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Parlamentní volby vyhrálo SPOLU před ANO
Letošní volební účast při říjnových volbách do Poslanecké sněmovny byla v Rožnově mimořádná — 67,36 %. Vítězná koalice SPOLU tvořená 
stranami ODS, KDU-ČSL a TOP 09 získala 29,40 %, druhé ANO 2011 mělo 23,13 % a třetí koalice Piráti+STAN 17,57 %. Rožnov získal 
také poslance, stal se jím hejtman Radim Holiš (ANO). Ten však oznámil, že se chce věnovat naplno hejtmanství a mandátu se vzdá.  (r)   

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

Jiří Pavlica (vlevo) se svým předchůdcem 
Radimem Holišem. Foto Petra Graclíková 

INZERCE

O tom, že u nás žije 
spousta mimořádně vý-
jimečných osobností, 
jsme se mohli přesvědčit 
již mnohokrát v minulos-
ti. Letos o sobě Rožno-
vané dali znovu vědět. 
O  úspěchu architekta 
Karla Janči (foto vpra-
vo) se dočtete na straně 
5, na straně 13 pak při-
nášíme informace k  oce-
nění naší knihovny, kte-
rou v  Praze zastupovali 
Pavel Zajíc a Jitka Sle-
záková (snímek vlevo).
Gratulujeme!             (r)

Rožnované dobývají Prahu

 �POZVÁNKA
Ve středu 17. listopadu bude na 
Masarykově náměstí v Rožnově 
připomenut Den boje za svobo-
du a demokracii. Program začne 
v 16 hodin. Vzpomínkovou akci 
zahájí komponovaná tematická 
videoprojekce. Dále se představí 
hudební soubor Rožnovští ogaři 
a meziříčská kapela Docuku. 
Závěr bude v  18 hodin patřit 
ohňostroji. Občerstvení a  pro-
gram pro děti zajištěn.            (r)

 �SVOZ BIOODPADU
Na první polovinu listopadu na-
plánoval Rožnov svoz bioodpa-
du. Kontejnery jsou určeny na 
větve, trávu, listí, hlínu a další. 
Velkoobjemové nádoby budou 
v  konkrétních lokalitách umís-
těny v sobotu 6. a 13. listopadu 
od 8.00 do 12.00 hodin. Letos 
se prodloužila doba svozu bio-
odpadu (hnědé nádoby) z  ro-
dinné zástavby, kdy poslední 
proběhne 17. listopadu. Seznam 
stanovišť, na nichž budou umís-
těny kontejnery na bioodpad, je 
na webu www.roznov.cz.         (r)

Na sídlišti 1. máje začíná revitalizace zeleně
Revitalizace zeleně na sídlišti 
1.  máje v Rožnově pod Radhoš-
těm je rozdělena na dvě etapy. V té 
první letos na podzim proběhnou 
veškeré arboristické práce. Jedná 
se například o kácení stromů, od-
straňování keřů nebo zásadní zdra-
votní ořezy vybraných dřevin. Na 
jaře příštího roku se pak uskuteční 
výsadba nových stromů a doplnění 
keřových skupin. 

Sídliště 1. máje bylo vytipováno 
k revitalizaci kvůli stáří zeleně, 
kterému odpovídá zdravotní stav 
některých dřevin. Ošetřením a  do-
sadbami bude docíleno splnění 
provozní bezpečnosti, funkce re-
kreační a estetické, ale také funkce 
ekologické. Na podzim letošního 
roku se budou provádět arboristic-
ké práce. Celkem bude odstraněno 
46 stromů a také některé skupiny 

keřů. Součástí těchto prací bude 
také provedení výchovných a zdra-
votních řezů vybraných dřevin. 

Následně na jaře roku 2022 pro-
běhne výsadba stromů v celkovém 
počtu 107 kusů a doplněny budou 
také keře v ploše 356 m2. „Revita-
lizace zeleně vychází ze zpracované 
Územní studie sídelní zeleně. Jarní 
výsadba doplní například stávající 
aleje, které lemují páteřní komunika-
ci na 1. máji. Nové stromy pomohou 
také zastínit pobytové plochy a  hři-
ště v sídlišti. Na procházce městem 
s  občany, která se zaměřovala právě 
na zeleň, jsme se shodli na potřebě 
zeleně ve městě a věřím, že revitaliza-
ce konkrétně na tomto sídlišti bude 
přínosem,“ dodala místostarostka 
Kristýna Kosová (Zdravý Rožnov).

Celková finanční náročnost 
projektu činí cca 3 400 000 Kč, 
přičemž 85 % z této částky bude 
hrazeno z dotace z Operační-
ho programu Životní prostředí. 
Místa, kde proběhnou podzimní 
práce, budou viditelně označena 
a hlídána pověřenými pracovní-
ky. Město však vyzývá pěší a řidi-
če, aby dbali zvýšené opatrnosti 
v  dané lokalitě.                         (měú)
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Od konce září do konce listo-
padu bude po částech uzavřena 
smíšená cyklostezka v Rožnově. 
Uzavření je nutné z důvodu opra-
vy toku Rožnovské Bečvy. Stavba 
bude rozdělena do 4 etap a v kaž-
dé etapě budou pro chodce i cyk-
listy vyznačeny náhradní trasy.

Uzavření cyklostezky
KRÁTCE

Říjnová procházka Rožnovem 
s  městským architektem a mís-
tostarostkou Kristýnou Kosovou 
přilákala desítky lidí. Probírala se 
témata jako komplikace při výsad-
bě zeleně, plánované změny nebo 
složitost komplexní rekonstrukce 
Masarykova náměstí.

V úterý 9. listopadu se v obřadní 
síni Městského úřadu v Rožnově 
pod Radhoštěm uskuteční v pořa-
dí již 19. zasedání zastupitelstva 
města. Začátek bude jako obvykle 
ve 14.00 hodin. Podrobný pro-
gram naleznete v týdnu před za-
sedáním na webu www.roznov.cz.

Od 5. října pokračuje radnice 
s  opravami chodníků v městském 
parku. Tentokrát se to bude týkat 
255 metrů chodníku od jezírka až 
po vstup k valašskému muzeu. Další 
úsek se nachází napříč k  pěší stez-
ce. Vysoutěžená cena této etapy je 
1  312 000 Kč.                              (r)

Pro občany je zeleň důležitá Pozvánka na zastupitelstvo Oprava chodníků v parku

Město se dočkalo moderní kulturní koncepce
Nová kulturní koncepce je po mno-
ha letech příprav v Rožnově hotova 
a čeká na své představení zastupite-
lům i veřejnosti.  

