 
vítězů, následovalo mistrovství 
Zlínského kraje v pětiboji mladších 
žáků. Ten se uskutečnil koncem 
června ve Valmezu a skládal se ze 
sprintu na 60  m, skoku do dálky, 
60 m překážek, hodu kriketovým 
míčkem a  běhu na 800 m. V ka-
tegorii chlapců prokázali největší 
všestrannost rožnovští atleti, kdy 
se stal mistrem kraje Dalibor Juří-
ček a v těsném závěsu bral druhé 
místo Štěpán Vardžák (oba na 
fotu). V  kategorii děvčat se neztra-
tila naše Andrea Gajdůšková, která 

obsadila velmi kvalitní 6. místo. 
Skvělými výkony se prezentovala 
i věkem stále předžačka Tereza 
Kozlová, které se povedl skok da-
leký a výkonem 439 cm se řadí do 
popředí celorepublikových výkon-
nostních tabulek ve své kategorii. 

V létě čekají rožnovské atlety dvě 
soustředění a koncem srpna další 
test formy ve druhém kole krajské-
ho přeboru. Trenér Martin Navařík 
podotkl, že i přes epidemii covid-19 
a velkou tréninkovou pauzu v zim-
ním období se podařilo motivovat 
děti do dalšího tréninku, a hlavně je 
udržet u sportu, což v  dnešní době 
není pro trenéry a rodiče vůbec jed-
noduché. „Dosažené výsledky jsou 
pro nás příjemný bonus a pro děti 
skvělou motivací. Nejdůležitější však 
je, že se nám daří budovat širokou 
základnu dětí od čtyř let až do doros-
teneckých kategorií,“ dodal Navařík 
s tím, že noví zájemci o tuto spor-
tovní disciplínu najdou všechny 
potřebné informace na webových 
stránkách www.svcroznov.cz.      (r)

Finále Beskydského turnéFinále Beskydského turné

V závěru června proběhl v areálu skokanských můstků 
tradiční závod 4 můstků Beskydské turné. Tyto závody 
probíhají ve 4 dnech na můstcích v Kozlovicích, Třin-
ci, Frenštátě a finále pak v Rožnově. Závod je vypsaný 
pro žáky a žačky ve třech věkových kategoriích. Domá-
cí borci oddílu TJ Rožnov se v nabitém startovním poli 
závodníků z celé ČR a SR vůbec neztratili. V nejmladší 
věkové kategorii předžáků se na 3. místě umístil Adri-
an Beneš. A v kategorii žaček (13-14 let) vybojovala 
2.  místo Natálie Nejedlá. Kompletní výsledky a více 
fotek najdete na stránkách www.tjroznov.eu.           (r)

Svatopluk Juříček – teslák, fotbalista, fotograf, řezbář, turista 
Pohlednice 

Richarda Sobotky

Pocházel za Zubří, kde se narodil 
18. 1. 1924. Z důvodů zaměstnání 
se rodina usadila v Novém Jičíně. 
Tam Svatopluk Juříček navštěvoval 
gymnázium. Po mnichovské do-
hodě v září 1938 a po německém 
záboru pohraničí, kam spadal také 
Nový Jičín, se rodina vrátila zpět 
do Zubří, odkud Svatopluk dojíž-
děl do zaměstnání ve Zbrojovce ve 

Vsetíně. Tam se vyučil nástrojářem. 
Po ukončení základní vojenské 
služby (1947-49) nastoupil roku 
1950 do nově vznikajícího národ-
ního podniku Tesla Rožnov. Zde 
po absolvování večerní průmyslové 
školy pracoval jako mistr v nástro-
járně až do důchodu v roce 1984.

Mimo svou profesi se zajímal 
o  hokej a fotbal, kde řadu let působil 
jako trenér dorostenců, byla to také 
turistika a houbaření, a řezba do dře-
va převážně motivů z Valašska.

Byl také velmi vášnivý fotograf 
a  v jeho pozůstalosti zůstala sbír-

ka několika originálních fotoapará-
tů a více jak deset tisíc negativů. Je 
na nich za třicetileté období kromě 
rodinných snímků zaznamenána 
proměna města Rožnova, Valaš-
ského muzea v přírodě, rožnovská 
fotbalová hřiště Harcovna, u Tesly 
a také současné u Eroplánu, prvo-
májové oslavy, závody terénních 
motocyklů Rožnovské kotáry, prů-
jezd cyklistů městem při Závodu 
míru, také jízda historických au-
tomobilů a mnoho dalšího. Svato-
pluk Juříček zemřel 11. 2. 2012 ve 
věku 88 let.                               (sb)
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Daniel Škarka patří mezi vynikající 
sportovce. Na fotu nahoře je s tre-
nérem Jaroslavem Sakalou.

INZERCE

Blíží se T-Mobile Olympijský běh 
T-Mobile Olympijský běh, který se každoročně koná na desítkách míst 
po celém Česku, míří opět také do Rožnova. Akce se kvůli vládním ome-
zením 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 přihlásit na 
internetových stránkách www.olympijskybeh.cz. Rožnovská trasa bude 
měřit 5 kilometrů. Připraveny budou také různé tratě pro děti do 15 let 
o délkách 200 až 1 100 metrů. Registrace do všech závodů probíhají na 
webové adrese www.olympijskybeh.cz. Startovné začíná na 250 Kč. Děti 
do 15 let běží za symbolických 30 Kč.                                                 (r)

Biatlonisté opět sbírají úspěchy
Po dlouhé covidové odmlce se začalo opět závodit a naši rožnovští biatlonisté  
na stupních vítězů nechyběli. 

V kvalifikačním závodě v Bystřici pod Hostýnem zazářily mezi žáky Ella 
Mičolová – 2. místo a Nela Lušovská – 3. místo. V malorážce excelovali 
mezi juniory a muži Jan Lušovský – 1. místo a Richard Žitník – 1. místo! 
Úspěšný byl i  start v prvním závodě seriálu Českého poháru ve Starém 
Městě pod Landštejnem. I zde bylo evidentní, že se s rožnovským biatlo-
nem musí počítat. Ella Mičolová a Jakub Jirsák zabojovali a oba obsadili 
krásné 3. místo!

 � Ve dnech 14. a 15. srpna se konají závody v letním biatlonu v Rožnově 
pod  Radhoštěm v areálu Bučiska. Přijďte rožnovské závodníky podpořit!  (r)

Společné foto z Bystřice p. H. – zleva - Dominika Vojkůvková, Ella Mičolová, 
Kristýna Hegarová, Natálie Švecová, Nela Lušovská, Luisa Camfrlová, Markéta 
Krupová, Karolína Růčková, Kristýna Obůrková, Štěpán Tioka a Jakub Jirsák.


