
Město Rožnov má od středy 15. září 
nového starostu. 

Ke dni 14. září rezignoval z funkce 
místostarosty Jan Kučera a radní 
Martin Drápal (Nezávislí Rožnová-
ci). Tento krok oznámili na červno-
vém zasedání zastupitelstva a dali 
tak prostor koaličním partnerům 
najít řešení vzniklé situace. Ti se na-
konec dohodli na menšinové koalici 
ve složení hnutí ANO a SNK Zdra-
vý Rožnov. Zásadním bodem záři-
jového zastupitelstva přitom byla 
rezignace starosty Radima Holiše 
(ANO) a volba jeho nástupce. „Měl 
jsem na starosti investice a  finance 
města. V  investicích máme nyní na-
chystaných 20 projektů se stavebním 
povolením. Město předávám s dluhem 
menším o 60 milionů, než když jsem 
město převzal já sám. Na kulturní 
rezervě je 114 milionů, na účtu měs-
ta 198 milionů a ve fondu rozvoje 
technické infrastruktury 18 milionů. 
Vodovod Horní Paseky, který se začne 

budovat na jaře, je dalším projektem, 
kde se nám podařilo ušetřit mnoho 
peněz z  rozpočtu města. Dalším z vel-
kých úspěchů je stavba chodníků Ty-
lovice – Hážovice, které budou hotovy 
do konce roku 2022. S  kolegy jsme 
zažili projekt Čistá Bečva II, v  roce 
2015 stavbu příjezdu do Rožnova, 
která rozhodně nebyla bez komplika-
cí. Vždy jsme našli kompromis. Chci 
poděkovat všem lidem, kteří mi na mé 
cestě pomáhali, podporovali mě, byli 
mi oporou, ale také mě toho hodně na-
učili. Měl jsem skvělý tým lidí. Zkuše-
nosti, které jsem zde získal, uplatním 
dále a jako hejtman Zlínského kraje 
budu město podporovat. Z Rožnova 
neodcházím,“ shrnul své působení 
Holiš. Po jeho rezignaci ve vedení 
města zůstala místostarostka Kristý-
na Kosová (Zdravý Rožnov) a  mís-
tostarosta Jiří Melcher (ANO). Za-
stupitelstvo nakonec zvolilo nového 
starostu Jiřího Pavlicu (43 let, nez. 
za ANO) počtem 11 hlasů z 20 pří-
tomných členů.                                   (r)

MĚSÍČNÍK OBYVATEL ROŽNOVSKA       I       ČÍSLO 9       I       ROČNÍK XXXI      I     29. ZÁŘÍ 2021

Radnice hledá dodavatele nové knihovny
Desítky let se ve městě pod Radhoštěm mluví o potřebě rozšíření stávající knihovny. Zatím ale k realizaci nedošlo. To se však nyní změní – 
v nejbližších dnech plánuje radnice vypsat veřejnou soutěž na dodavatele rekonstrukce a přístavby stávající budovy.              Více uvnitř listu

INZERCE

DLOUHOLETÁ PRAXE

VODA    TOPENÍ    PLYN

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

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

ANAFRA rozvijí v Rožnově mladou generaci IT nadšenců
Celosvětově uznávaná česká IT společnost ANAFRA 
v  Rožnově dlouhodobě spolupracuje s mladými talenty 
a geeky, kteří se chtějí vydat na cestu do světa IT.

• Baví tě stavět počítače? • Rád programuješ? 
• Vyvíjíš weby nebo aplikace, či si hraješ s grafikou? 
• Třeba právě pro Tebe je ANAFRA budoucností!

ANAFRA se stává v oblasti IT předním lídrem nejen 
v  Česku, ale i v zahraničí. Dynamická společnost 
rychle roste a staví svá špičková IT řešení nejvyšších 
světových parametrů. „Díky tomu nám v srdci Valašska 
- v Rožnově pod Radhoštěm vzniká moderní datacentrum, 

kde budou v bezpečí data našich zákazníků,” prozradil 
nám majitel Jan Franc s tím, že: „Vychováváme si sami 
většinu odborníků a jsme připraveni nabídnout studen-
tům SŠ/VŠ vzdělání na nejvyšší úrovni a dodat kompletní 
zázemí ve světě IT. Naším cílem je jim ukázat reálný svět 
IT a umožnit získání zkušeností na reálných projektech. 
Naši specialisté přijímají odpovědnost za IT u živnostníků, 
škol, univerzit i firem všech velikostí. S tím je spojeno po-
slání vzdělávat další generace nadšenců do IT. Pokud Tě 
naše vize zaujala a chtěl bys do toho jít s námi, tak nás ne-
váhej kontaktovat. Zavolej, napiš, nebo se klidně za námi 
zastav na pobočku v Rožnově na Rybníčkách. Kontakty 
jsou na anafra.cz. Těšíme se na Tebe.”                       (pr)

Radim Holiš předal starostování Jiřímu Pavlicovi

 � Představení Jiřího Pavlici: „Narodil jsem se a celé dětství jsem prožil na Hutisku-Solanci, ale každý den jsem 
dojížděl na rožnovské tenisové kurty. Tenis byl mou oblíbenou zálibou jak v dětství, tak i nyní. Do Rožnova jsem se 
s rodinou na trvalo přestěhoval v roce 2010. Na Horních Pasekách, kde bydlím, jsem se téměř okamžitě seznámil se 
všemi sousedy a pomalu poznával město i z pohledu lidí, kteří zde žijí celý život. V rožnovské politice se pohybuji od 
roku 2014, kdy jsem na kandidátce ANO podpořil Radima Holiše. Ve volebním období 2014–2018 jsem působil jako 
člen ve finančním výboru. V následujícím období jsem byl jeho předsedou. Od roku 2018 do téměř začátku roku 2021 
jsem byl členem rady, načež jsem poté své místo postoupil kolegovi Jiřímu Melcherovi, který se stal místostarostou. 
Od 15. září mám tu čest být starostou Rožnova pod Radhoštěm. Věřím, že svou funkci budu vykonávat k maximální 
spokojenosti občanů. Mým cílem je dotáhnout co nejvíce investičních projektů do zdárného konce a rozvíjet město 
správným směrem. Mé dveře do starostovny jsou občanům otevřené a rád jim pomůžu, pokud to bude v mých silách.“

Jiří Pavlica (vlevo) se svým předchůdcem 
Radimem Holišem. Foto Petra Graclíková 
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Respektovaný tajemník Roman Hep se vrátil do soukromé sféry
BESKYDY JSOU JEHO SRDCOVOU ZÁLEŽITOSTÍ

Úterý 31. srpna bylo nejen posled-
ním dnem letošních letních prázd-
nin pro školáky, ale také posledním 
dnem ve funkci tajemníka Romana 
Hepa (51 let, na fotu). Spektrum 
Rožnovska dnes již bývalému šéfovi 
rožnovského městského úřadu polo-
žilo několik otázek. Odpovědi přiná-
šíme v plném znění.  

 � Ve funkci vedoucího úřadu jste byl 
čtyři roky. Jaké to bylo?
„Politickým slovníkem jsem si ‚střihl‘ 
jedno volební období. Pro mě osobně 
to byla cenná zkušenost. Chtěl bych 
poděkovat všem kolegyním a  kole-
gům za podporu, které se mi z jejich 
strany dostávalo. Na rožnovské radni-
ci pracuje skvělý tým chytrých a  pra-
covitých lidí.“

 � Co byste vzkázal kritikům radnice?
„Sedět doma, nic nedělat a kritizo-
vat, to jsem nikdy neakceptoval. 

Pro všechny takové ale mám jedno-
duchý vzkaz - pojď a něco předveď, 
jinak mlč. Žijeme v době ‚nároků‘, 
namísto očekávaného aktivního 
a  pozitivního přístupu. 

Pokud se někomu něco na radni-
ci nelíbí, může přijít na úřad pra-

covat a aktivní prací pozitivně věci 
měnit.“

 �Na radnici jste přišel ze soukromé 
sféry. Jak jste se vypořádal s  pro-
středím ovlivňovaném politiky? A jak 
hodnotíte současný stav na radnici?
„Rozpad dnes již bývalé koalice mě 
osobně mrzí. Vzniklá situace zname-
nala udělat jedno z nejtěžších rozhod-
nutí v mém profesním životě. Politic-
ké vedení jsem vnímal jako partnery 
a  kolegy. Klíčová témata, jako je 
například plánovaná koupě budovy 
České pošty, jsem vždy konzultoval 
se všemi stranami a pokaždé to byla 
konstruktivní diskuze. A jak to vidí 
politici, tak to se musíte zeptat jich.“

 � Jaké budou vaše další profesní 
kroky? Zůstanete v  Beskydech?

„Určitě zůstávám v Zubří. Neměnil 
bych. Byla to správná volba. Beskydy 
a zdejší lidé mě chytli za srdce. Vy-
půjčím si upravenou filmovou hlášku 
‚Jednou Beskydy, vždycky Beskydy‘. 
Tady na Valašsku se cítím doma. 
Práci se snažím najít v dojezdové 
vzdálenosti. 

Krátkodobě teď vypomáhám 
s  restrukturalizací jedné automo-
bilové společnosti mimo region, ale 
plachty i  kormidlo napínám smě-
rem Beskydy.“ 

Za rozhovor poděkoval          
Pavel Románek

Pozn. red.: Radnice na místo tajem-
níka vypsala výběrové řízení. Vítěz 
by měl být znám ještě do konce le-
tošního roku.

Rožnov hledá dodavatele nové knihovny
Pokračování ze str. 1.

Aktuální projektová částka je ve 
výši 78 mil. Kč včetně DPH, vy-
soutěžená částka však může být 
nižší, než bylo původně předpo-
kládáno. „Zakázku jsme rozdělili 
na dvě části.  První zahrnuje stavbu 
s vnitřním vybavením, druhá pak 
řeší technické záležitosti jako po-
čítače, IT technologie či brány na 
čipy, jež jsou součástí knih,“ sdělila 
místostarostka Kristýna Kosová 
(Zdravý Rožnov) a dodala: „Ak-
tuálně máme jistou dotaci 15 mili-
onů na takzvaný energetický pasiv 
a  u opravy staré budovy se budeme 
ucházet také o finance z EU, re-
spektive IROPu.“

A jak by nová knihovna měla 
vypadat? „V přístavbě vznikne de-
pozitář, sál pro 80 lidí, hudební 
sekce, kavárna a půjčovna novinek. 
Bude zde i dětské oddělení. Ve staré 
budově zůstane oddělení pro mladé 
a dospělé, plus studovna. Dojít by 
mělo k  rozšíření provozní doby, 

nyní jsou dopolední časy rezervo-
vány pro besedy, což se změní,“ 
přiblížila místostarostka s tím, 
že knihovna se bude mnohem 
více zaměřovat na komunitní 
činnost. „Chceme mít místo pro 
setkávání, a to mluvím nejen 
o  vnitřních prostorech. Zásad-
ní změnu uvidíme i venku okolo 
knihovny. Nově zde budou lavič-
ky, zeleň, která bude poskytovat 
stín v  letních dnech a místa pro 
odpočinek. Jsme si vědomi, že 
knihovna je s trochou nadsázky 
srdcem pěšího tahu městem, ať už 
lidé směřují do kina, na sídliště, 
do střediska volného času, na po-
likliniku či do Brillovky,“ pozna-
menala Kosová.

Pokud se Rožnovu podaří na 
podzim vysoutěžit dodavatele, 
stavět se začne v roce 2022. „Do-
končení je plánováno na rok 2023. 
Do té doby bude městská knihov-
na přestěhována do Společenské-
ho domu,“ konstatovala na závěr 
Kristýna Kosová.                        (r)

Společenský dům si můžete pronajmout
Historická budova Společenského 
domu po více než tříleté pauze ožívá 
kulturním a společenským děním. 

Již od srpna zde probíhá unikátní 
výstava Ozvěny signálů z nezná-
ma, která mapuje stoletou historii 
českého komiksu. V září zahájilo 
v pravém křídle budovy, bývalé re-
stauraci, výuku Středisko volného 
času a velký sál v levém křídle se 
od začátku října, po ukončení vý-
stavy, otevírá všem zájemcům pro 
pořádání společenských a kultur-
ních akcí.

„Velký sál je vymalován, osvětlen 
a uklizen. Nové bude také vybavení. 
Pořizujeme 150 moderních stoho-
vatelných židlí a 30 stolů, zvukovou 
aparaturu a mobilní plátno s data-
projektorem. Ve spolupráci se spo-
lečností Robe připravujeme scénické 

osvětlení jeviště. Sál tak bude připra-
ven pro besedy, školení, taneční kur-
zy, spolkové a firemní akce, rodinné 
oslavy, svatby, menší plesy a další 
akce,“ upřesňuje ředitel T klubu Ja-
kub Sobotka.

T klub – kulturní agentura bude 
zajišťovat provoz velkého sálu do 
konce března 2022. Poté se sem pře-
stěhuje městská knihovna. V  přípa-
dě zájmu o pronájem velkého sálu 
pište na obchod@tka.cz nebo volejte 
na číslo 731 196 154.

Původní Lázeňský dům byl posta-
ven v roce 1874 a spolu s hudebním 
altánem tvoří dodnes dominantu 
městského parku a je přirozeným 
centrem společenského dění v Rož-
nově pod Radhoštěm. Je potěšující, 
že se opět otevírá veřejnosti.      (r)

Díky skončenému soudnímu sporu 
mezi městem a IPR už Rožnovu 
nic nebrání v dlouho očekávaných 
investicích do ZŠ Záhumení. 