Podle místostarostky Kristýny 
Kosové (Zdravý Rožnov) se jedná 
o  změny evoluční. „Skupina odbor-
níků na tomto klíčovém dokumentu 
pracovala opravdu velmi dlouho. Cí-

lem bylo najít naši specifickou iden-
titu. Ačkoliv my sami nejsme vel-
koměstem, tak nabídka kulturních 
akcí je u nás velká, a  to nejen díky 
Valašskému muzeu v přírodě, ale 
i  díky skvěle pracujícím spolkům či 
sdružením, ZUŠce, knihovně, měst-
ské kulturní agentuře, soukromým 
galeriím a  mnoha dalším aktérům, 
kteří pravidelně připravují nebýva-

le bohatou kulturně-společenskou 
nabídku nejen pro obyvatele celého 
regionu Rožnovsko, ale i pro turisty 
a další návštěvníky města,“  sdělila 
místostarostka Rožnova Kristýna 
Kosová (Zdravý Rožnov) a pokra-
čovala: „Z nové kulturní strategie 
nám vzešly také úkoly, které je třeba 
řešit. Tím hlavním je vytvoření kon-
ceptu Dnů města Rožnova a zlepšení 

nabídky kultury pro školská zaří-
zení. Cíleně budeme také chtít více 
prosazovat folklor přímo v  ulicích, 
tak aby nebyl soustředěn jen do Va-
lašského muzea v přírodě, jak tomu 
většinou doposud bylo. Hlavní cent-
rum kulturního mimoskanzenového 
dění by mělo vzniknout v oblasti 
spojující Brillovku, 3. Etáž, knihov-
nu a kino.“                                       (r)

K tématu 
Otázka pro vedoucího oddělení 
kultury a cestovního ruchu MěÚ 
Martina Beníčka. Co nám nová 
kulturní strategie přinese a jaké 
jsou podle ní slabé a silné stránky 
kulturní scény v Rožnově?

„Kulturní strategie města Rožnov pod 
Radhoštěm (kulturní strategie) je do-
kument popisující řešení rozvojových 
aktivit města v oblasti kultury a v dal-
ších oblastech, do kterých širší pojetí 
kultury - nejen jako umění spadá. Je 
společnou platformou pro dohodu 
a  spolupráci klíčových hráčů ve městě. 
Cílem je jasné definování vize budou-
cího rozvoje kultury, umění a kulturně 

komunitního života Rožnova do roku 
2030. Jako každý koncepční doku-
ment se skládá ze tří částí. První je 
analýza stávajícího stavu, která nám 
říká, že ve městě absentuje dostatečná 
infrastruktura pro náročnější kulturní 
produkce  i  pravidelnou činnost včet-
ně zázemí; nedostatečně reflektujeme 
aktuální tendence a nové trendy v kul-
tuře, její zprostředkování a rozvíjení; 
potřebujeme precizovat pravidla pro 
podporu a rozvoj jednotlivých kultur-
ních sfér a mít aktivní komunikační 
platformu s  důležitými hráči. Na dru-
hou stranu máme ve městě partnera 
mimořádného významu (NMVP); 
připravené projekty krok od realizace; 
kulturní projekty intenzivně podporuje 
soukromý sektor a nabídka je pestrá 
a  rozmanitá pro různé příjemce. 

V návrhové části jsme dokument 
koncipovali jako rozvojový pro tři ob-
lasti se snahou: budovat atraktivní 
městskou identitu pro obyvatele i  ná-
vštěvníky; chceme lépe uspokojovat 
poptávku obyvatel a návštěvníků po 
kulturní nabídce a podpořit vlastní 
iniciativu na poli kultury a vybudovat 
a  zpřístupnit prostory pro kulturní 
a  komunitní život odpovídající potře-
bám obyvatel ve 21. století. Každá ob-
last se dále rozpadá do celkem sedmi 
opatření a následně dále do 16 akti-
vit (projektů), z nichž některé jsou již 
implementovány do akčního plánu 
města = finančně kryty. Tyto aktivity 
se týkají možného rozvoje dostupné 
infrastruktury (budova čp. 1000 na 
ulici 1. máje, Společenský dům); roz-
víjení vztahů s etablovanými umělci, 

architekty a designéry v  konceptu 
dočasných či trvalých městských in-
tervencí; získání know-how (inovativ-
ní a progresivní způsoby kooperace) 
u měst, která jsou v podobné situaci 
a sídlí v nich významná kulturní in-
stituce; aktivně rozvíjet či moderovat 
vznikající ‚kulturní clustr‘ na ulici 
Bezručova;  spolupracovat na rozvoji 
nabídky a aktivní participaci mla-
dé generace;  podporovat komunitní 
činnost (rozvíjet dobrovolnictví i me-
zigenerační vztahy pomocí kultury); 
zajistit stabilitu financování sektoru 
a jiné. 

Naší ambicí je vytvořit z Rožnova 
pod Radhoštěm město, které se vý-
razně zapíše do kulturní mapy České 
republiky a stane  se inspirativním 
fenoménem.“                                 (r)

 �Rožnov ocenil květinové výzdoby
Vítěze 15. ročníku soutěže Kvetoucí město Rožnov pod Radhoštěm vy-
hlásilo ve středu 22. září město Rožnov. Porotě se v kategorii balkonů 
a  oken v bytových domech nejvíce líbila květinová výzdoba Jany Flesa-
rové v kategorii balkony a okna v rodinných domech je autorkou nejhez-
čí květinové výzdoby opět Eva Vlčková a v kategorii zahrádky před by-
tovými domy zvítězila Helena Panašová.         (r), foto Petra Graclíková  

Janě Flesarové (vpravo) předala cenu předsedkyně 
Spolku rožnovských žen Marie Rethyová.

Protože se nezadržitelně blíží ote-
vření nového obchodního řetězce na 
Jižním Městě, Spektrum Rožnovska 
se zajímalo o to, jak bude vyřešena 
doprava v dané lokalitě.

Jak je známo, původní projekt 
Kauflandu počítal s přímým na-
pojovacím pruhem z hlavní sil-
nice I/35. „Navrhované řešení ale 
zamítlo ŘSD, takže řidiči, kteří za-
míří do hypermarketu, budou mu-
set odbočit na světelné křižovatce 
u  autobusového nádraží případně 
u Billy,“ informovala místosta-
rostka Kristýna Kosová (Zdravý 
Rožnov) a pokračovala: „Ze strany 
města byla nyní objednána úprava 
dopravního značení Meziříčské uli-

ce. Chceme, aby lidé, kteří budou 
po nákupu odjíždět z obchodního 
domu, najeli zpět na hlavní silnici 
I/35 a nekličkovali v sídlišti.“ 

 � Jaké změny dopravy tedy Jižní 
Město čekají? 

„Dovedu si představit například 
zjednosměrnění některých úseků, 
ale konkrétní řešení nám ukážou 
až teprve dopravní experti. Jakmi-
le bude zmíněný návrh úpravy do-
pravního značení hotov a nebudou 
k  němu další připomínky, tak bude 
zrealizován. Pokud bude vše pro-
bíhat podle plánu, termín realiza-
ce by mohl být orientačně v první 
polovině příštího roku,“ dodala na 
závěr Kosová.                           (r)

Usměrnění dopravy u Kauflandu
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ČTENÁŘSKÝ PŘÍSPĚVEK

Jarmark se vydařilJarmark se vydařil

Den pro Světlušku se konal už 
třetím rokem v Rožnově v pátek 
10.  září pod záštitou Základní školy 
Záhumení. Od 7.00 hod. prodávaly 
dobrovolnické dvojice -  Světlušky ze 
Střední zemědělské a přírodovědné 
školy v  Rožnově v ZŠ Záhumení 
i  v centru města sbírkové předměty, 
jejichž zakoupením  přispěli  všich-
ni dárci na projekty Nadace České-
ho rozhlasu „Světluška“ (dále jen 
NČRS) pro projekty pro nevidomé 
děti  i dospělé. Od 12.00 hod. zkou-
šely děti být nevidomými v různých 
soutěžních disciplínách (chůze po 
laně, slalom, malování obrázků, atd.), 
probíhala také cukrárna „Po slepu“ 
na školní  zahradě v ZŠ Záhumení 
i  díky skvělým maminkám  žáků, 
které napekly spoustu výtečných zá-
kusků, muffinů, koláčů, buchet, při 
kterých si děti a dospělí vyzkoušeli 
prakticky být nevidomými a jíst zá-

kusky moučníky a pít nealko nápoje 
apod. Ve 14.00 hod. zahrálo  lout-
kové divadlo V batohu Trojanovice 
interaktivní Africkou pohádku pro 
děti nejen z družiny. Výtěžek z dob-
rovolného vstupného šel také opět 
na NČRS.
 Celkový finanční výtěžek z Rožno-
va věnovaný NČRS je rekordní, té-
měř 15 600 Kč. 

Jiří Hauser, ZŠ Záhumení

Desítky stánků a hlavně bohatý kulturní doprovodný pro-
gram si v pátek 22. a sobotu 23. října nenechaly ujít stovky 
lidí na rožnovském Masarykově náměstí. Konal se zde totiž 
oblíbený Všesvatský jarmark .          Text a foto Pavel Románek

Den pro Světlušku 2021

Rožnov jednal o nové přeshraniční spolupráci
Zástupci Rožnova a slovenského 
Kysuckého Nového Mesta se setka-
li na jednání na rožnovské radnici. 
Hlavním tématem schůzky byla 
další přeshraniční spolupráce na 
novém projektu. Aktivity se zaměří 
na rozvoj, podporu a zpřístupnění 
přírodních a kulturních dědictví. 

Spolupráce navazuje na předchozí 
úspěšný projekt přeshraniční spo-
lupráce „Hovorme o jedle – žime 
zdravo a chutne“. 

Projekt „Hovorme o jedle – žime 
zdravo a chutne“ je primárně za-
cílen na stravování v mateřských 
a základních školách v obou měs-

tech. V rámci projektu vznikne také 
společná publikace receptů pro 
kvalitní stravování. V návaznosti na 
pozitivní ohlas na předchozí pro-
jekt se nyní znovu setkali starosto-
vé a projektoví manažeři obou měst 
k diskuzi nad dalším projektovým 
záměrem. Tentokrát se přeshra-
niční spolupráce zaměří na rozvoj, 
podporu a zpřístupnění přírodních 
a kulturních dědictví. „Je důležité 
podporovat spolupráci, která funguje 

a rozvíjí město správným směrem. Na 
jednání jsme si potvrdili společný 
záměr a cíl projektu, společný per-
sonál a také harmonogram aktivit, 
na kterých se budou aktivně podílet 
obě strany. Nejvíce se diskutovalo 
o  aktivitách, které by v rámci pro-
jektu pomohly zejména k propagaci 
přeshraničního území partnerů,“ 
dodal starosta města Jiří Pavlica.

                          Text a foto (měú)

Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz
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Město ocenilo 
dárce krve
Třicet devět bezpříspěvkových 
dárců krve ocenila v úterý 19. říj-
na a  ve středu 20. října rožnovská 
radnice. Držitelé ocenění Zlatého 
kříže I. třídy za 160 bezplatných 
odběrů, které uděluje Český čer-
vený kříž, byli hned čtyři, a to Eva 
Šteinigerová, Josef Románek, Jaro-
slav Lorenc a Miroslav Lichnovský. 
Plaketa Českého červeného kříže 
Dar krve - dar života náležitě patří 
Martinu Kantorkovi za 250 odběrů 
krve. Kromě poděkování a dárku 
obdrželi všichni dárci krve z ru-
kou místostarostů města, Kristýny 
Kosové a Jiřího Melchera, drobné 
finanční ocenění. Text a foto (měú)

Obyvatelé Rožnova konečně budou vědět, co dýchají
Již v prosinci by měla být uvedena 
do ostrého provozu stanice měřící 
kvalitu ovzduší ve městě. Projekt za 
takřka 3,5 mil. Kč je z větší části fi-
nancován Ministerstvem pro životní 
prostředí.   

Výstupy z měření budou v hodino-
vých intervalech přenášeny jednak 
do nově vybudované informační 
cedule umístěné na parkovišti za 
prodejnou Albert na Masarykově 
náměstí, ale také do Českého hyd-
rometeorologického ústavu. K dis-

pozici budou on-line na webových 
stránkách ČHMÚ, přičemž odkaz 
bude zveřejněn i přímo na oficiál-
ních internetových stránkách měs-
ta www.roznov.cz.

Jak jsme již dříve informovali, 
na území Rožnova dochází přede-
vším k překračování koncentrací 
prachu, přízemního ozonu a  uh-
lovodíku benzoapyrenu (látka 
v  ovzduší, která vzniká při nedo-
konalém spalování). 