Jak známo, ZŠ Záhumení byla 
součástí více než 20 let trvajícího 
soudního sporu. „Kvůli tomu jsme 
do školy v minulosti stopli téměř 
všechny investice. To je ale naštěstí 
už minulostí. S velkou radostí tak 
mohu oznámit, že je připravována 
rekonstrukce budovy. Bude to jak 

venkovní obálka, tedy zateplení 
i  nový vzhled, i vnitřní prostory.  
Vše chystáme tak, ať můžeme čer-
pat dotace a městská kasa ušetří 
na jiné také potřebné investice,“ in-
formoval místostarosta Rožnova 
Jan Kučera (Nezávislí Rožnová-
ci) a pokračoval: „Modernizace se 
chystá i uvnitř školy. V plánu je pře-
stavení bytu školníka na družinu. 
V  tomto případě se jedná o inves-
tici za několik milionů, která bude 
také kryta z větší části dotací.“   (r)

Miliony korun pro Základní školu Záhumení
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Osobností sociální oblasti je Iva Škabrahová
Město Rožnov pod Radhoštěm má 
za sebou zářijové Dny sociálních 
služeb a také letos ocenilo osob-
nost sociální oblasti. U příležitosti 
„Jarmarku neziskových organizací 
v sociální oblasti 2021“ si v úterý 
7. září ocenění převzala Iva Ška-
brahová. V  týdnu proběhlo také se-
tkání poskytovatelů sociálních slu-
žeb, Rožnovská noc venku, setkání 
s občany na téma „Komunitní plá-
nování – věc veřejná“ nebo kulatý 
stůl na téma „Zdravé stárnutí“.

 � Představení držitelky ocenění 
osobnost v sociální oblasti:

Iva Škabrahová
V sociálních službách působí Iva 
Škabrahová od roku 2011. Začala 
jako pečovatelka a od roku 2019 
je koordinátorkou největší terénní 
sociální služby v mikroregionu 
Rožnovsko – Pečovatelská služba 
Rožnov pod Radhoštěm. 

Iva Škabrahová se chtěla původ-
ně stát zdravotní sestrou, tento sen 

jí ale kvůli životním okolnostem 
nevyšel, a tak pracovala dlouhá léta 
v  administrativě. 

Její sen pracovat s lidmi a pro 
lidi ji ale stále „volal“. Podala proto 
výpověď v práci a absolvovala kva-
lifikační kurz pro pracovníky v  so-
ciálních službách. 

Když se následně rozhodovala, 
do které sociální služby jít, zvítězi-
la Pečovatelská služba Rožnov pod 
Radhoštěm. 

                                          (měú)

Bezpečnost u škol stále zůstává 
pro rožnovskou radnici prioritou
Letní prázdniny roku 2021 jsou defi-
nitivně minulostí a děti už zase sedí 
v lavicích. Město se tak znovu zamě-
řuje na jejich bezpečnost, mimo jiné 
také z pohledu účasti v silničním 
provozu.

Radnice na podzim připravila akci 
nazvanou Pěšky do školy. „Jedná 
se o celostátní projekt, jenž má za 
cíl vysvětlovat rodičům, proč je důle-
žité, aby s dětmi chodili ráno pěšky. 
Přínosů to má hned několik – podle 
studií jsou malí školáci při výuce 
koncentrovanější, a tedy i úspěšnější, 
také si rodiče s dětmi mohou ráno 
více popovídat a v neposlední řadě 
lépe poznat okolí. Kýženým efektem 

projektu je pak samozřejmě i menší 
pohyb aut v ranních špičkách u škol, 
který je už v některých případech ne-
únosný a  musí být řešen,“ vysvětlila 
místostarostka Kristýna Kosová 
(Zdravý Rožnov).

Město přitom nezapomíná ani 
na starší děti, které jako dopravní 
prostředek často volí jízdní kola. 
„Například u ZŠ Videčská máme 
v  plánu postavit betonový uzamyka-
telný přístřešek pro bicykly. Náklady 
jsou odhadnuty na 400 tisíc korun 
a  realizace by měla proběhnout 
v  příštím roce. S cyklopřístřeškem 
počítáme také v areálu ZŠ Pod Skal-
kou u střediska volného času,“ infor-
movala Kosová.                          (r)

Akce Pěšky do škol měla úspěch. Na ty, 
kteří do školy opravdu došli pěšky, čekala  
lehká svačinka.        Foto Petra Graclíková 

Rožnov u Základní školy 5. května 
zmodernizoval veřejné sportoviště

Zástupci vedení města v září slavnostně otevřeli hřiště u Základní 
školy 5. května. Zrekonstruované hřiště bude moci využívat i široká 
veřejnost. Modernizace víceúčelového sportoviště přišla na více než 
12 mil. Kč. Přispěla i nadace ČEZ, a to částkou 600 tis. Kč, která byla 
použita na osvětlení.                                     (r), foto Petra Graclíková
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LEKCE SALSY
*********

Dům Harmonie, Hlavní 60, 
Zubří, velký sál

KAŽDÝ ČTVRTEK OD 7. 10. 
AŽ DO 16. 12., KROMĚ 28. 10.

SALSA PRO ZAČÁTEČNÍKY 
(pro páry)

čas: 19.30-20.30 hod.
cena: 4 000 Kč (10 lekcí)
Tyto lekce jsou věnovány technice 
základních pohybů a kroků, taneč-
ního žánru Salsa. Zde se naučíte 
základy správného vedení a násle-
dování, základy partneringu a sou-
hru v páru.

SÓLO LATINO MIX

čas: 18.30-19.25 hod.
cena: 2 000 Kč (10 lekcí)
Salsa & Bachata, Kuduro,            
footwork & styling (aneb tan                                                                                      
čete s  vášní)
Tento kurz patří k nejoblíbenějším. 
Je určen pro jednotlivce ke zvládnutí 
základních kroků. V tomto kurzu si 
tanečního partnera hledat nemusíte 
a je jedno, jestli jste muž či žena.

Nutná přihláška přes e-mail 
vitej@centrumnejpoznani.cz, 
nebo přes rezervační systém (viz 
níže), případně tel. 739 897 177. 
Více o našich akcích najdete na 
www.centrumnejpoznani.cz   (pr)

REZERVAČNÍ SYSTÉM
centrumnejpoznani.isportsystem.cz

Michal Sejkora a Pavlína 
Parks, profesionální lektoři 

latino tanců

Ve školce vyrostla úplně 
nová přírodní zahrada
Před začátkem prázdnin byla do-
končena plánovaná revitalizace 
části zahrady, na kterou se podaři-
lo v  rámci projektu „Revitalizace 
zahrady v  přírodním stylu“ získat 
dotaci a za podpory města Rožno-
va celou akci realizovat a dokončit. 
V  rámci revitalizace byl přestěho-
ván skleník, byly vytvořeny vyvýše-
né záhony pro pěstování bylin, zá-
hony s  ovocnými keříky a  kvetoucí 
záhony kolem MŠ. Také se podařilo 
vybudovat mlhoviště, kde se děti 
mohly během letních dnů příjemně 
osvěžit. Součástí projektu je také 
pódium s pracovními stoly, které 
děti využívají k činnostem dosud re-
alizovanými pouze ve třídách. 

Jsme moc rádi, že se podařilo získat 
tuto dotaci, díky které se část stáva-
jící zahrady proměnila v podnětné 
prostředí pro děti i učitele. Naším 
cílem je u dětí vzbudit kladný vztah 
k přírodě a prostřednictvím této za-
hrady u dětí svobodně rozvíjet, obje-
vovat a upevňovat jejich schopnosti.
Všem, kteří se na realizaci nové 
zahrady podíleli, bychom rádi tou-
to cestou poděkovali, a to i za děti 
a  jejich rodiče a už teď se těšíme 
na realizaci druhé části zahrady, 
která nám umožní sportovní akti-
vity, které momentálně nemůžeme 
provozovat. 

Zaměstnanci MŠ 5. května 1527

Projekt cyklošvestky má 
v Rožnově stále zelenou
Na jaře letošního roku jsme vás in-
formovali o zajímavém projektu rož-
novské radnice nazvaném Rožnov-
ská cyklošvestka. Na své by si díky 
němu měli přijít všichni vyznavači 
bicyklů.

Aktuálně Rožnov připravuje pro-
jektovou dokumentaci. „Jedná se 
o  první úsek od světelné křižovat-
ky U  Janíků směřující dále přes 
5.  května ke kruhovému objezdu 
u  Penny a křižovatku s ulicí Hra-
dišťko. Trasa má okolo půl kilome-
tru a je méně náročná na přípravu 
a výkupy pozemků, kdy je většina 
v  majetku města. Výkupy se budou 

týkat jen malé části pozemků,“ při-
blížila stav projektu místostarost-
ka Kristýna Kosová (Zdravý Rož-
nov, na snímku) a pokračovala: 
„V  cyklošvestce platí vše, co jsme 
zveřejňovali doposud, čili většinou 
se bude jednat o oddělenou stez-
ku od silnice. Tento dražší způsob 
jsme zvolili kvůli tomu, aby se zde 
cítili v  bezpečí úplně všichni, tedy 
i  rodiče s dětmi. Prolnutí se ale bo-
hužel v některých úsecích přece jen 
nelze vyhnout, konkrétně se bavíme 
o křižovatce u Rosavy či sjezdu na 
Zemědělskou ulici.“

S FINANČNÍM KRYTÍM          
POMOHOU DOTACE

Zbylá část cyklošvestky — kon-
krétně od světelné křižovatky 
U  Janíků do centra města by se 
podle současných plánů měla pro-
jekčně zpracovávat již v příštím 
roce, tedy v roce 2022. „Jakmile 
budou hotovy projekty a  úspěšně 
dokončeny veškeré výkupy pozem-
ků, budeme se snažit najít dotační 
tituly, které by nám pomohly s ná-
klady. Cyklostezka totiž rozhodně 
není levná záležitost, bavíme se 
o  řádech milionů korun,“ pozna-
menala na závěr místostarostka 
Rožnova Kosová.                      (r)

ČTENÁŘSKÝ PŘÍSPĚVEK
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Město připravilo přednášku o udržitelné domácnosti 
V pondělí 20. 9. 2021 proběhla v KC Puntík přednáška o  udržitelné do-
mácnosti, kterou město Rožnov připravilo spolu s  lektorkou Lenkou Fi-
lipenskou. Mezi hlavní témata patřila udržitelná a netoxická domácnost 
a  typy, jak na ni, zerowaste a  netoxické praní. Na účastníky celodenní 
akce čekala regionální snídaně a svačina. Součástí přednášky byl také 
kreativní workshop. Účastníci akce, jež byla realizována v  rámci aktivit 
Zdravého města a  MA 21, si vyzkoušeli výrobu domácího pracího práš-
ku, přírodní kosmetiky a  zdobení látkové tašky.                                              (měú)

Rožnovští prvňáčci se do školy těšiliRožnovští prvňáčci se do školy těšili

Na 135 prvňáčků usedlo v září do lavic rožnov-Na 135 prvňáčků usedlo v září do lavic rožnov-
ských městských škol. Na ZŠ Záhumení žáky ských městských škol. Na ZŠ Záhumení žáky 
první třídy přivítal hejtman kraje a tehdy ještě první třídy přivítal hejtman kraje a tehdy ještě 
starosta Rožnova Radim Holiš (ANO).        starosta Rožnova Radim Holiš (ANO).        (r)(r)

Více foto na www.spektrumroznovska.cz

INZERCE
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Rožnovská radnice své byty prodávat nechce
Aktuálně má město ve svém vlastnictví 326 bytů. Stavba nových se neplánuje, přičemž ty stávající zůsta-
nou i nadále majetkem Rožnova. Těmito slovy by se dal shrnout budoucí vývoj městské bytové politiky.

Podle Jana Kučery (Nezávislí Rož-
nováci, na snímku), jenž měl byto-
vou problematiku na starost do své 
zářijové rezignace na post místosta-
rosty, zaznamenala radnice v  mi-
nulých letech žádosti některých ná-
jemníků na odkup městského bytu. 
„Jejich požadavky jsme projednali na 
strategickém výboru a  doporučení je 
byty neprodávat. Cena nemovitostí 
a  stavebních prací  i v oblasti bydlení 
za posledních pět let raketově vzrost-
la. Pokud bychom prodali, už nikdy 
bychom je za tu cenu nepostavili. 
Zároveň dochází ke zhodnocování 
našeho majetku. Tím, že jsme bytový 
fond neprivatizovali, hodnota majet-
ku vzrostla o více než 100 milionů ko-
run. Potřebujeme startovací byty pro 
mladé, pečovatelské pro seniory nebo 
sociální například pro matky s dětmi 
v krizové situaci,“ vysvětlil Kučera 
a  pokračoval: „Prodeje napříč byto-
vými domy navíc nejsou dobrým řeše-

ním, protože úplně všichni nájemníci 
z konkrétních domů zájem o  odkup 
nemají, a  tak by nám i například 
v  komplexu na Lesní ulici stále zů-
staly naše bytové jednotky. Druhou 
variantou je prodej jedné společnosti 
i s nájemníky. Tu jsme zavrhli, pro-
tože bychom obyvatele dostali do ne-
jistoty, a to samozřejmě nechceme.“

Změna na Moravské i Lesní

Nájemné v městských bytech je ve 
dvojí cenové hladině: 1) zvýhodně-
né – pro seniory, mladé rodiny či 
sociálně znevýhodněné činí aktuál-
ně 62 Kč/m2/měsíc, 2) běžná činže 
je pak 89 Kč/m2/měsíc. „Zastupitelé 
v  září odsouhlasili změnu týkající se 
využití konkrétních bytových domů. 
Například na Lesní ulici půjdou 
nově jen mladé rodiny, pro které je 
to zajímavá lokalita a  nevadí jim 
bydlení na kopci. Nově si koncepce 

ukládá a  rekonstrukcí částí bytů 
v komplexu na Moravské ulici vy-
tvořit pečovatelské byty pro seniory 
a osoby se zdravotním postižením. 
Byty projdou bezbariérovou úpra-
vou a na patře bude fungovat i  pe-

čovatelské služba. Pokud kolegové 
z nového vedení navrhnou do roz-
počtu, tak s rekonstrukcí je možno 
začít v roce 2022,“ dodal na závěr 
dnes již bývalý místostarosta Rož-
nova Jan Kučera.                          (r)

NÁZORY KOMUNÁLNÍCH POLITIKŮ
Jak hodnotíte současnou bytovou politiku města? Měla by se změnit? Měla by radnice privatizovat byty? Pokud ano, které, 
a za jakých podmínek? Odpovědi na tyto otázky hledalo Spektrum Rožnovska také u místních politiků v rámci tradičního 
Tématu měsíce. 