Měřicí stanice bude mít podobu 
menší pevně zabudované kontej-

nerové stavby. Její základy jsou již 
nyní položeny v blízkosti světelné 
křižovatky U Janíků. „Stavba bude 
dokončena v nejbližších týdnech 
a  první data by měla být naměřena 
v prosinci. Díky analýze ovzduší bu-

deme konečně vědět, jak na tom ve 
městě jsme, a podle výsledků bude-
me moci přistupovat ke konkrétním 
opatřením,“ prozradila místosta-
rostka Rožnova Kristýna Kosová 
(Zdravý Rožnov).                        (r)

K tématu 

Dvě otázky pro Františka 
Šulgana, specialistu na ochranu 
ovzduší v  odboru životního 
prostředí bývalé Tesly Rožnov 

Co přinese nepřetržité sledování kva-
lity ovzduší občanům?
„Stanice má stát u hlavní světelné 
křižovatky. Bude to jenom nepřetr-
žité sledování kvality ovzduší z  do-
pravy. Z  rozptylových studií už dnes 
víme, že nejvyšší koncentrace jem-
ného polétavého prachu v podobě 
sekundární prašnosti (opakované 
zvíření prachových částic při pohybu 
automobilů  v  podobě PM10, PM5 
i jemnějších frakcí), oxidů dusíku 
nebo benzo(a)pyrénu jsou hlavně 
kolem mezinárodní silnice 1/35 
od čerpací stanice OMV po Střední 
zemědělskou školu. V tomto úseku 
se kumuluje velké množství osob-
ních automobilů i kamionů, území 
je v tzv ‚kotlině‘, obklopené hustou 
zástavbou supermarketů, s kterými 
souvisí nárůst dopravy (teď se to 
ještě zhoršuje stavbou Kauflandu) 
a autobusovým nádražím. K tomu 
se přidává místní doprava na hlavní 
světelné křižovatce.“

Jak by měla s výstupy z měření pra-
covat radnice?
„Dříve než začneme uvažovat o tr-
valém měření na určitém místě, tak 
by toto místo mělo být stanovené 
z  rozptylové studie. V ní se pracuje 
s konfigurací (výškovou členitostí) 
terénu, meteorologickými záznamy 
a koncentracemi škodlivin v ovzduší. 
Potom musíme mít jasno, jak naloží-
me s naměřenými výsledky. Neměly 
by se strkat do šuplíku. Ale kdo bude 
dělat nápravu, když se potvrdí to, co 
už více méně víme z rozptylových 
studií? Stát? Kraj? Město? Jak naloží 
s  tranzitní dopravou? Zastaví ji ně-
kdo, nebo omezí? Navrhne se zbou-
rání Kauflandu? Budou zde častěji 
jezdit kropicí auta? Jsem na to zvěda-
vý. Výsledky měření budou jen z části 
použitelné pro město. Poslouží hlavně 
do statistiky Českému hydrometeo-
rologickému ústavu. Vhodnější by 
mohlo být měřit vliv tranzitní dopravy 
na zástavbu na ulici Meziříčská, vliv 
chemických provozů (areál bývalé 
Tesly) na sídliště Koryčanské Pase-
ky a  blízké střední školy nebo jak 
se vyvíjí kvalita ovzduší z lokálních 
topenišť v Tylovicích. Ve všech těchto 
případech by se výsledky daly použít 
na návrh opatření ke zlepšení kvality 
ovzduší pro obyvatele našeho města.“
                                                       (r)

Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz



 �Máte dluhy u veřejnoprávních institucí? Můžete se jich zbavit

Slyšeli jste o milostivém létu? Jde o předpis, který na začátku prázdnin 
schválila Poslanecká sněmovna a který lidem umožní definitivně se zba-
vit dluhů, jež mají u veřejnoprávních institucí. Jak? Pokud v období od 
28.  10. 2021 do 28. 1. 2022 zaplatí jistinu a 908 korun exekutorovi 
za uzavření exekuce, budou jim odpuštěny veškeré úroky, poplatky advo-
kátům. Milostivé léto tak představuje šanci pro lidi vymanit se ze svých 
dluhů a  začít znovu normální život.

Lidé s dluhy u veřejnoprávních institucí budou moci od 28. 10. 2021 
do 28. 1. 2022 využít jednorázovou možnost zaplatit svůj dluh výrazně 
levněji. Pokud dlužník v uvedeném termínu uhradí jistinu, tedy základní 
finanční částku, na jejímž základě závazek vznikl, a k tomu pevnou část-
ku 908 korun jako náklady, tak mu budou zbylé úroky a takzvané příslu-
šenství odpuštěno. Dojde k zastavení exekuce a dlužník bude od zbytku 
dluhu osvobozen. Podmínkou je, aby dluh vymáhal soudní exekutor. 

Milostivé léto se nevztahuje na dluhy vůči soukromým věřitelům, ale 
výhradně na dluh vůči státu, či institucím, ve kterých má stát majetkový po-
díl a dluh přešel do exekuce. Jedná se tak vedle dluhu na zdravotním a so-
ciálním pojištění rovněž závazky u institucí, jako je např. ČEZ, Český  roz-
hlas, Česká televize, dopravní podniky, školy, nemocnice apod. V praxi se 
může jednat o tisíce, možná desetitisíce lidí, kteří z původně ma lého dluhu 
dnes dluží statisíce kvůli enormnímu příslušenství (úroky aj.). 

A kde hledat pomoc ve chvíli, kdy byste rádi institutu milostivého 
léta využili, či vás trápí jiné problémy související s dluhy? Využít můžete 
např. služeb dluhového poradce organizace Člověk v tísni, který v Rož-
nově a jeho okolí působí přes dva roky a za tu dobu pomáhal (či stále 
pomáhá) řešit problémy s dluhy. 

V případě zájmu kontaktujte telefonní číslo 777 499 477 nebo na ad-
rese jiri.janko@clovekvtisni.cz.                                                            (r) 
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Architekt Karel Janča oceněn na Pražském hradě
Ceny Opera Civitatem 2021 a Ceny 
Jože Plečnika 2021 byly v pondělí 
4.  října slavnostně předány ve Špa-
nělském sále Pražského hradu. Sta-
lo se tak v rámci bilančního projektu 
Naše město 1991–2021. Do Zlín-
ského kraje putovalo šest ocenění. 
Mezi nimi je i uznávaný architekt 
z  Rožnova Karel Janča.

Ceny Opera Civitatem jsou udělo-
vány městům, která v uplynulých 
30 letech realizovala nejkvalitnější 
a  nejprospěšnější soubory veřej-
ných staveb ku prospěchu jejich 
občanů a návštěvníků. Ceny Jože 
Plečnika jsou určeny osobnostem 

z  řad architektů, stavitelů, staveb-
níků, osobností veřejného života – 
starostů, radních a zastupitelů měst 
a  dalších institucí, které se nejvíce 
zasloužily o uchování a obnovu kul-
turního bohatství našich měst a o je-
jich současný rozvoj.

Ing. arch. Karel Janča 

Vystudoval Fakultu architektury 
VUT v Brně, do roku 1991 byl za-
městnán ve firmě Stavoprojekt Brno. 
Poté se vrátil do rodného Rožnova 
pod Radhoštěm, kde založil soukro-
mou praxi, kterou doposud vede. 
V současné době se jako generální 

projektant podílí na vzniku nového 
areálu Kolibiska Valašského muzea 
v přírodě v Rožnově pod Radhoš-
těm. Jeho filozofií je místo bourání, 
jež nezvratně devastuje prostor, citli-
vá konverze objektu bez ztráty jeho 
stavební podstaty, která umí nalézat 
nové možnosti existence objektu. 
Úspěšnou revitalizaci představuje 
např. rožnovská bývalá Brillova to-
várna z konce 19.  století. Ta se stala 
víceúčelovou budovou, která velko-
rysou rekonstrukcí obohatila město 
o nové těžiště na pravém břehu řeky 
Bečvy. Karel Janča je tvůrcem, který 
architekturou dokáže vyprávět. Má 
mimořádný cit a smysl pro uchopení 

ducha místa (genia loci), do něhož 
jako architekt umí tvůrčím způsobem 
geniálně vstoupit a kultivovat ho. 
Jeho interpretace jsou přesné, logic-
ké a vyznačují se výtvarnými kvalita-
mi. Novou Brillovku pojal v širších 
souvislostech. Chtěl, aby se budova 
zapojila do urbanismu města, do jeho 
rostlé struktury. Tento potenciál be-
zezbytku naplnil, když budovu z růz-
ných směrů otevřel, vytvořil v ní krás-
nou pasáž, několik průchodů a před 
jižním křídlem nechal terén zvolna 
klesat, čímž získala energii a čerstvé 
proudění. Vnější forma Brillovky na-
značuje, že jde o  stavbu nadčasových 
ambicí.                  Text (r, Zlínský kraj)

Výstava: Malba — Sklo — Design
V Galerii na chodbách na Městském 
úřadě v Rožnově pod Radhoštěm se 
představuje Střední uměleckoprůmy-
slová škola sklářská z  Valašského 
Meziříčí. 

Na výstavě jsou k vidění práce žáků 
od prvního až po čtvrtý maturitní 
ročník. Obor Průmyslového desig-
nu se představuje vizualizacemi, 
které jsou součástí praktické ma-
turitní práce. Obor Designu skla se 
prezentuje fotografiemi skleněných 
objektů, váz, sklenic, talířů a dal-
ších prací žáků. Obor Užité malby 
vystavuje malby z plenéru, klauzur-
ní práce na téma gastronomie nebo 
pokojové rostliny a v neposlední 
řadě kresby zachycující autopor-
tréty žáků či portréty rodinných 
příslušníků.

Výstava tak představuje celé 
spektrum výtvarných činností, kte-
ré škola pokrývá. V jednotlivých 
studijních oborech se žáci kromě 
klasických malířských a  sklář-
ských technik seznámí s 3D de-
signem, interiérovým designem 
a  sklem v architektuře. Díky vý-
bornému zázemí školní ateliérové 
huti mají možnost zušlechťovat 
tabulové sklo za studena i za tepla. 
Během studia navrhují a realizují 
také světelné objekty a instalace. 
Žáci školy se účastní odborných 
přednášek, exkurzí, výtvarných 
plenérů, praxí v partnerských fir-
mách a zahraničních stáží.

Výstavu si můžete prohlédnout 
do 4. ledna 2022 dle otevírací doby 
městského úřadu.   

                     Jakub Sobotka (tka)

Odpuštění dluhů na dosah
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NÁZORY KOMUNÁLNÍCH POLITIKŮ

Protože téma rozchodu dnes již bývalé koalice ovládající rožnovskou radnici je v Rožnově stále živé, rozhodli jsme se mu 
věnovat i v měsíci říjnu. Oslovili jsme všechny politické subjekty zastoupené v městském zastupitelstvu s otázkou: Jaké vy-
svědčení byste této dnes již bývalé koalici napsali, resp. co se povedlo a co se naopak nepodařilo?

Jaromír Koryčanský (KDU-ČSL)
S každým podzimem přichází chví-
le, kdy si každý z nás hodnotí, jak 
hospodařil na své vlastní zahrádce. 
I my zastupitelé si klademe otáz-
ku, jak město hospodařilo za po-
sledních sedm let. Vedení radnice 
se chválí, že našetřili 200 milionů 
Kč. Dluh se snížil ze 100 na 40 mil. 
Kč. Pravda je ale skryta. Pokud 
bychom investovali průběžně 200 
mil. do revitalizace sídlišť, tak dnes 
máme hotovo. Ke každé námi vy-
naložené koruně bychom obdrželi 
z dotací 0,50 Kč, proinvestováno by 
tak bylo 300 milionů. Když k tomu 
započítáme inflaci a zdražení, jsme 
na 400 mil. Ani plánované kulturní 
centrum, ani knihovna se neblyští 
novotou, jak bylo slibováno. Kdo 
si dnes vzpomene na taškařici zva-
nou Loučení s kinem Panorama? 
Kde jsou představitelé města, kteří 
zadali toto loučení a potichu dali 
souhlas s pokračujícím provozem 
v nevyhovujících podmínkách? 
Skutečný dluh, pokud se začne sta-
vět KC, knihovna a k tomu koupě 
budovy pošty, poroste závratně – 
a to i přes to, že máme schváleny 
úvěry ve výši 90 mil. Kč. Tak to vi-
díme my. Rozpad koalice je možná 
důsledek toho, že někteří si začali 
uvědomovat sedmileté hospodaření, 
útěk od zodpovědnosti není ovšem 
řešení. Známky nechť vystaví vedení 
města sami občané, za rok k tomu 
budou mít ve volbách příležitost.

Martin Drápal (Nezávislí Rožnováci)
Jedničku má bůh, dvojku pan ředi-

tel... Bývalá koalice bude dle tohoto 
citátu podle mnoha hodnotitelů ně-
kde mezi panem ředitelem a paní 
učitelkou. Uplynulých 7 let v Rožnově 
bylo ve znamení snahy posunout měs-
to kupředu nejen v oblasti infrastruk-
tury a vybavenosti, ale i ve fungování 
úřadu, přístupu k veřejnosti a přede-
vším v oblasti plánování budoucnosti 
města a investic. Byla to doba, kdy 
se snížil dluh a současně se šetřily 
finance na velké stavby tak, aby pří-
padným nástupcům nezbyly jen dlu-
hy a oči pro pláč. Samozřejmě nejde 
říci, že se vše povedlo, ale také není 
možné říct, že vše bylo špatně. Ano, 
mohli jsme dát více peněz do budová-
ní chodníků a dalších ploch ve městě, 
ale bylo potřeba připravit projekty, 
na jejichž výstavbu lze čerpat třeba 
evropské nebo státní peníze, a věřím, 
že tyto neskončí v šuplíku. Jakmile se 
na ně objeví dotační prostředky, může 
o ně město okamžitě žádat a začít 
s jejich realizací. V těchto aktivitách 
by město nemělo polevit. Čeká nás 
nové dotační období, které nabídne 
stovky milionů korun, které mohou 
směřovat do Rožnova. Byla by škoda, 
kdyby na to město nebylo připraveno. 
Město věnovalo i potřebným, ať to 
byli senioři, např. zřízení senior taxi, 
nebo mladé rodiny či sociálně slabí 
v podobě úpravy bytové politiky. 