Jiří Martinek (ANO)
Město má kvalitně zpracovanou kon-
cepci rozvoje bydlení. Snaží se vyho-
vět všem skupinám zájemců o měst-
ský byt, což se děje poměrně rychle. 
Pracuje na tom, jak přilákat hlavně 
mladé lidi, třeba formou nabídky 
startovacích bytů, kdy mladí budou 
mít čas na pořízení vlastního bydlení 
a pak v Rožnově zůstat. Problémem 
je stárnutí populace, a tedy potřeb-
nost pečovatelských bytů. Momen-
tálně však není možnost, jak dosta-
tečně vyřešit tuto otázku (pozemky, 
drahý materiál, finální počet nových 
bytů bude málo). 

Celkové hodnocení velmi dobré. 
Měl bych však jednu výtku. Město by 
mělo lepe prověřovat uchazeče o byt, 
zda všechny údaje v žádosti jsou prav-
divé a uchazeč nedluží v jiném městě 
peníze např. za bydlení nebo poplat-
ky. Raději bych viděl v městském bytě 
rodinu nebo občana Rožnova, který 
bude platit nájem a neničit vybavení, 
než někoho, kdo nebude platit nájem 
a jeho dluh se bude jen zvyšovat vůči 
městu a tím i občanům tohoto města.

Otázka privatizace je složitá. Měs-
to se podílí na správě domu společně 
s SVJ, což je značně komplikované, 
občas musí řešit i stížnosti na nájem-
níky. Proto uvažuje o privatizaci bytů. 
Problémem je však to, že nebudou 
odkoupeny všechny byty a privatiza-
ce nepřinese dostatečné prostředky 
na výstavbu nových bytů, třeba těch 
pečovatelských. 

Zdeněk Třos (Piráti)
Jsem zastáncem toho, aby město 
mělo co nejvíce bytů ve svém vlastnic-
tví. Vídeň vlastní cca 220 000 bytů, 
což představuje asi 25 % z celkového 

bytového fondu. Praha má také plán, 
jak zlepšit bytovou situaci v metropo-
li. Cílem je stavět 9 000 bytů ročně 
a vlastnit 35 000 městských bytů do 
roku 2030. Naše město by mělo jít 
stejným směrem a spíše než se zbavo-
vat bytů, tak naopak hledat prostřed-
ky a možnosti, jak stavět městské 
byty a celkově podporovat bytovou 
politiku v Rožnově. Je důležité, aby 
pro obyvatele Rožnova bylo reálné si 
pořídit nový byt za rozumnou cenu. 
Prioritní by měla být výstavba bytů 
pro seniory i podpora družstevního 
bydlení či spolkového bydlení. Zajiš-
tění bydlení pro seniory by částečně 
mohlo vyřešit upravení několika 
bytů z bytového fondu Rožnova na 
byty bezbariérové a výstavba nových 
bezbariérových bytů na městských 
pozemcích. Líbí se mi také spolkové 
bydlení tzv. baugruppe. Spolky by 
založili buď přímo občané, nebo pro-
střednictvím profi organizátora by se 
o městské pozemky ucházeli v soutě-
ži, kde získají právo stavby a ze svých 
prostředků postaví bytový dům. Měs-
to získá v domě určitý počet bytových 
jednotek, v nichž může nabídnout by-
dlení např. seniorům nebo občanům 
s horší pohyblivostí. Další možností 
jsou družstevní byty, kde by město 
družstvo zakládalo společně se sou-
kromým partnerem. Pořizovací ceny 
bytů by celkově klesly až o třetinu. 
Ovšem město nyní nemá dostatečné 
množství pozemků, což může vyřešit 
nový územní plán a nákup pozemků. 

Klub zastupitelů KDU-ČSL
Přestože zde máme řadu obyvatel 
schopných zajistit si vlastními silami 
bydlení, město by mělo směřovat své 
aktivity především do sféry sociálního 

bydlení. V tomto duchu vidíme hned 
několik skupin hodných pozornosti: 
lidé handicapovaní, mladé rodiny, 
které nemají na začátku životní 
a profesní dráhy dostatečné finanční 
zázemí, senioři, kteří z různých dů-
vodů nemají oporu ve svých rodinách 
a přitom si po letech aktivní pracovní 
činnosti zaslouží důstojné podmín-
ky pro podzim života. Náš pohled je 
vzdálen všeobjímající socialistické 
péči, zároveň si uvědomujeme, že 
mezi našimi spoluobčany jsou takoví, 
kteří nemohou být vrženi na pospas 
nesmlouvavým zákonům trhu. Celá 
naše společnost i město se musí při-
hlásit k zodpovědnosti vůči jejich po-
třebám. Současná politika státu bo-
hužel především druhou skupinu jako 
by neviděla, přitom v jejích rukou je 
budoucnost naší země. Mladé rodiny 
nemají zpravidla hned po uzavření 
manželství dostatek finančních pro-
středků na koupi či pronájem bytu za 
tržní ceny. Nejednou to může být i dů-
vod pro oddálení rozhodnutí pořídit 
si dítě. Zatímco u handicapovaných 
či seniorů je přirozená podpora v po-
skytnutí bytu za zvýhodněnou cenu 
nájemného, pro mladé rodiny vidíme 
cestu v časově omezené pomoci. Ří-
kejme tomu např. Program 5, který 
mladým lidem nabídne po dobu pěti 
let zvýhodněné „startovní bydlení“. 
Získají tak překlenovací období a od-
razový můstek pro získání vlastního 
plnohodnotného bydlení – již zcela 
ve svém. Solidní je právě ona časová 
omezenost, protože každý z nás je 
povinen se o sebe postarat a nespo-
léhat se na dobročinnost společnosti 
po celý svůj život. Věříme, že tato vize 
povede k tomu, že za pár desítek let, 
až tito lidé budou odcházet do sta-

robního důchodu, budou mít vlastní 
střechu nad hlavou. Počet městských 
bytů, které máme aktuálně k dispozi-
ci, je podle našeho soudu dostatečný. 
Pokud by se naskytly dotace na vý-
stavbu nových bytů s rozumnou dota-
cí, je třeba, aby město bylo připrave-
no využít těchto nabídek. Stojíme si 
také za tím, že i nadále by měla být 
podporována individuální výstavba 
rodinných domů – zvl. podporou bu-
dování inženýrských sítí. Musíme být 
ale zároveň ostražití vůči developer-
ským projektům, kterým nejde o nic 
jiného než jen a pouze o zisk.

Alois Vychodil (ODS)
Zastupitelstvo města Rožnova schvá-
lilo 14. aktualizaci koncepce rozvoje 
bydlení do roku 2028. Byla zmapová-
na bytová situace a zájem o bydlení 
se zaměřením na byty ve vlastnictví 
města. Schválenou strategií byl zru-
šen předchozí záměr výstavby nového 
bytového domu se 14 pečovatelskými 
byty. Ve strategickém výboru jsem 
pro zrušení tohoto záměru souhla-
sil. Odhad nákladů na výstavbu byl 
okolo 60 mil. Kč. Rozpočet města by 
další zátěž investičních výdajů neune-
sl. Původní předpoklad využít výtěž-
ku z prodeje 15 bytů na Lesní 2330 
současným nájemníkům, by náklady 
zdaleka nepokryl. Prodej těchto bytů 
však plně podporuji. Výnos z prodeje 
by měl být využit na rekonstrukce 
stávajícího bytového fondu, který je 
v mnoha případech ve špatném sta-
vu. Slabou stránkou je problém vzá-
jemného soužití obyvatel v některých 
bytových domech s byty ve vlastnictví 
města. A to i v případech, kdy měs-
to vlastní jednotlivý byt v bytovém 
domě, kde nepříliš přizpůsobiví ná-
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jemníci narušují soužití s vlastníky 
bytů. Při řešení takových případů by 
mělo být město aktivnější. Je dobře, 
že díky developerským aktivitám v po-
sledních letech se podstatně rozšířila 
nabídka nových bytů. Město v rámci 
svých možností tyto aktivity podporu-
je a  neklade zbytečné překážky.

Jan Kučera (Nezávislí Rožnováci)
Jak funguje bytová politika? Před 
šesti lety, než jsme ji zavedli, město 
na správě bytů každý rok prodělalo 
— nájemné nezaplatilo náklady na 
opravy a provoz. Většina bytových 
domů byla zanedbaná. Když přišla 
matka s dítětem v aktuální kri-
zi žádat o byt, dozvěděla se, že se 
zhruba za tři roky může dostat na 

řadu. Bezohledným nájemníkům 
a  neplatičům často jejich prohřeš-
ky procházely. Nájemníkům nebyla 
nabízena pomocná ruka ve formě 
sociální práce, aby se mohli z pří-
padných problémů dostat a postavit 
se na vlastní nohy.

Dnes máme po rekonstrukci kro-
mě jediného všechny bytové domy. 
Ten poslední přijde na řadu příští 
rok. Lidé v nenadálé bytové kri-
zi mají šanci brzy bydlet. Mladé 
rodiny mohou využít startovacích 
bytů slušného standardu, našetřit 
si peníze a nachystat se na vlastní 
bydlení. Zavedli jsme pečovatelské 
byty pro seniory, čímž reagujeme 
na stárnutí populace. Město inka-
suje z nájmu dost na provoz bytů 

i  jejich rekonstrukci. Kvalita bydle-
ní se zvýšila.

Jestli privatizovat bytový fond? 
Odpověď odborníků i strategického 
výboru města zní jasně. Rozhodně 
v této době ne. Město potřebuje byty 
pro mladé, aby neodcházeli. Město 
potřebuje byty pro seniory, stárne 
populace a bude potřeba pečovatel-
ských bytů. Město potřebuje vědět, 
že může obyvatelům pomoci, aby 
neodcházeli z města. Když byla před 
šesti lety vlna žádostí o  prodej bytů, 
město je neprodalo. Za tu dobu hod-
nota bytů stoupla o více než sto mili-
onů. Když něco funguje, vydělá si to 
na sebe a opravy, a  ještě to pomáhá 
mladým, seniorům a rodinám, proč 
to kazit, proč to prodávat?

Petr Kopecký (Zdravý Rožnov)
Bytová politika je díky aktuální 
koncepci nastavena systémověji 
a transparentněji. Zohledňuje po-
třeby mnoha skupin, pro které je 
problém sehnat v Rožnově bydlení. 
Cílí primárně na ty nejpotřebnější, 
ale vytváří prostor i pro mladé lidi 
a nechybí v ní ani kategorie byty 
za tržní ceny. Zahrnuje tedy širo-
ké  spektrum občanů, což je možné 
díky relativně bohatému bytovému 
fondu města. A to není samozřej-
most, jiná města se rozhodla byty 
prodávat. A to je v době, kdy je pro 
mnohé stále složitější si obstarat by-
dlení, krátkozraké řešení. Také pro-
to zatím bytový fond držíme, včetně 
bytů na Lesní ulici. 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
RADNICE

INFORMUJE
Ve dnech 8. a 9. října proběhnou na 
území České republiky volby do Po-
slanecké sněmovny Parlamentu ČR. 

V pátek 8. října 2021 budou voleb-
ní místnosti otevřené v čase od 14 
do 22 hodin, v sobotu 9. října pak 
od 8 do 14 hodin.  V termínech 
stanovených zákonem mohou vo-
liči volit i v zahraničí. Hlasovací 
lístky obdrží Rožnované do řádně 
označených poštovních schránek 
podle místa svého trvalého po-
bytu nejpozději v úterý 5. října. 
Hlasovací lístky jsou vytištěny pro 
každou volební stranu samostatně 

na formátu A3 a jsou jednostran-
né. Na hlasovacím lístku, který 
volič vybere, může zakroužkovat 
nejvýše 4  kandidáty.

Volební okrsky zůstávají v  Rož-
nově nezměněny. V zařazení 
jednotlivých ulic a domů do vo-
lebních okrsků nastala pouze 
jedna změna.  Jedná se o ulici 
Hrnčířskou, která nově zasahuje 
kromě volebního okrsku č. 1 i do 
volebního okrsku č. 3, a to čísly 
popisnými 3031 a 3032. Nová 
ulice U  Dubu je zařazena do vo-
lebního okrsku č. 1.  Stejné zůstá-
vají i adresy volebních místností, 
z nichž bezbariérový přístup mají 
volební místnosti  2, 6, 7,  8,  9, 
10, 11, 13, 14. 