Bývalá koalice zvládala své úkoly 
nadprůměrně a zaslouží si dle mého 
hezkou dvojku. To pravé závěrečné 
vysvědčení však budou rozdávat až 
voliči v roce 2022, teprve tehdy uvidí-
me, jak byli s prací zástupců jednotli-
vých uskupení spokojení.

Markéta Blinková (ODS)
K dnešnímu tématu — vysvědčení 
dostávají děti ve škole. Zde je spíše 
k diskuzi, co vlastně hodnotit. V pří-
mém přenosu jsme viděli, jak se lidé, 
kteří nás 7 let každodenně přesvědčo-
vali o stabilitě a rozvoji města, v  po-
sledním tažení veřejně rozkmotřili. 
Dozvěděli jsme se, že není všechno 
tak růžové, jak nám po celou dobu 
teatrálně tvrdili. Korunu tomu na-
konec dodali tím, že na posledním 
jednání zastupitelstva, od něhož jsme 
očekávali jasné a srozumitelné řeše-
ní, zvolili opět oslabené vedení města, 
od kterého tedy zázraky čekat nemů-
žeme. Takže — někteří z tohoto rozje-
tého vlaku do záhuby stačili vystou-
pit, vyměnil se strojvedoucí (ten zase 
sedí na dvou židlích), přistoupilo pár 
nových cestujících a opět se plnou pa-
rou řítíme do neznáma — stejně jako 
před touto pomyslnou zastávkou. Pro 
nás i Vás občany se touto šarádou 
nezměnilo opravdu nic. Účet v politi-
ce vždy vystavují voliči a tato chvíle 
přijde již za rok. V požadovaném roz-
sahu tohoto příspěvku není prostor ke 
komplexnímu hodnocení  dvou téměř 
uplynulých volebních období koali-
ce ANO, Zdravý Rožnov a Nezávislí 
Rožnováci. Proto dobu do nadcháze-
jících komunálních voleb využijeme 
k tomu, abychom Vám srozumitelně 
vysvětlili, co se nám na politice vedení 
města nelíbí, a především, jaká řešení 
v daných oblastech nabízíme my. 

V tuto chvíli Vám tedy přeji hlavně 
pevné zdraví, optimismus a radost 
z návratu do normálních dnů. A po-
kud i Vám přijde dnešní situace na 

radnici nepochopitelná — nezoufejte, 
brzy to můžeme společně změnit.

Radúz Mácha (Nez. a Soukromníci)
Po volbách 2014 přišly do vedení 
města nové, mladé tváře s odhodlá-
ním a  nadšením otočit kormidlem, 
změnit směr, město modernizovat 
a rozvíjet dle svých představ. Bez dří-
vějších řídících zkušeností v politice 
se zpočátku zcela logicky tak trochu 
rozkoukávali a brzy uzavřeli koaliční 
trojspojenectví k prosazení si svých 
strategických cílů a společně nafor-
mulovaných klíčových rozvojových 
projektů. V zastupitelstvu měli větši-
nu, a tak si svá rozhodnutí v  orgá-
nech města jako trojkoalice vždy rela-
tivně snadno prohlasovali. Navenek 
se mohlo zdát, že v trojkoalici panuje, 
co se rozvojových priorit týče, vzácná 
jednota. Čas plynul a postupně se za-
čalo čím dál více projevovat, že každý 
v trojkoalici sleduje a začíná upřed-
nostňovat své vlastní zájmy a týmová 
souhra se vytrácí. Sedmiletá vláda 
rožnovské trojkoalice byla zakonče-
na útěkem Nezávislých Rožnováků 
od jejich spoluzodpovědnosti za vývoj 
města v posledních letech a jejich 
rozchodem s dosavadními spojenci. 
A výsledky společného vládnutí? Chci 
být objektivní a známkovat raději ne-
budu. Rekonstrukce a opravy ulic, 
chodníků, osvětlení, zateplení budov, 
parkovací plochy, odpadové centrum, 
to vše však patří mezi tzv. „povinné 
standardy“. Modernizace učeben ZŠ, 
jejich hřišť a sportovišť, Atletické hři-
ště Dany Zátopkové, za to určitě po-
chvala. Rozhodující klíčové investiční 

Bývalá koalice ANO, Zdravý Rožnov a Nezávislí 
Rožnováci — jaké vysvědčení si za 7 let zaslouží?

Podpis koaliční smlouvy na podzim roku 2018. Zleva nahoře Martin Drápal a Miroslav Kokinopulos (oba za Nezávislé Rožnováky), Jiří Sapík, Lenka Střálková, Jiří 
Martinek, Jana Malcová, Jiří Melcher (všichni za ANO), Jarka Mikulášková (Zdravý Rožnov) a Jiří Pavlica (nez. za ANO). Dole zleva Petr Jelínek a Jan Kučera (oba 
za Nezávislé Rožnováky), Radim Holiš (ANO) a Kristýna Kosová (Zdravý Rožnov).                                                                                     Foto Tomáš Gross
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www.spektrumroznovska.cz
aktuální zpravodajství, komentáře, diskuze

záměry se však trojkoalici nepovedly. 
Projekty kulturního centra, přístav-
by knihovny či revitalizace sídlišť se 
opožďují a jejich cena s postupem 
času závratně roste. Nastřádané fi-
nanční prostředky v podobě kulturní 
rezervy za více než 100 mil. Kč se ne-
investují a inflačně se znehodnocují. 
Mezitím v době rychlého růstu cenové 
hladiny vznikají požadavky na další 
velké a finančně náročné investiční 
záměry (nová multifunkční sportovní 
hala, koupě a rekonstrukce budovy 
České pošty, revitalizace veřejných 
prostranství, napojení Horních Pasek 
na veřejný vodovod, cyklopropoj sídli-
ště s centrem, zavedení MHD, …). Je 
zřejmé, že na všechno mít nebudeme. 
Jak z toho ven? Není jiné cesty, než 
najít vzájemný koncensus a vybrat ty 
nejzásadnější priority pro rozvoj toho-
to města včetně promyšleného využití 
dotačních možností nadcházejícího 
nového plánovacího období. Úspěch 
je vždy součtem dílčích, třeba i na 
první pohled malých kroků, ale ty 
musí být správným směrem. Kdo to 
svede a bude umět uřídit a s veřejnos-
tí otevřeně zkomunikovat, vyhraje.

Libor Adámek (Piráti)
Vysvědčení bývalé koalici přísluší hlav-
ně občanům města, kteří jej vystaví 
v pomalu nadcházejících komunálních 
volbách. V tomto malém prostoru pro 
vyjádření nelze poctivě zhodnotit všech-
ny její dosažené výsledky, těch agend 
je mnoho, a tak zhodnotím jen ty nej-
viditelnější výsledky, což jsou investice.