I ve volbách do Poslanecké sně-
movny mohou voliči ze závažných 

zejména zdravotních důvodů požá-
dat o volbu do přenosné volební 
schránky v místě svého trvalého 
pobytu. V takovém případě je tře-
ba telefonicky požádat pracovnice 
městského úřadu (tel. 571 661 146, 
739 503 554,  571 661 134, 730 
807 776) nebo ve dnech voleb pří-
slušnou okrskovou volební komisi, 
v jejímž územním obvodu má volič 
trvalý pobyt, o možnost hlasovat 
mimo volební místnost. Tuto mož-
nost však nemohou využít voliči, 
kteří jsou v karanténě nebo izola-
ci z důvodu onemocnění covid-19. 
Uvedení voliči mají také zákaz vstu-
pu do volební místnosti, pro realiza-
ci svého volebního práva však mo-
hou využít některého ze zvláštních 
způsobů hlasování zajišťovaných 
Krajským úřadem Zlínského kraje.

Z aktuálně platného nařízení 
Ministerstva zdravotnictví vyplývá 
pro občany povinnost pohybovat 
se ve volební místnosti pouze s  re-
spirátorem popř. s jiným prostřed-
kem ochrany dýchacích cest se 
srovnatelnou účinností. 

Tyto budou moci být sejmuty 
pouze pro účely identifikace voliče 
okrskovou volební komisí. 

Volební místnosti též budou vyba-
veny dezinfekčními prostředky.

Veškeré informace k volbám 
jsou průběžně publikovány na 
webových stránkách města — 
www.roznov.cz (záložka VOLBY).

Hana Bočková
odbor kanceláře starosty



Prázdniny jsou za námi, během nich středisko 
volného času zorganizovalo téměř 30 táborů
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Ještě koncem května nebylo zcela 
jasné, zda vůbec a v jakém režimu 
budou letošní letní tábory pro-
bíhat. Ve středisku volného času 
jsme se však pilně na celou řadu 
příměstských a tři pobytové tábory 
připravovali již od jara. O to vět-
ší radost zavládla po rozhodnutí 
vlády a  MŠMT, že letní tábory se 
za dodržení specifických hygienic-
kých podmínek budou moci konat. 

Během prázdnin jsme mohli 
nabídnout téměř 30 táborů jak 
příměstských, tak pobytových 

a  udělat tak radost téměř 650 
dětem a teenagerům. Letní tábo-
ry měly různá zaměření, takže si 
mohl vybrat opravdu každý a za-
jistit si tak skvělý zábavný týden 
s kamarády a vedoucími ze SVČ. 
Převažovaly pohybové a sportov-
ní, nemálo jich bylo také výtvar-
ných, tvořivých a s přírodovědnou 
tematikou.

Každoročně velmi populární je 
náš již tradiční pobytový tábor na 
Soláni nebo Bílé, za nimi nijak ne-
zaostává ani osmidenní sportovně 

nabitý cyklisticko-windsurfingový, 
který realizujeme v Pasohlávkách 
na jižní Moravě. Z příměstských 
bychom mohli jmenovat celou 
řadu, namátkou například tábor za-
měřený na fotografování, výtvarné 
činnosti, plavecký, akční adrena-
linový, parkourový nebo řada ta-
nečních s Heart2Beat. Zrealizovali 
jsme také několik novinek, mezi 
něž patřil Kuchařský tábor nebo 
tábor Hrátky se zvířátky. 

V těchto dnech se u nás ve stře-
disku volného času již těšíme ze za-

hájení nové sezony. Aktuálně jsme 
odstartovali pravidelnou činnost, 
ve které dětem a mládeži nabízíme 
více než 120 kroužků, klubů a  zá-
jmových útvarů. 

Nenaplněnou kapacitu mají pou-
ze některé z nich a veškeré informa-
ce o nich a jak se přihlásit nalez-
nete na našich webových stránkách 
www.svcroznov.cz. 

Za Středisko volného času 
Rožnov pod Radhoštěm         

Marcela Válková
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KAM
ZA KULTUROU

ŘÍJEN
Vážení čtenáři,

během podzimních dní bohužel opět dochází k postupnému nárůstu počtů onemocnění způsobených koronavi-
rem. Všechny tyto říjnové pozvánky byly aktuální ke konci září, může se tedy v ojedinělých případech stát, že v  říjnu 

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

zatoužil po tom důvěrně poznat svou vlast. 
17.00 a 20.00 hodin — kino Panorama

 � STŘEDA 27. 10.
BEE BAKARE TRIO 
Náhradní termín za zrušený koncert. Koncert 
je vyprodaný, platí vstupenky zakoupené na pů-
vodní termín před rokem.
19.00 hodin — hotel AGH

PODCASTY 
www.tka.cz/podcasty
Úterý 5. října / Ludmila Vašková
Úterý 12. října / Zuzana Klímková
Úterý 19. října / Rožnovská alternativní hu-
dební scéna #7
Úterý 26. října / Adam Uličný

Jazzmenu 2021 
www.tka.cz/jazzmenu

 � STŘEDA 6. 10. 
STEVE CLARKE TRIO (USA)       
Excelentní baskytarista, se znovu po pěti le-
tech spojil s klávesistou Walterem Fischbache-
rem a bubeníkem Alexem Bernathem, takže 
se všichni tři znají hráčsky i lidsky více než 
dokonale. Toto turné bude dle Steveových slov 
posledním návratem do Evropy.
19.00 hodin — Brillovka

 � STŘEDA 13. 10. 
TRIPLAY (CZ)     
Zástupce mladé jazzové generace, progresívní 
projekt, jehož repertoár je tvořen převážně au-
torskými skladbami všech členů. 
19.00 hodin — Vrátnice
  

 � STŘEDA 20. 10. 
JAY DELVER      
Mladá energická brněnská kapela, se skvěle 
zpívajícím frontmanem, která zvítězila v roce 
2020 v prestižní soutěži Mladí ladí jazz. 
19.00 hodin — Vrátnice

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

 � PONDĚLÍ 4. — NEDĚLE 10. 10.
TÝDEN KNIHOVEN
24. ročník celostátní akce vyhlášené Svazem 
knihovníků a informačních pracovníků.
 

 � ČTENÁŘSKÁ AMNESTIE
Všichni zapomnětliví čtenáři mohou vrátit po 
celý týden zapůjčené a upomínané knížky, ča-

 � PÁTEK 1. 10. 
CTIB, CÍSAŘPANCÍŘ
Pokud by existoval žánr disco punk, Ctib by 
byl pravděpodobně jeho vlajkovou lodí. 
20.00 hodin — Vrátnice

 �ÚTERÝ 5. 10. 
PKM — PARTA KROMĚŘÍŽSKÝCH MUZI-
KANTŮ
Původně parta muzikantů, hrajících pro ra-
dost sobě a pro pobavení svých kamarádů. 
V současnosti skupina PKM působí na kon-
certních akcích regionálního významu.
19.00 hodin — Vrátnice

 � STŘEDA 6. 10. 
STEVE CLARKE TRIO
Steve Clarke — baskytara, Walter Fischbacher 
— klávesy, Alex Bernath — bicí.
19.00 hodin — velký sál Brillovka

 � STŘEDA 13. 10. 
TRIPLAY
Koncert. Jan Uvíra — klávesy, Kryštof Tome-
ček — kytara, Marek Urbánek — bicí.
19.00 hodin — Vrátnice 

 �ÚTERÝ 19. 10.
HELEN MONEY (USA), AMA ACS (DK)
Koncert. 
20.00 hodin — Vrátnice

 � STŘEDA 20. 10. 
JAY DELVER
Koncert. Okouzlující melodické linie ve složi-
tých strukturách jemně balancujících na hraně 
jazzu, funky, popu a rocku. Vítěz soutěže Mla-
dí ladí jazz 2020.
19.00 hodin — Vrátnice

 � PÁTEK 22. A SOBOTA 23. 10.
VŠESVATSKÝ JARMARK
Tradiční podzimní jarmark na rožnovském ná-
městí s pestrou nabídkou zboží.
Masarykovo náměstí

 �ÚTERÝ 26. 10.
MERTA — HRUBÝ — FENCL
Koncert.
19.00 hodin — Vrátnice

 � STŘEDA 27. 10. 
LADISLAV ZIBURA: PRÁZDNINY V ČESKU
Po světě už se Ladislav narajzoval dost, a tak 

sopisy a jiné další dokumenty bez sankčních 
poplatků (upomínek).
 

 � PONDĚLÍ 4. 10.
O POKLAD STRÝCA JURÁŠA 
Vyhlášení literární soutěže pro děti od 6 do 15 
let na téma: Aby ze světa nevymizela radost. 
Uzávěrka soutěže: 3. 12. Slavnostní vyhodno-
cení 31. 1. 2022.
 

 � PONDĚLÍ 4. 10.
MĚSTO V MÉ PAMĚTI
Pracovní setkání skupiny nad další náplní 
a budoucností projektu.
16.00 hodin — podkroví
 

 �ÚTERÝ 5. 10.
MISTŘI EVROPSKÉHO BAROKNÍHO 
MALÍŘSTVÍ
Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V). 
První přednáška nazvaná Carravaggio (1571 – 
1610) z tematického cyklu seznamujícím s nej-
výraznějšími osobnostmi evropské malířské 
scény 17. století, jejich životem a dílem, které 
se nesmazatelně vrylo do světových dějin umě-
ní. Výukovým garantem je doc. Mgr. Martin 
Pavlíček, Ph.D. Zájemci se mohou přihlásit 
do 19. 10. v městské knihovně nebo na e-mailu 
knihovna@knir.cz. Výuka je určena seniorům, 
poplatek za semestr 400 Kč.
9.00 hodin — studovna
 

 �ÚTERÝ 5. 10.
LIDSKÁ TVÁŘ PSYCHIATRIE
MUDr. MICHAL RASZKA
Diskuse s psychiatrem a psychoterapeutem, 
který sám má zkušenost s léčbou.
17.00 hodin — podkroví
 

 � STŘEDA 6. 10.
ČTENÍ SLUŠÍ KAŽDÉMU
Něco pozapomenutého. Čtení z knih.
14.00 hodin — kavárna Domova seniorů
 

 �ÚTERÝ 19. 10.
MISTŘI EVROPSKÉHO BAROKNÍHO 
MALÍŘSTVÍ
Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V). 
Druhá přednáška s názvem Annibale Carracci 
(1560 - 1609). Zájemci z řad seniorů se mo-
hou přihlásit do 19. 10. v městské knihovně 
nebo na e-mailu knihovna@knir.cz.
9.00 hodin — studovna
 

 � STŘEDA 20. 10.
TOMÍK NA CESTÁCH
Tuktukem z Thajska až na Moravu. Těšit se 
můžete na velké množství barvitých historek 

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

Městská knihovna
Tel.: 571 654 747
www.knir.cz
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 Další akce v měsíci
 

 � SOBOTA 2. — ČTVRTEK 7. 10.
POBYT TATRANSKÁ LOMNICA
Odjezd v 9.00 hod. od čerpací stanice na ul. 1. máje
 

 �NEDĚLE 3. — PÁTEK 8. 10.
POBYT SPÁLENÉ POŘÍČÍ
Odjezd bude upřesněn SMS.
 

 � STŘEDA 6. 10.
PŘEDNÁŠKA ZAMĚSTNÁVÁNÍ LIDÍ 
V SENIORSKÉM VĚKU
Přednáší Jaroslava Martinková z OSSZ Vsetín.
15.00 hodin — klubovna SC
 

 � KAŽDÝ PÁTEK OD 8. DO 29. 10. 
V ČASE OD 9.00 DO 10.00 HODIN
Pravidelné skupinové rehabilitační cvičení ve 
Fittsportu na Meziříčské ulici pod vedením 
odborného cvičitele. Účast max. 10 osob ve 
skupině. Přihlášky ihned.
9.00-10.00 hodin
 

 � SOBOTA 9. 10.
OLYMPIÁDA PRO SENIORY
9.00-12.00 hodin — u hudebního altánu 
v městském v parku
 

 � ČTVRTEK 14. 10.
OPERA NABUCCO
Divadlo Ant. Dvořáka v Ostravě. Odjezd 
v  16.30 hod. ze zastávky na ul. 1. máje. Jsou 
ještě volná místa. Hlaste se ihned.
 

 �NEDĚLE 17. — PÁTEK 22. 10.  
POBYT LUHAČOVICE
Doprava vlastní
 

 � STŘEDA 20. 10.
NÁKUP V POLSKÉM TĚŠÍNĚ
Hlaste se ihned — od 11. 10. pouze telefonicky 
nebo e-mailem!
Odjezd v 6.00 hodin na zast. ul. 1. máje
 

 � ČTVRTEK 21. 10.  
SENIORKINO – FILM ZÁTOPEK
15.00 hodin — kino Panorama
 

 �NEDĚLE 24. 10.
MUZIKÁL WEST SIDE STORY
Divadlo Jiřího Myrona v Ostravě. Odjezd ve 
14.00 hod. ze zastávky na ul. 1. máje. Jsou 
ještě volná místa. Hlaste se ihned.
 

 � PONDĚLÍ 25. 10.
MĚŘENÍ GLYKEMIE
9.00-11.00 hodin — malá kancelář SC

Valašské muzeum v přírodě
Tel.: 571 757 111

 � PÁTEK 1. — NEDĚLE 3. 10.
BOŽSKÁ FLÉTNA
Mezinárodní hudební festival o Panově flétně 
a jejích interpretech. 
16.00 hodin — Dřevěné městečko

 � SOBOTA 9. — NEDĚLE 17. 10.
VALAŠSKÝ HORTIKOMPLEX
Úroda z polí, zahrad a sadů aneb Valašský 
hortikomplex. Výstava podzimních výpěstků.
9.00-16.00 hodin — Dřevěné městečko

Galerie CREARS
Tel.: 739 403 486

plných neskutečných situací.
17.30 hodin — podkroví
 
PRO DĚTI
 

 � SOBOTA 2. 10.
JAK KAŠPÁREK ZACHRÁNIL POHÁDKO-
VOU ŘÍŠI
Loutkové divadélko ROLO.
10.00 hodin — podkroví
 

 � PONDĚLÍ 4. 10.
O POKLAD STRÝCA JURÁŠA — ABY ZE 
SVĚTA NEVYMIZELA RADOST
Zveřejnění témat dalšího ročníku literární sou-
těže pro děti.
Dětské oddělení
 

 � PÁTEK 8. 10.
KOMIKSOVÁ NOC S ANDERSENEM
Ponocování v knihovně pro čtenáře 2. až 4. 
tříd. Uzávěrka přihlášek do 30. září!
17.00 hodin — knihovna
 

 � SOBOTA 16. 10.
VESELÁ ČERTÍ POHÁDKA
Loutkové divadélko ROLO.
10.00 hodin — podkroví
 

 � STŘEDA 27. 10.
MOŘSKÝ OBCHŮDEK
Lovci perel mohou směnit Moriony za odměny.
13.00 hodin — půjčovna
 

 � STŘEDA 27. 10.
PIDIKNIR — HOUBAŘSKÝ
Pojďte s námi na houby, jsou měkoučké, ply-
šové, naučíme se je poznávat. Setkání rodičů 
s předškolními dětmi.
9.00 hodin — podkroví
 

 � SOBOTA 30. 10.
O PRINCEZNĚ ROZMAŘILCE
Loutkové divadélko ROLO.
10.00 hodin — podkroví
 
VÝSTAVA
DO SOBOTY 30. 10.
KRAJINA VIDENÁ SRDCOM — MARIÁN 
BÉREŠ
Chodby a podkroví

Kino Panorama
Tel.: 734 366 060

 � ČTVRTEK 30. 9. — NEDĚLE 3. 10.
KRÁLÍČEK PETR BERE DO ZAJEČÍCH
18.00 hodin
 

 � ČTVRTEK 30. 9. — NEDĚLE 3. 10.
NENÍ ČAS ZEMŘÍT
20.00 hodin
 

 � PONDĚLÍ 4. — STŘEDA 6. 10.
PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL
18.00 hodin
 

 � PONDĚLÍ 4. — STŘEDA 6. 10.
SUPERNOVA
20.00 hodin
 

 � ČTVRTEK 7. — NEDĚLE 10. 10.
MYŠI PATŘÍ DO NEBE
18.00 hodin
 

 � ČTVRTEK 7. — NEDĚLE 10. 10.
KAREL
20.00 hodin

 � PONDĚLÍ 11. — STŘEDA 13. 10.
DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA
18.00 hodin
 

 � PONDĚLÍ 11. — STŘEDA 13. 10.
ZÁTOPEK
20.00 hodin
 

 � ČTVRTEK 14. — NEDĚLE 17. 10.
VENOM 2: CARNAGE PŘICHÁZÍ
18.00 hodin
 

 � ČTVRTEK 14. — NEDĚLE 17. 10.
KAREL
20.00 hodin
 

 � PONDĚLÍ 18. — STŘEDA 20. 10.
KAREL
17.30 hodin
 

 � PONDĚLÍ 18. — STŘEDA 20. 10.
LÁSKA NA ŠPIČKÁCH
20.00 hodin
 

 � ČTVRTEK 21. — NEDĚLE 24. 10.
ROZBITÝ ROBOT RON
18.00 hodin
 

 � ČTVRTEK 21. — NEDĚLE 24. 10.
DUNA
20.00 hodin
 

 � PONDĚLÍ 25. A ÚTERÝ 26. 10.
NENÍ ČAS ZEMŘÍT
17.00 hodin
 

 � PONDĚLÍ 25. A ÚTERÝ 26. 10.
HALLOWEEN ZABÍJÍ
20.00 hodin
 

 � ČTVRTEK 28. — NEDĚLE 31. 10.
ADDAMSOVA RODINA 2
18.00 hodin
 

 � ČTVRTEK 28. — NEDĚLE 31. 10.
KURZ MANŽELSKÉ TOUHY
20.00 hodin

Klub seniorů
Tel.: 774 423 197

POZOR! Od pondělí 11. 10. do pátku 22. 10. 
bude seniorské centrum z technických důvodů 
uzavřeno.

Zdravotní turistické vycházky

 �ÚTERÝ 5. 10. 
BUMBÁLKA 
Sraz v 8.15 hod. na AN, nást. 21. Trasa: Bum-
bálka — Kmínek — Bobek — Bílá (asi 14 km).
 

 �ÚTERÝ 12. 10.
BACOV 
Sraz v 8.15 hod. na AN, nást. 19. Trasa: Ba-
cov — Kamenné — Dolní Bečva (asi 10 km). 
                                          
                     

 �ÚTERÝ 19. 10.
RAJNOCHOVICE  
Sraz v 7.40 hod. na vlakovém nádraží. Trasa: 
Rajnochovice — rozhledna Maruška (asi 14 km).                      
                                     
ÚTERÝ 26. 10.
PINDULA 
Sraz v 8.20 hod. na AN, nást. 11. Trasa: Pin-
dula — Hor. Paseky — Dol. Paseky (asi 8 km).

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

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

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

Kino Panorama
Tel.: 734 366 060
www.disdata.cz, www.tka.cz
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STAGE GARDEN GALLERY CREARS — PAVILON 

PAULINA SKAVOVA socha, ADAM KAŠPAR, 
malba. Výstava potrvá do 16. 10.

Jana ÁGNES, Ladislav M.WAGNER
Výstava v prostorách Galerie CREARS bude 
od 9. 10. do 13. 11. 

Boris JIRKŮ 2021
Výstava významného umělce v novém pavilonu 
STAGE GARDEN GALLERY CREARS se 
uskuteční od 23. 10. do 27. 11.

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

 � PÁTEK 15. 10.
HUDEBNÍ FUJARÉ #2 — ILDIKÓ KALI 
(SK) & CM ŠMYKŇA
Dvojkoncert slovenské kytaristky a zpěvačky 
Ildikó Kali, známé též ze skupiny Romanika, 
a ostravské cimbálové muziky Šmykňa, která 
hraje převážně slovenský lidový repertoár. 
19.00 hodin — sál Brillovky

 � PONDĚLÍ 25. 10.
ZÁJEZD NA DIVADLO DO OSTRAVY
Oblíbený autobusový zájezd za vybranou diva-
delní produkcí do Ostravy. Jedeme na derniéru 
grotesky Rolanda Schimmelpfenniga „Zimní 
slunovrat“ do Komorní scény Aréna. Odjezd 
od rožnovského kina v 16.45 h. Lektorský 
úvod v autobusu cestou tam a zábava cestou 
zpět. Předprodej a info na www.fujare.cz.

Centrum Zdravé Já
Palackého 457
www.cititsedobre.cz

 � PÁTEK 1. 10. 
VYŠETŘENÍ POHYBOVÝCH VAD U DĚTÍ
vede: MVDr. Zuzana Forejtková, vstup zdarma
nutná rezervace času přes objednávkový sys-
tém - https://cititsedobre.reenio.cz/
13.00-16.00 hodin

 � SOBOTA 2., NEDĚLE 3. 10. 
SÍLA V JEMNOSTI — ŠAMANISMUS DNES
vede: Vladimír Václavek 
cena: sobotní přednáška 250 Kč | nedělní se-
minář 1 200 Kč
rezervace: vesvemzivlu@gmail.com, 
tel.: 774 983 521
so 16-18 hodin, ne 10-18 hodin

 � PÁTEK 8. 10. 
LÉČENÍ ŠAMANSKOU LÉČEBNOU CESTOU
vede: Roman Odevzdaný  
www.expedice-peru.cz, cena: 300 Kč
rezervace: odevzdany@gmail.com, 777 561 316
17.00-19.00 hodin

 � PÁTEK 8. 10. 
INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE A ODBLOKY
vede: Libuše Poulíčková, cena: 700 Kč
nutná rezervace: 776 621 449  
lpoulickova@seznam.cz
17.00 hodin

 � SOBOTA 16. 10. 
4HODINOVÉ CVIČENÍ PRO SPRÁVNÉ 
DRŽENÍ TĚLA 
vede: Ing. Jiří Forejtek, cena: dospělí 1 000 
Kč | dítě do 15 let v doprovodu rodičů 600 Kč
rezervace přes objednávkový systém — 
https://cititsedobre.reenio.cz/
9.00-13.00 hodin 

Film spojený s přednáškou spisovatele a režisé-
ra filmu — Dalibor Stach 
18.00-20.00 hodin – Slunečnice

 �ÚTERÝ 19. 10.
ŠAMANSKÉ CESTOVÁNÍ  
léčivý zážitkový workshop s šamanským bub-
nem — Mgr. Petr Horák
18.30-20.00 hodin — Slunečnice 

 � ČTVRTEK  21. 10.
ÚPLŇKOVÁ MEDITACE A ÓM CHANTING 
skupinová meditace 
18.30 hodin — Slunečnice 

 � PÁTEK 22. 10.
SETKÁNÍ S GENOVÝMI KLÍČI 
skupina sdílení pro pokročilé — Martina Knot-
ková, Radek Lešikar
17.00 hodin úvod pro nováčky, 18.00-20.00 
hodin — Slunečnice

 � PÁTEK 29. 10.
MUZIKORELAXACE — HUDEBNÍ LÁZEŇ 
S HARMONIZAČNÍMI NÁSTROJI 
skupinová relaxace — Jana Buroňová
18.00-20.00 hodin — Slunečnice

Individuální terapie, poradny ve Slunečnici:
REFLEXNÍ TERAPIE DUŠE — Petr Vlček 
(5. 10., 19. 10.)
MUZIKORELAXACE — HUDEBNÍ LÁZEŇ 
S HARMONIZAČNÍMI NÁSTROJI — Jana Buroňová
INDIVIDUÁLNÍ KONSTELACE  —  Hana Kubelová
ACCESS BARS® —  Hana Kubelová
REGRESNÍ TERAPIE A SPIRITUÁLNÍ RE-
GRESE —  Libor Hajda (28. 10.)
KOUČINK UVOLNĚNÍ EMOČNÍCH 
VZORCŮ —  Pavel Dvořák
AKUPRESURNÍ MASÁŽ HLAVY (Access 
Barss) — Anna Lerchová (6. 10.)

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

 � SOBOTA 2. 10.
ROŽNOVSKÝ KRPÁL 2021
Tradiční závod horských kol pro děti i dospě-
lé. Přihlášky přes www.roznovskabrazda.cz, 
nebo mailem p.solgovic@svcroznov.cz 
9.00 hodin — koliba Dolní Paseky 

 � STŘEDA 6.10.
PŘEDNÁŠKA: SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA DĚTÍ
Přednášející Mgr. Martin Navařík. Nutné při-
hlášení na m.navarik@svcroznov.cz    
17.30-19.30 hodin — KC Puntík
 

 � STŘEDA 6. 10.
PŘEDNÁŠKA: PŘÍKRMY DĚTÍ 6-12 MĚSÍCŮ
Přednáška s porodní asistentkou Evou Hurtovou, 
Dis. Nutné se přihlásit na puntik@svcroznov.cz
15.00-17.00 hodin — KC Puntík

 � ČTVRTEK 7. 10.
FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST
18.00 hodin — SVČ

 � SOBOTA 9. 10.
OLYMPIÁDA PRO SENIORY
Zábavné dopoledne určené pro seniory, které 
bude plné pohybu, zajímavých venkovních her 
i aktivit. Nebude chybět ani ranní zdravotní 
cvičení pro seniory v čase 9-10 hodin, stánek 
s ukázkami první pomoci s možností měření 
tlaku nebo cukru v krvi, překážková dráha za 
doprovodu canesterapeutického psa a mnoho 
dalších aktivit. V případě nepříznivého počasí 

SOBOTA 16. 10. 
MALOVÁNÍ MANDAL NA PLÁTNO
vede: Ing. Lucia Čapková
FB: Dot Art Therapy | cena: 1 500 Kč
rezervace: www.dotarttherapy.cz 
více informací: capkova.lucia@gmail.com
9.00-15.00 hodin

 �NEDĚLE 17. 10. 
MALOVÁNÍ MANDAL NA PLÁTNO
vede: Ing. Lucia Čapková
FB: Dot Art Therapy | cena: 1 500 Kč
rezervace: www.dotarttherapy.cz 
více informací: capkova.lucia@gmail.com
9.00-15.00 hodin

 � PÁTEK 22. 10. 
MEDITAČNÍ SETKÁNÍ HO´OPONOPONO 
vede: Libuše Poulíčková, cena: 200 Kč
nutná rezervace: 776 621 449, 
lpoulickova@seznam.cz
17.00-19.00 hodin 

 � SOBOTA 23. 10. 
VĚDOMÁ PŘÍPRAVA PÁRŮ K PORODU — 
CESTA ZA RADOSTNÝM PORODEM
vede: Anna Kohutová, cena pro pár: 2 800 Kč 
(součástí kurzovného je eBook)
rezervace přes objednávkový systém — 
https://cititsedobre.reenio.cz/
9.30-17.30 hodin