Bývalá koalice vytvořila stabilní, 
pracovité a s občany komunikující ve-
dení města, kterému se podařilo stabi-
lizovat finance, snížit dluh města a zá-
roveň vytvořit velkou finanční rezervu 
na kulturní investice. Bylo přichystáno 
mnoho nových menších projektů, které 
jsou nyní již ve fázi stavebního povole-
ní. Za účasti všech politických stran se 
podařilo společně vytvořit Strategický 
plán města na budoucí roky. Poslední 
plus je zajištění stavby vodovodu Horní 
Paseky, kde většinu zafinancuje VaK.

Za chybu bývalého vedení považuji 
zvolenou strategii investic. Několik let 
se cílilo na potřebnou novou kulturní 
infrastrukturu a místo souběžné pří-
pravy kompletních projektů revitaliza-
cí sídlišť a jejich postupné realizace po 
etapách, se pouze řešily drobné projek-
ty bez celkové koncepce. Tady se na-
bízí srovnání s úspěšně dokončenými 
etapami revitalizací sídlišť ve Valmezu. 
U nás se konečně nedávno začal tvořit 
první projekt revitalizace zanedbaných 
Koryčanských Pasek, přičemž stavbu 
ambiciózního kulturního centra mož-
ná nakonec pohřbí nemožnost vysoutě-
žit zakázky za zastupitelstvem zastro-
povanou cenu v nynější době prudkého 
růstu stavebních materiálů.

Kristýna Kosová (Zdravý Rožnov)
Při hodnocení se zaměřme na to, 
kam jsme se posunuli, co jsme se 
naučili, osvojili si. Město se naučilo 
více komunikovat s občany, mnoho 
záměrů prochází několikastupňo-
vým projednáním, byť se všechny 

názory nepromítnou do výsledného 
projektu (někdy jsou protichůdné), 
jsou všechny zvažovány a přispívají 
ke kvalitě finálního projektu. A pro-
jekty jsou také veřejně přístupné na 
webu města. Občané si na to zvykli 
a o to hůř všichni neseme, když se 
v tomto procesu uděje nějaká chy-
ba. Naučili jsme se hledat kvalitní 
projektanty různými formami sou-
těží — na příští rok plánovaná pří-
stavba a rekonstrukce knihovny od 
ateliéru Čtyřstěn je z architektonic-
ké soutěže, úpravy náměstí 1. máje 
od Ellement architects jsme vybra-
li ze tří studií. V projektech, které 
jsme připravili, je součástí kvalitní 
architektury také třeba šetrnost 
budov a zadržování dešťových 
vod. Podobně připravujeme studii 
revitalizace Koryčanských Pasek, 
kdy se konečně na sídliště podívá-
me komplexně — včetně veřejných 
prostor, hřišť, parkovišť a zeleně, 
protože tu skládačku nelze řešit 
jen s částí dílků. A na sídlišti je 
také třeba nastavit jasná pravidla 
parkování, která jsou připravena 
k veřejné diskusi.  

V dopravě máme připravený 
plán mobility a projektujeme zá-
sadní infrastrukturu pro cyklisty 
— vnitřní okruh městem, kterému 
říkáme cyklošvestka. Tady se učí-
me užívat město i jinak a doplňo-
vat pozornost i k dalším modům 
dopravy — kolům a MHD.

V kultuře se povedlo výrazně roz-
šířit nabídku, ať už prostřednictvím 

grantové podpory nebo nabídkou 
knihovny a Téčka.

Radim Holiš (ANO)
Co se povedlo? Na tuto otázku od-
povím jednoduše, ještě neúčtujeme. 
Toho, co se povedlo, je mnoho, od 
úplně jiného směru vedení města, 
přes započatou generační výměnu 
na městském úřadě a zapojová-
ní nových postupů a věcí v rámci 
chodu a vedení města. V investiční 
přípravě směřujeme  k dokončení 
velkých projektů, které jsme slíbi-
li. Soutěžíme kulturní centrum, 
knihovnu, na jaře se začne stavět 
vodovod Horní Paseky. Doděla-
né budou i chodníky do Tylovic. 
A o těchto projektech se ve městě 
mluvilo hodně dlouho. My je pros-
tě uděláme.  Ve veřejném prostoru 
jsme začali uplatňovat statut archi-
tekta města. Veřejné plochy a  pro-
stranství, které nás nejvíce trápí, 
chceme opravit s dotačními tituly, 
které budou vypsány už v příštím 
roce. Tady už máme  nachysta-
ný vnitroblok Kulturní, náměstí 
1.  máje, připravují se Koryčanské 
Paseky a Tyršovo nábřeží. Projektů je 
moc, na to jsme založili webový portál 
pro občany www.strategieroznov.cz. 
Podívejte se, je toho hodně. Čeká 
nás důležitý poslední rok, v tom 
chceme dodělávat, dotahovat. Od-
chod jednoho z koaličních partne-
rů to nemůže zastavit. My budeme 
skládat účty příští rok na podzim 
a  už se na to těšíme. 

Milí Rožnované,

nemá smysl reagovat úplně na všech-
no, co zaznělo na posledním zastupi-
telstvu a po něm. Nutno ale říct, že 
život v politice je složitější a  pestřejší, 
než se z některých vyjádření mohlo 
zdát. Kolegové z NR opustili koali-
ci a předestřeli pro to srozumitelné 
důvody, na rozpadu koalice se ale 
podílel ještě jeden fakt, který jsme 
nechtěli rozebírat do podrobností, 
ale měl by být pojmenován — byl to 
osobnostní rozchod bývalého staros-
ty Radima Holiše a bývalého mís-
tostarosty Jana Kučery, a ten ná-
sledoval rozchod pracovní. Za této 
situace se nepovedlo udržet původní 
trojkoalici, byť jsme se snažili. Není 
tajemstvím, že tyto problémy krysta-
lizovaly okolo přípravy zakázky na 
kulturní centrum.

Souběh funkce starosty a hejtma-
na jsme řešili i my, mohlo se zdát, že 
s menší razancí, ale poctivě jsme se 
pokoušeli popsat, co nás ve společné 
práci brzdí a co drhne. I to pak vedlo 
k výměně na pozici starosty za Jiří-
ho Pavlicu, který se sice nemohl na 
zbývající rok uvolnit plně z  práce. 
Ale na radnici je denně. 

Opozice se odmítla přímo podí-
let na správě města, což dokážeme 

pochopit, za rok by toho mnoho 
nestihli. Z toho ale jasně vyplývá, 
že více variant nezbývá, širší koalici 
nelze sestavit, chybí potřebný průnik. 
Můžeme však dokončit práci při-
pravenou na základech našeho spo-
lečného programu, tomu můžeme 
a  chceme věnovat svou energii a čas.  