 � SOBOTA 23., NEDĚLE 24. 10. 
SM SYSTÉM 1A A 1B
Základní kurz cvičení pro začátečníky.
vede: MVDr. Zuzana Forejtková, cena: 3 500 Kč
rezervace přes objednávkový systém — 
https://cititsedobre.reenio.cz/
9.00-17.00 hodin 

 �NEDĚLE 24. 10. 
KONEJŠIVÉ DOTEKY — KRANIOSA-
KRÁLNÍ TERAPIE NA DOMA
vede: MVDr. Hana Chocholatá, cena: 3 600 Kč
rezervace času: vesvemzivlu@gmail.com, 
tel.: 774 983 521
9.00-17.00 hodin

Termín dle domluvy
KRANIOSAKRÁLNÍ TERAPIE A PROVÁ-
ZENÍ PŘI INTEGRACI
vede: MgA. Kateřina Fojtíková
cena: 850 Kč / 75 min.
rezervace času: vesvemzivlu@gmail.com, 
tel.: 774 983 521

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

PRO BLIŽŠÍ INFO VOLEJTE NA UVEDE-
NÉ ČÍSLO, SVŮJ ZÁJEM HLASTE NA 
UVEDENÉ KONTAKTY, AKTUÁLNÍ PRO-
GRAM NA WEBU

 � PÁTEK 1., SOBOTA 2. A NEDĚLE 3. 10. 
PROCES PROBUZENÍ 1 — LÁSKA 
proces léčení a meditací — Libor Hajda
pá 17.00 — ne 17.00 hodin  — Slunečnice

 � PÁTEK 8. A SOBOTA 9. 10. 
HORMONÁLNÍ JÓGA podle Diny Rodrigo-
vé z Brazílie 
kurz PaedDr. Martina Mangová 
pá 17.00-21.00 hodin a so 9.00-14.00 hodin  
— Slunečnice

 � PÁTEK 15. 10.
SCHOPNOSTI — VŠE O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ 2 

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

Ateliér sebevzdělávání
Tel.: 604 163 735
www.alternativnicentrum.webnode.cz

FUJARÉ – kultura pod Radhoštěm
Tel.: 608 873 807
www.fujare.cz, www.facebook.cz/fujare

Centrum Zdravé Já
Palackého 457
www.cititsedobre.cz
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Centrum Zdravé Já
 Palackého 457 • Rožnov p. R.

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

Palackého 457, Rožnov p. R. www.hotel-energetic.cz/koliba-kordulka

bude akce přesunuta do Společenského domu.
9.00-12.00 hodin — městský park u altánku

 � SOBOTA 9. 10.
POHÁDKOVÝ LES
Začátek akce je na parkovišti u vstupu směr 
Jurkovičova rozhledna. Čeká vás les plný po-
hádkových bytostí, divadélko, fotokoutek a plno 
krásných pohádkových zážitků. V případě velmi 
nepříznivého počasí bude akce zrušena.
14.00-17.00 hodin — Jurkovičova rozhledna

 � PONDĚLÍ 11. 10.

ODPOLEDNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ
15.30-19.30 hodin — keramická dílna SVČ

 � PÁTEK 15. 10.
BABY DANCE 
Přijďte si s námi užít dopoledne plné tan-
ce a  zábavy. Místo rezervujte na e-mailu          
puntik@svcroznov.cz 
9.00-10.00 hodin — KC Puntík

 � ČTVRTEK 21. 10.
FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST
18.00 hodin — SVČ

 � PÁTEK 22. 10.
POHÁDKOVÝ PÁTEK — KOBYLKA ŽAN-
DA
17.00 hodin — sál SVČ

 � PONDĚLÍ 25. 10.
ODPOLEDNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ
15.30-19.30 hodin — keramická dílna SVČ

 � STŘEDA 27. 10.
PODZIMNÍ TVOŘENÍ
Tvoření podzimních lampiček, dekorací a dárků.
7.30-15.30 hodin — SVČ

BĚŽECKÝ ZÁVOD, PODZIMNÍ KOUZLENÍ I BÍLÉ LANÝŽE:
Tipy na podzimní akce ve Velkých Karlovicích
Jak si zpříjemnit podzimní víkendy? 
Udělejte si výlet do Velkých Karlo-
vic na některou z chystaných akcí 
Resortu Valachy. Na své si přijdou 
rodiče s dětmi, gurmáni, sportovci 
i příznivci saunování.

O víkendu 2. a 3. 10. jste zváni na 
Podzimní grilování s hudbou na tera-
se Wellness hotelu Horal. Kuchaři 
chystají speciální nabídku zvěřino-
vých specialit, v sobotu vám k  po-
sezení zazpívá Bolek Vjaclovský, 
v  neděli zahraje cimbalistka Broňa 
Dočkalová.

V sobotu 2. 10. jsou zváni milovní-
ci saunování na další Saunovou noc ve 

Wellness Horal, tentokrát se saunový-
mi rituály v duchu filmových melodií. 
Koupání a saunování si můžete v tento 
den užívat až do půlnoci.

V sobotu 16. 10. se u hotelu Galik 
koná oblíbený běžecký závod Běhej 
Valachy. Dospělí si mohou vybrat ze 
dvou tratí v délce 6 a 12 km, uskuteční 

se také závody dětí na kratší vzdále-
nosti v sedmi věkových kategoriích. 

V sobotu 16. 10. se také od 15 hodin 
chystá tradiční Podzimní kouzlení u Bis-
tra Razula. Zapojte se s dětmi do tvo-
ření z podzimních materiálů, soutěžte 
o nejhezčího „podzimáčka“ a užijte si 
pestrý doprovodný program se závěreč-
nou stezkou odvahy.

Gurmáni jsou zváni 18. listopadu na 
tradiční Noc bílých lanýžů ve Spa ho-
telu Lanterna. Kuchaři přivezou tuto 
legendární delikatesu i další pochoutky 
přímo z italského Piemontu. Bílý lanýž 
je v tuzemských restauracích vzácností, 
nenechejte si tuto příležitost ujít.

                                                  (pr)

více na: www.valachy.cz
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Martin Valášek
tka@tka.cz

Merta s Hrubým přivážejí do Rožnova prvotřídní folk

MERTA — HRUBÝ — FENCL
ÚTERÝ 26. 10.
19.00 hodin — klub Vrátnice

Základní kámen českého písnič-
kářství, sedmdesátník Vladimír 
Merta, fenomenální folkrockový 

houslista Honza Hrubý a klavírista 
a kytarista Ondřej Fencl pokračují 
v koncertování napříč republikou 
a  zastaví se i u nás.

Hlavní postavou je bezesporu 
veterán Merta, který nedávnými 
alby Domilováno (2013) a Image-
na (2014) nebo třeba aktuálním 
Popelnicovým románem (2020) 
znovu dokázal, že ještě nepatří do 
starého železa a má co říct nejen 

skrz své dávné hymny. Právě tyto 
kultovní songy ze 70. a 80. let jsou 
ovšem základem současného play-
listu. Zazní  Astrolog, Omamná 
květina, Chtít chytit vítr, Vzdálené 
výstřely, K pětadvaceti, Harmonie 
… doprovázené střídavě klavírem 
a druhou kytarou.

Nápad vykrystalizoval z nena-
dálého hudebního setkání, vlastně 
z omylu. „Ondřej napsal e-mail, že 
by mi rád poslal desku jeho kapely 
Hromosvod. Já si ho s někým sple-
tl a odpověděl jsem: přijď večer do 
Kaštanu, mám tam koncert, přidej 
se,“ vzpomíná Merta na iniciační 
zážitek z jara 2011. „Hráli jsme 
bez zkoušení celou hodinu. To se 
může stát leda tak Dylanovi. Nebo 
mně.“ Nadšeně přijaté vystoupe-
ní pak vyústilo do dlouhodoběj-
ší spolupráce, ke které se v roce 
2014 spontánně přidal houslista 
Jan Hrubý.

HELEN MONEY (USA), 
EMA ACS (DK)
ÚTERÝ 19. 10.
20.00 hodin — klub Vrátnice

Pod pseudonymem Helen Mo-
ney se skrývá Alison Chesley, 
klasicky vystudovaná cellistka, 
jejíž stopy najdeme na albech 

Mono, Anthrax, Broken Soci-
al Scene nebo Russian Circles. 
V roce 2015 vydala společné 
album se zpěvačkou Jarboe 
(Swans) a hned o rok později 
vyšlo na labelu Thrill Jockey její 
vysoce osobní album Become 
Zero. Skladby na něj byly napsa-
né bezprostředně po smrti Aliso-
niných obou rodičů, v roli hostů 
se na něm objevují bubeník Ja-
son Roeder (Neurosis) a pianist-
ka Rachel Grimes. Loni vydala 
album Atomic. Koncerty Helen 
jsou typické instrumentálními 
eskapádami hudebních nápadů, 
dokáže lavírovat mezi zasněnou 
i hlučnou atmosférou.

Na evropském turné, které má 
v Česku zastávky v Praze a Rož-
nově p. R., jí sekunduje dánská 
zpěvačka Ema Acs, která vy-
stoupí s kompletní kapelou. Její 
tvorbu bychom mohli zařadit do 
kategorie „podivné písničkář-
ství“. Když ji posloucháte, jako 
byste slyšeli normální rádiovou 
skladbu, ale je tam navíc špetka 
psychedelie, temnoty a tajemství.

Na koncertě ve Vrátnici může-
te potkat dvě silné osobnosti jako 
další skládanku letošního cyklu 
„Ženy v hudbě“, který finančně 
podpořilo Ministerstvo kultury.

Pavel Zajíc
zapa@knir.cz

Na začátku října vyhlašuje městská 
knihovna, ve spolupráci s dalšími 
knihovnami Zlínského kraje, nový 
ročník literární soutěže O poklad 
strýca Juráša. Své literární, bás-
nické či komiksové práce do ní 
mohou zasílat žáci základních škol 
od 6 do 15 let. U literárních sou-
těží je vždy důležité téma, které 
autoři mají uchopit. To letošní mi 
přijde velmi zajímavé a inspirativ-
ní.  Zní: Aby se do života vrátila 
radost. Myslím, že je nadmíru 
aktuální právě v době volebních 

slibů, post-covidové kocoviny s ne/
jistou vidinou na změnu k lepšímu, 
názorově rozdělené společnosti, 
vizualizovaných vztahů na dálku 
a řady dalších „výdobytků“ sou-
časnosti. Bude pak zajímavé číst si 
dětské literární ztvárnění tématu, 
které u mne samotného vyvolává 
směsici pocitů od nostalgie, přes 
radostnou euforii, po zoufalé na-
štvání. My v knihovně se těšíme 
a  budeme rádi, že informaci o této 
soutěži a jejím tématu posunete 
dále ke svým dětem. Uzávěrka je 
v pátek 3. prosince a podrobnější 
informace o zadání naleznete na 
stránkách knihovny. Dovolte mi se 
malinko poohlédnout za nejvýraz-

nější aktivitou knihovny, kterou byly 
na přelomu srpna a září Večerníčky 
na kamenech. Nejprve vzpomeň-
me počasí. V pondělí upíráme zrak 
k  radarům a celotýdenní předpověď 
je velmi nelichotivá. Proto pro první 
tři dny „večerníčků“ volíme konání 
akce v zahradním altánu Brasserie 
Avion. Je překvapivé, že vyloženě 
škaredé počasí, déšť a sychravo, ne-
odradilo děti a rodiče od návštěvy 
předčítání a divadelních představe-
ní. Vždy se sešlo na padesát poslu-
chačů a diváků, pro které zahrála 
pohádku divadla v tomto pořadí: 
Navětvi s pohádkou O brémských 
muzikantech, Studio KK s pohádkou 
O Sněhurce a  Divadlo strom s  po-

hádkou Hrnečku, vař! Ve čtvrtek už 
počasí dovolilo přesunout se s „ve-
černíčky“ na tradiční místo určení, 
tedy na kameny za knihovnu. Tam 
ve čtvrtek vystoupilo Divadélko pro 
školy z Hradce Králové s Africkou 
pohádkou. To již počasí přilákalo 
bezmála dvě stovky diváků. No a po-
slední, páteční večerníček? To bylo 
s  nadsázkou vyprodáno. Možná také 
proto, že divadla bylo toho dne méně 
(sami knihovníci si připravili drama-
tizované čtení z  knihy O pavoučko-
vi Čendovi) a hlavním tahákem byl 
koncert kapely Bombarďák. A kolik 
bylo těch pátečních diváků? Snad tři 
stovky a věřte, že to nečekal nikdo 
z nás. Resumé? Koncept „večerníč-
ků“ stále funguje, má své již tradiční 
místo v kulturním programu knihov-
ny a dovolím si říci, že i v kulturním 
programu města. Pouze počasí je 
nevyzpytatelné, zvláště na přelomu 
srpna a září. Nicméně stojí za to 
připomenout, že v tomto termínu se 
Večerníčky na kamenech konaly již 
podruhé z důvodu „covidových“. 

Inspirace a hot lajn z titulku? 
Jak to s právě přečteným souvisí? 
Knihovna je otevřena pro čtenáře šest 
dní v  týdnu, navíc s možností elek-
tronické výpůjčky e-knih 24/7. Což je 
zajisté dost hot. A inspirace? Tu lze 
načerpat z  toho moře informací, kte-
ré ve svých fondech knihovna má. 

Tak se nestyďte a přijďte přivo-
nět. Těšíme se na lidi.

Haló? Knihovna jako hot lajn plná inspirací

Večerníčky na kamenech dokážou zaujmout své publikum. (foto archiv MěK)
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O Kauflandu 
trochu jinak
Výstavba OD Kaufland se v deba-
tách opakovaně vrací jako žhavé 
diskuzní téma celého Rožnova. 
Mezi obyvateli má své skálopevné 
odpůrce i zastánce. Termín otevření 
obchodního domu se blíží, proto si 
dovolím jeden historický exkurz. 

Počátkem 70. let minulého století 
řešil Krajský národní výbor rostoucí 
požadavky Městského národního 
výboru v Rožnově i podniku Tes-
la na zajištění důstojného bydlení 
pro stále rostoucí počet obyvatel 
města. Pro výstavbu nových byto-
vých domů byly vybrány např. nové 
pozemky v okolí vrchu Písečný, 
pozornost architektů se ovšem za-
měřila také do jižní části městského 
katastru. V projekčních kancelářích 
tak vznikl projekt „Jižní Město“. 
Ačkoliv byla výstavba v  těchto mís-
tech posléze realizována, již méně 
se ví, že stávající panelákové domy 
na ulici Meziříčské jsou jen torzem 
původního ambicióznějšího plánu. 
Naplnění se dočkala jen fakticky 
západní část v  podobě panelákové-

ho bloku s čísly popisnými 1643 až 
1651, kterou doplnila stavba malé 
prodejny. Projekt ovšem původně 
počítal s pokračující výstavbou až 
na linii ulice Chodská. Za oběť jí 
mělo dokonce padnout několik zde 
stojících rodinných domů. Vedle 
obytných domů se plánoval např. 
hotel a také obchodní prostory. Po-
čítáno bylo s restaurací a vinárnou, 
prodejnou průmyslového zboží, tzv. 
pavilonem služeb a obchodním do-
mem. Pokud se podíváme na jejich 
umístění, překvapivě se zcela shodu-
je s pozemky, na nichž je momentál-

ně budován OD Kaufland, s  nímž 
se rámcově shodují i  v  celkové 
hmotě stavby.  

S odstupem desetiletí se tak fak-
ticky naplňuje projekt, který dal 
před lety desítkám obyvatel exis-
tenční zázemí v podobě moderních 
bytů v panelákových domech na 
ulici Meziříčské. V čem se ovšem 
ony dvě časové roviny liší, je situ-
ace, za níž se obě akce realizovaly. 
Zatímco v 70. a 80. letech museli 
obyvatelé rodinných domů v této 
části města jen v tichu strpět aro-
ganci komunistického režimu, kte-

rý se rozhodl bez ohledu na jejich 
názor rozvíjet několikaletou staveb-
ní činnost v bezprostřední blízkosti 
jejich domovů (a některým plá-
noval zcela sebrat  jejich domov), 
nové společenské poměry umožni-
ly vést nad záměrem výstavby OD 
Kaufland otevřenou diskuzi. Toto 
malé poučení o možnostech, které 
nám svoboda posledních třiceti let 
přináší, by mohlo být alespoň drob-
nou náplastí pro ty, kteří nejsou 
ztotožněni s dalším obchodním do-
mem ve městě.  

Daniel Drápala

Otevřený dopis zastupitelům města Rožnova pod Radhoštěm
Vážení zastupitelé,

nemohu jinak než se zcela veřejně 
vyjádřit k nastupující tragikomedii, 
kterou máte na 14. 9. 2021 pravděpo-
dobně již zcela připravenou.

Autoři této tragikomedie mi při-
pomněli doby dávné a já si myslela, 
že už se nemohou vrátit. Když jsem 
v Opavě nastupovala jako učitelka, 
musela jsem absolvovat společný 
slib, kde nás soudruzi přesvědčovali, 
co všechno zvládnou. Jeden takový 
mocipán po mém dotazu, jak může 

zvládnout deset funkcí, když to pro-
stě z psychologického a fyzického 
principu fungování člověka nelze, 
odpověděl: „Já si na vás, soudružko, 
posvítím!“ A posvítil.

Vy jste svými tanečky a obrovskou 
chutí po moci nebo jen obyčejným 
mlčením dovedli město do stavu, kdy 
...cituji pana Pavlicu: „Jako starosta 
chci pracovat naplno a počítám 
s  tím, že teď nebudu mít například 
žádný prostor na svoje volnočasové 
aktivity (to je tragické). Musím však 

VYMYSLET, jak tuto pozici sklou-
bit se svým současným zaměstná-
ním. Chci si je udržet i nadále.“ (To 
je komické.)

Jeden se kombinace funkcí vzdá 
a  druhý bude vymýšlet, jak dvě 
funkce skloubí. Člověk by se tomu 
zasmál, kdyby nevěděl, že v tomto 
případě to je sice věc velmi vážná, 
ale rozhodně ne s  dobrým koncem.

Město má nejen mnoho úřední-
ků, ale i mnoho problémů. Jedním 
z nich je ztracený čas, který svým 

nerozvážným jednáním předvedlo 
ANO. Nechci vyjmenovávat jednot-
livé problémy, které jsou způsobeny 
právě kumulací funkcí, a mohu vás 
ujistit, že mám dosti dobrý přehled 
jako občanka svého města.

Nepředpokládám, že by toto mé 
sdělení s vámi nějakým způsobem 
hnulo. Pevně však věřím, že v příš-
tím roce vám tento ostudný čin ob-
čané nezapomenou!

S úctou k pravdě a cti
Libuše Rousová

Jak to bude s novým starostou?
Občané si ve volbách zvolí zastupi-
telstvo. To rozhoduje o rozpočtu, 
investicích a vůbec o všem pod-
statném ve městě. Zastupitelstvo si 
zvolí starostu, aby tato rozhodnutí 
uváděl do praxe. Starosta k tomu 
má potřebné kompetence a odpo-
vídající (nemalý) plat. Starosta 
musí být k dispozici minimálně 
pět pracovních dnů v týdnu plně 
soustředěný na tuto práci. Navazu-
je na něj práce mnoha dalších lidí 
na radnici. 

Nerozumím tomu, proč celé 
zastupitelstvo jednohlasně a jed-
noznačně netrvá na tom, že jeho 
výkonný (podepisující, rozhodují-
cí) zástupce bude pracovat na plný 
úvazek a to nejen formálně!

Jiří Pavlica je zkušený manažer. 
Nemám obavu o jeho schopnost 
dělat starostu. Ale on na to evi-
dentně nemá čas! Dle jeho vlast-
ních slov zůstává plně zaměstnán 
ve své současné práci. Zároveň 
ale bude pobírat plný plat starosty 

města a  jaksi taksi toto poslání vy-
konávat. Jeho současný plný úva-
zek se prý nějak upraví v dalších 
měsících, aby měl na to starostová-
ní trochu víc času. Nicméně není 
jasně řečeno jak a zastupitelé tuto 
informaci nepožadují. 

Jak si to představit v praxi? Po-
kud dojde k souběhu důležitých 
jednání v obou zaměstnáních, na 
které Jiří Pavlica půjde? Do firmy, 
nebo na radnici? A kdy bude vlast-
ně fyzicky přítomen na úřadě, aby 
ho mohli navštívit občané? Bude 
mít své úřední hodiny, nebo se zje-
ví dle potřeby jako Batman? A  po-
kud pojede do Prahy a bude tam 
mít jednání za soukromou firmu, 
ve které pracuje, a také za město, 
kdo zaplatí lístek na vlak? 

Bude důležité sledovat další vý-
voj. V každém případě ale upřímně 
přeji Jiřímu Pavlicovi, aby se nene-
chal převálcovat tím, co ho čeká, 
a  zůstal člověkem, jakým je.

Jindřich Motýl 

Nezávislí Rožnováci v roce 2014 
vznikli s motivací přinést městu 
moderní veřejnou správu inspiro-
vanou Skandinávií. Veřejná funkce 
tam není privilegiem, ziskem moci 
či přivýdělku. Veřejná funkce je zá-
vazkem, osobním nasazením pro 
občany. Ve městě jsme s kolegy 
z  ANO a Zdravého Rožnova v po-
sledních letech vybírali řadu ředitelů 
a vedoucích. Požadovali jsme, aby se 
plně věnovali řídící pozici a  neměli 
jinou práci či podnikání. Po kraj-
ských volbách jsme se dostali do 
souběhu funkcí starosty a hejtmana. 
Do té doby pro nás všechny něco 
nepřijatelného. Jako problém to 
skutečně řešili jen Nezávislí Rožno-
váci. Vládnout dále bylo pro kolegy 
důležitější než jít příkladem. Zůstat 
ve funkcích je důležitější než chtít 
plné nasazení pro město. Kázali 
jsme vodu a někteří začali pít víno. 
I  proto jsme v červnu ohlásili od-
chod z koalice. Proč nejsme součástí 

té nové a proč jsme ji nepodpořili? 
Protože Jiří Pavlica bude starostou, 
který zůstane ve svém původním za-
městnání. Přijme plný plat starosty, 
který činí 78 443 korun, a pracovat 
pro město bude podle časových 
možností. Splní si úkoly v práci 
a  zbývající čas dá poté městu. Cíl 
nové koalice je dokončit rozjeté pro-
jekty. Chápejte: nějak to dojedeme 
a  nic nového nenachystáme. Nebu-
de čas nachystat projekty na období 
po volbách na roky 2023 a 2024. 
Bacha! V tu dobu se budou rozdě-
lovat miliardy z dotací z EU a státu, 
Rožnov hraje o stovky milionů. Bez 
nachystaných projektů o ně město 
přijde. To je průšvih. Na této cestě 
ANO a  Zdravý Rožnov podpořili 
také Piráti a Soukromníci. Mají na 
to právo, nesou za to odpovědnost, 
my to respektujeme. Nezávislí Rož-
nováci se však nemohou podílet na 
takovém vedení města.

Jan Kučera

Raději v opozici než na úkor Rožnova
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Montessori škola Na vlně v Rožnově pod Radhoštěm

INZERCE

Známka k sedmdesátce vakuovky
Střední škola informatiky elektro-
techniky a řemesel (SŠIEŘ) slaví 
letos 70. výročí od svého založení.

Škola byla otevřena v září 1951, 
jako Vyšší průmyslová škola vakuo-
vé elektrotechniky (VPŠVE) — vše-
obecně známá jako „vakuovka“.

Měla vychovávat odborníky pro 
nově zřízený n. p, Tesla Rožnov, 
který v Rožnově zavedl výrobu 
vakuových elektronek, obrazovek 
a  později i polovodičových prvků 
a integrovaných obvodů. 

V r. 2006 se původní průmyslov-
ka sloučila s učňovským střediskem 
n. p. Tesla Rožnov a změnila svůj 

První čistě Montessori škola ote-
vřela 1. 9. dveře školákům z Rož-
nova pod Radhoštěm a jeho okolí. 
Montessori školy Na vlně nabízejí 
školákům, kteří vycházejí z jejich 
mateřské školy, možnost navázat 
na profesionální Montessori meto-
diku na prvním stupni základního 
vzdělávání v režimu komunitní 
školy. Montessori škola Na vlně je 
otevřena po celý rok také ostatním 
dětem prvních a druhých tříd, pro 
něž si jejich rodiče přejí respektu-
jící individuální vzdělávání. Prů-
vodkyněmi dětí jsou Mgr.  Jana 
Kadaňková a Mgr. Lenka Miková, 
které mají krom studia na pedago-
gických fakultách také mezinárod-
ní výcvik pod Association Montes-
sori International.

Montessori školy fungují jako in-
dividuální pedagogika metodicky 
postavená na respektování daných 
pravidel a povinností, která pak 
umožňují dětem samostatnou práci 
v oblastech jejich zájmů. V rámci 
prvního stupně je podporována 
společná práce dětí. Jejich motivací 
k  učení je touha po poznávání svě-
ta a klíči k němu jsou písmo a  ma-
tematika. Základní otázkou dětí je 
- „proč”? A druhou  „je to pravda?” 
„A je to opravdu pravda?”

Svět neobjevují pouze ve třídě, ale 
často za jejími hranicemi. Součástí 

každého týdne jsou výpravy za po-
znáním do města nebo do přírody. 
Děti se učí chápat svět v souvislos-
tech jako celek. Základem úspěchu 
našich děti je to, že „chtějí” - vnitř-
ní motivací je touha po poznávání. 
Naším úkolem je tuto touhu udržet 
a provázet. Prakticky si tak děti ve 
všech Montessori školách vyslech-
nou první den školního roku velký 
příběh o stvoření vesmíru provázený 
řadou úžasných fyzikálních pokusů, 
příběhů v příběhu, tajemného nezná-
ma až po naši starou známou planetu 
Zemi. Od tohoto příběhu pak začíná 
objevování ve všech souvislostech, 
spolu s podpořeným zájmem o zlep-
šování jazyka a matematiky.

Děti v Montessori škole Na vlně 
první týden vytvářely knihy Sluneční 
soustavy nebo se vydaly na výpravu 
za vzdálenostmi planet Sluneční 
soustavy v poměru, v kterém jsme je 
vyrobili. Od Slunce visícího ve třídě 
budovy školy na ulici Chodská a  ně-
kolikamilimetrového Merkuru byste 
museli dojít k Neptunu po cyklos-
tezce až za Zubří. Jaký Velký příběh 
bude asi následovat…

Montessori školy Na vlně vznik-
ly jako projekt spolku Vzdělávací 
institut Kormidlo, jako projekt pro-
fesionální Montessori pedagogiky 
s  mezinárodní certifikací. První 
dětská skupina s Montessori metodi-

kou vznikla v roce 2018 a nyní školy 
obsahují dětskou skupinu, mateř-
skou školu a první stupeň komunitní 
základní školy. Ze spolku vznikla 
společnost Montessori škola Na vlně 

- mateřská škola, s. r. o. Ambicí pro-
jektu je otevření také druhého stup-
ně základní školy. 

Mgr. Lenka Měrková, (pr)

Město Rožnov ve spolupráci se 
zdejším domovem pro seniory po-
řádá 12. října výlet do Muzea řez-
nictví  ve Valašském Meziříčí. 

Akce je výhradně určena pro 
imobilní seniory (na vozíčku) 
s  vlastním doprovodem. Zájemci 
se mohou hlásit do 6. října na tel. 
číslech 777 836 998 nebo 731 630 
315.  Dále je v plánu výlet do 
Valašských Klobouk na ukázku 
pečení chleba, i s ochutnávkovou. 

Výlet se uskuteční ve dvou ter-
mínech, a to 20. října a 27. října 
2021. 

Tento výlet je určen seniorům, 
zde není vhodná účast na vozíčku. 
Zájemci se mohou hlásit do 15. říj-
na na tel. číslech 777 836 998 nebo 
731 630 315. 

Bližší informace k akcím bu-
dou sděleny na základě zájmu. 
Doprava i vstup jsou pro účastní-
ky ZDARMA.                     (měú)

název na Střední škola informatiky 
elektrotechniky a řemesel (SŠIEŘ).

Za 70 let své činnosti vychovala 
škola tisíce odborníků středoškol-
ského vzdělání i odborníků ve výuč-
ních oborech jak pro Teslu Rožnov, 
tak pro ostatní podniky elektrotech-
nického průmyslu v  naší republice. 
Její absolventi se velmi dobře uplat-
nili v elektrotechnickém průmyslu 
u nás i v zahraničních podnicích 
a  ústavech.                                          

Klub filatelistů při Středisku vol-
ného času v Rožnově pod Radhoš-
těm vydal k tomuto výročí v omeze-
ném rozsahu — známky s přítiskem 
na kuponech  (na obrázku ) – výpl. 
hodnota 19 Kč — dopisnice a obálky 
s přítiskem. 

Poštovní úřad 756 64 Rožnov 
pod Radhoštěm 3 — u Tesly od září 
používá k výročí školy na doporu-
čených zásilkách příležitostnou R - 
nálepku a cennou nálepku APOST.

Poštovní úřad 756 61 Rožnov 
pod Radhoštěm 1 na nám. Míru od 
září t. r. používá k výročí školy cen-
nou nálepku APOST.

Za KF při SVČ Vladimír Vystavěl 

Výlety pro seniory zdarma

 
U nás je inzerát aktuální po celý měsíc!
Info na redakce@spektrumroznovska.cz
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Statut Valašského Slavína byl ustanoven v roce 2001 
Pohlednice         

Richarda Sobotky

Původní hřbitov kolem dřevěné-
ho kostela sv. Anny ve Valašském 
muzeu v přírodě v minulosti nikdy 
skutečným hřbitovem nebyl. Spíše 
mohl být považován za jakési va-
lašské lapidárium železných křížů 
a  kamenných plastik, přičemž mi-
mořádnou pozornost poutaly ná-
hrobky fojtů a valašských portášů.

V letech 1968-69 však při-
šli J.  R. Bečák, J. O. Vranecký 
a  externí spolupracovník muzea 
profesor Karel Langer s námětem 
založit u  kostela v areálu Dřevě-
ného městečka Valašský Slavín 
a  zkombinovat tak sbírku starých 
křížů a kamenných náhrobků se 
skutečnými hroby s  ostatky vý-
znamných osobností kulturního 
života Valašska.

Prvním pietním aktem bylo 
přenesení ostatků známého va-
lašského muzikanta Janka Pelára 

ze značně zanedbaného hrobu 
v  Pržně a  jejich uložení na Va-
lašský Slavín dne 5. 10. 1969.

Statut Valašského Slavína na-
vazujícího na tradice uctívání 
památky zasloužilých osobností, 
založeného v roce 1970 na hřbi-
tově rozkládajícím se v bezpro-
střední blízkosti kostela sv. Anny 
v areálu Dřevěného městečka, 
ustanovilo Valašské muzeum 
v  přírodě v  Rožnově pod Rad-
hoštěm, Národní kulturní památ-
ka, k uctění osobností, které se 
zasloužily o  rozkvět a povznesení 
moravského Valašska. Stalo se 
tak v roce 2001, tedy před dvaceti 
lety. Důvodem pro připomenutí 
památky a případné uložení ostat-
ků jsou zásluhy, jaké měla osoba 
svým životem a dílem o rozvoj re-
gionu moravské Valašsko. Statut 
Valašského Slavína uvedl tehdejší 
ředitel Valašského muzea v příro-
dě Ing. Vítězslav Koukal, CSc.

K nejvýznamnějším a nejza-
sloužilejším osobnostem ulože-
ným na Valašském Slavíně patří 
bezesporu zakladatelé Valašské-
ho muzea v přírodě — sourozenci 
Jaroňkovi, Čeněk Kramoliš, kro-
nikář a spisovatel, v literární sféře 
nazýván „moravským Jiráskem“, 
básník Metoděj Jahn, malíř a  spi-

sovatel Jan Kobzáň. O rozvoj 
našeho regionu Valašska se však 
významně zasloužili i ostatní, ulo-
žení na Valašském Slavíně. 

(sb)

POZVÁNKA

Rožnov představil nový vizuální styl města

Základní prvky, které budou pro-
vázet celý nový vizuální styl města, 
odprezentovali veřejnosti na slav-
nostním představení samotní autoři 
návrhu ze studia ReDesign. Inspi-
rací pro tvorbu byly prvky odvozené 
z  místní lidové kultury, architek-
tury a genia loci. Veřejnost, která 
se představení nemohla zúčastnit, 
může zhlédnout ukázku grafických 
prvků v Turistickém informačním 
centru na Masarykově náměstí.

Soutěž na jednotný vizuální styl 
města vyhrálo ze sta přihlášených 
studio ReDesign, přičemž autoři 
návrhu byli přítomni na samotné 
prezentaci veřejnosti. „Výtvarné prv-
ky, které se promítají do vizuálního 
stylu, mají svoje těžiště v místním 
prostředí, ať už se jedná o barevné 
stužky lidových krojů, neoslovanské 
dekorativní reliéfy či exteriéry/inte-
riéry lidové architektury. Samotné 

písmeno R, které je dominantním 
nositelem vizuálního jazyka, má „vy-
kročenou nožku“, což působí hravě, 
vesele, a především signifikantně,“ 
uvedli autoři návrhu ze studia Re-
Design. Barevná škála, která bude 
využívána v jednotné vizuální iden-
titě města, se skládá z tmavě modré, 
červené, azurové, zelené a růžové. 

V případě logotypu budou užívá-
ny dvě verze — 1) zkrácená (pouze 
Rožnov) pro veškeré marketingové 
a propagační aktivity – ať už inzer-
ce, plakáty či turistické brožury, 
2) celé logo Rožnov pod Radhoš-
těm je určeno pro administrativní 
činnosti – oficiální dopisy, vizitky, 
formuláře či administrativní listiny. 
Na oficiálním představení veřejnos-
ti proběhla laická i odborná dis-
kuze nad unikátností loga či jeho 
praktického využití.

„Veřejnost, která dorazila na před-
stavení vizuálního stylu, pokládala 

odborné dotazy a podněty, které jsme 
od občanů obdrželi, byly často opod-
statněné. V následujících týdnech 
zveřejníme návrhy účastníků z druhé-
ho kola, tak aby se i občané mohli 
podívat, z jakých návrhů vybrala od-
borná komise ten vítězný. Věřím, že 
si občané brzy na nový vizuální styl 
zvyknou a vezmou ho za svůj. Aktuál-

ně se dopracovává grafický manuál, 
tak abychom mohli nový vizuál začít 
aktivně zapracovávat do komunikace 
města,“ dodal Martin Beníček, ve-
doucí kultury a cestovního ruchu. 
Zájemci mohou zhlédnout ukázku 
nového vizuálního stylu v Turistic-
kém informačním centru na Masa-
rykově náměstí.                      (měú)

Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz

Náhrobek Čeňka Kramoliše
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Velkolepé zakončení léta v Zubří se vydařilo
Poslední prázdninový víkend se 
v  Zubří loučili s létem. Dvoudenní 
nabitý program, jenž v sobotu 28. 
srpna vyvrcholil Dnem města Zubří, 
si nenechalo ujít na dva tisíce lidí – 
od dětí až po seniory. 

„Pátek patřil především všem jubilan-
tům města, kteří dostali svůj hudební 
dárek přímo od Milana Drobného 
a  jeho kapely Nadrobno. Sobotní 
program dne města pak nebyl zda-
leka jen o večerní velkolepé Queen-
show ze Slovenska, ale o celém dni 
plném muziky a doprovodného pro-
gramu věnovaného oslavám 100 let 
zuberské knihovny, ale především 
o  možnosti se znovu všichni potkat 
a  společně se pobavit,“ shrnula za 
organizátory program šéfka odbo-
ru kultury a sportu zuberské radni-
ce Lenka Přečková.                    (r)

Vernisáž výstavy Sto-
letí zuberské knihovny 
se uskutečnila v pátek 
27. srpna ve výstavní 
galerii Petrohrad. Ujít 
si ji nenechal ani sta-
rosta Lubomír Vaculín 
a zastupitelka Jana 
Mikulenková (sedíci). 

Házenkáři TJ Lesany Zubří upořádali 
v  sobotu 28. srpna mezinárodní turnaj 
- 28. ročník memoriálu Zdeňka Krupy 
v  házené mužů a žen starých gard. Akce 
se konala ve sportovní hale. Konečné 
umístění:  Muži - 1. Hlohovec 47:36 (6), 
2. Zubří 38:38 (4),  3. Hranice 41:38 (2), 
4. Rožnov 32:46 (0). Ženy – 1. Hranice 
36:30 (4), 2. Otrokovice 31:29 (2), 3. Nit-
ra 28:36 (0).    Text a foto Pavel Románek

Stříbro pro starou 
gardu Lesany Zubří

Lesana Zubří - nahoře zleva Josef Malina, Stanislav Mičola, Zdeněk Klimek, Radek Válek, Jan Ulman, Rostislav 
Blažek, Petr Ondruch, Milan Malina (nejlepší brankář turnaje) a Pavel Ulrych. Dole zleva Michal Poruba, Josef Maléř, 
Bronislav Kavan, Zdeněk Krhut, Ivo Hrachovec, Milan Pavlíček (nejlepší střelec turnaje), Lubomír Mikulenka. 

Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz
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Zátopek, T-Mobile a Solisko — září si užívali 
na Rožnovsku běžci všech věkových skupin

Nejdříve se ve středu 8. září u hu-
debního altánu v parku uskutečnil 
T-Mobile Olympijský běh.  Rožnov 
se zařadil mezi čtyři města Zlínské-
ho kraje, ve kterých se tento závod 
běžel. Na hlavní pětikilometrovou 
trať (děti měly zdolat kratší úseky) 
se vydalo 177 běžců. Jen o tři dny 
později, tedy v sobotu se pak běželo 
okolo zuberského vrcholu Solisko. 
Akci pořádanou oddílem lyžování 
TJ Gumárny Zubří si nenechalo 
ujít 173 malých i velkých sportov-
ců. Bezesporu nejatraktivnějším 
závodem byl v sobotu 18. září Běh 
rodným krajem Emila Zátopka, jenž 
startoval v Kopřivnici a cíl byl v rož-
novském skanzenu. V sobotu dopo-
ledne navíc SVČ Rožnov připravilo 
v Dřevěném městečku valašského 
muzea i doprovodné dětské závo-
dy. Díky našim fotografům vám na 
této stránce přinášíme alespoň pár 
snímků, díky nimž se můžete na 
chvíli vrátit v čase přímo do centra 
sportovního dění.                       (r)

T-Mobile běh

Běh rodným krajem Emila Zátopka. Vyhlášení vítězů doprovodných 
dětských závodů. V kat. chlapci (2008 a 2009) zvítězil Martin Volný 
(uprostřed), druhý skončil Jaroslav Mitáš (vlevo) a třetí Robert Mičkal.

Běh okolo Soliska

Do 19. ročníku Běhu rodným kra-
jem Emila Zátopka se přihlásilo 
255 sportovců. Před cílem se nám 
podařilo vyfotit Jiřího Mičkala.

Běh rodným krajem 
Emila Zátopka — na 
obou dolních sním-
cích jsou doprovodné 
dětské závody.
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Na Atletickém hřišti Dany Zátopkové se nedávno konal III. ročník softhand-
ballového turnaje nazvaného Rožnovský pěňák. Softhandball je v Rožnově 
vytvořené odvětví házené, které vzniklo z házené 4+1 pro nejmenší minihá-
zenkáře. „Naši házenkáři jsou propagátoři tohoto zábavného druhu házené, 
která se hraje s upravenými pravidly házené na malém hřišti bez driblinku s pě-
novým míčem, a rozšířili ho na všechny věkové kategorie. No, a tak se na hrací 
ploše sešli nejmenší házenkáři se svými rodiči a  hráli holky a kluci společně se 
staršími kamarády ze školy, kteří házenou hrají jen ve škole v rámci tělocviku,“ 
přiblížil Miloslav Janošek z rožnovské házené. 
Výsledky: Hobíci — 1. Knedlíčci ze ZŠ Pod Skalkou, Handballíci — 1. Be-
ránci SP, Profíci — 1. Rožnov A.                          Text a foto Pavel Románek

Rožnovský pěňák se už stává tradicí

Více foto na www.spektrumroznovska.cz