Zaznělo varování, že připravíme 
město o miliony, pokud nebudeme 
připravovat nové projekty. Proti tomu 
je třeba se ohradit, protože naši vůli 
dotáhnout především vysoce připrave-
né projekty si někteří vyložili tak, že 
zastavíme práce na všem ostatním. 
To je opravdu nepochopení, které by 
mohlo být zábavné, kdyby neznělo 
tak výhružně. Byť naši energii nyní 
potřebují třeba projekty knihovny, 
kulturáku nebo cyklošvestky, budeme 
spolu s  úřadem pokračovat v přípravě  
projektů podle jejich důležitosti, podle 
jejich zamýšleného financování, podle 
strategického plánu a dalších faktorů. 

V minulosti jsme se snažili kolegy 
zastupitele zapojit do veřejných za-
kázek, výběrových řízení i  přípravy 
strategických plánů, není překvapi-
vé, že v tom budeme pokračovat ještě 
intenzivněji.

Za SNK Zdravý Rožnov        
Kristýna Kosová

INZERCE
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KAM
ZA KULTUROU

LISTOPAD
Vážení čtenáři,

během podzimních dní bohužel stále dochází k postupnému nárůstu počtů onemocnění způsobených koronavirem. 
Všechny tyto listopadové pozvánky byly aktuální ke konci října, může se tedy v ojedinělých případech stát, že v  listo-
padu mohou nastat kvůli změně protiepidemických opatření komplikace a některé akce se mohou konat s omezení-
mi, případně budou přesunuty. Prosím, sledujte web nebo Fb organizátorů!

 � STŘEDA 24. 11.
ALF CARLSSON / JIŘÍ KOTAČA QUARTET
Mezinárodní formace hraje Kotačovy i Carl-
ssonovy autorské skladby a inspiruje se více 
či méně také moravským, slovenským a přede-
vším skandinávským folklorem.
Akce probíhá v rámci cyklu koncertů Blues 
& Jazz notes.
19.00 hodin — Vrátnice
 

 � PÁTEK 26. 11.
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Rozsvícení vánočního stromu na Masarykově 
náměstí. Vánoční tvořivou dílnu můžete navští-
vit od 16.00 do 17.30 hodin ve vestibulu měst-
ského úřadu. Pošta pro Ježíška, kde mohou 
děti odevzdat svá napsaná přání, bude připra-
vena před budovou radnice.
16.30 hodin — Masarykovo náměstí
 

 � SOBOTA 27. 11.
VESELÉ VELIKONOCE
Veselé Velikonoce jsou skvostnou situační ko-
medií, která vychází z nejlepších tradic slaps-
tickových komedií a grotesky. 
19.00 hodin — Janíkova stodola (VMP)
 

 �DO ÚTERÝ 4. 1. 2022
VÝSTAVA • MALBA / SKLO / DESIGN
Výstava prací studentů Střední uměleckoprů-
myslové školy sklářské Valašské Meziříčí na 
chodbách rožnovské radnice.
Galerie na Radnici
 
PODCASTY
• https://www.tka.cz/podcasty
Každé úterý vychází nový díl podcastové série Téčko.

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

 � PONDĚLÍ 1. 11.
MĚSTO V MÉ PAMĚTI
Horní Paseky ve fotografiích. Vojtěch Male-
ňák a Michal Chumchal nás v rámci setkání 
provedou částí Rožnova, která je pro řadu Rož-
novanů trochu z ruky.
16.00 hodin — podkroví
  

 �ÚTERÝ 2. 11.
MISTŘI EVROPSKÉHO BAROKNÍHO 
MALÍŘSTVÍ
Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V).
Třetí přednáška s názvem Peter Paul Rubens 
(1577 — 1640).
9.00 hodin — studovna

 � STŘEDA 10. 11.
DOBRÝ VEČER SE SWINGEM
První z cyklu pohodových klubových pořadů 
se zajímavými hosty, jimiž Vás bude provázet 
Zbyněk Terner. Premiérově bude hostem Jan 
Smigmator swingový zpěvák a také moderátor 
Českého rozhlasu Dvojka, na jehož vlnách vy-
sílá společně se zpěvačkou Dashou svůj autor-
ský hudební pořad Klub Evergreen. Loni mu 
vyšla nová deska, na níž se autorsky podílel 
druhý host Darek Neumann. Klavírní dopro-
vod Jiří Zabystrzan.
19.00 hodin — Brillovka, velký sál
 

 � ČTVRTEK 11. 11.
VIOLONCELLO DVOU GENERACÍ 
TRIO PRAŽSKÉ KONZERVATOŘE
Petr Nouzovský — violoncello, Adam Klánský 
— violoncello, Josef Matěj Švec — violoncello
18.00 hodin — ZUŠ
 

 � SOBOTA 13. 11.
THE PAU (PL), BIBIONE (PRAHA)
Koncert patří do cyklu „Ženy v hudbě“.
20.00 hodin — Vrátnice
 

 � PONDĚLÍ 15. 11.
TALKSHOW IVO ŠMOLDAS A HOSTÉ
Zveme Vás na zábavný pořad PhDr. Ivo Šmol-
dase. Hosté pořadu: sexuolog a lékař MUDr. 
Radim Uzel, nejlepší imitátor a bavič Petr 
Jablonský. Mluvené slovo doplní pop operní 
duo La Strada ve složení Peter Ďurovec a Zol-
tán Nikó. Vstupenky zdarma jsou k dispozici 
v  Téčku nebo v TIC Rožnov od 25. 10. maxi-
málně 2 ks/os. Počet míst omezen.
15.30 hodin — kino Panorama
 

 �ÚTERÝ 16. 11.
KLUB CESTOVATELŮ  
ZUZANA KLÍMKOVÁ: SV(J)ET KOLEM
Přednáška je pořádána na podporu denního 
stacionáře pro lidi s poruchou autistického 
spektra Naděje.
19.00 hodin — Vrátnice
 

 � SOBOTA 20. 11.
ZRNÍ  
PŘESUNUTÝ KONCERT Z ROKU 2020
Bouře připomínající koncert nebo taky kon-
cert připomínající bouři. Zrní, čtyři Honzové 
a jeden Ondřej, hudba proplétající sny a totál-
ní dřeň hudby.
20.00 hodin — Vrátnice

 � STŘEDA 3. 11.
ČTENÍ SLUŠÍ KAŽDÉMU
Čtení z knih, které ač možná zůstaly pozapo-
menuty, mohou stále oslovovat.
14.00 hodin — kavárna Domova seniorů
 

 �ÚTERÝ 16. 11.
ARNOŠT VAŠÍČEK — ČESKÉ TAJEMNO
Beseda. Arnošt Vašíček představuje nejtajem-
nější domácí záhady i nové objevy ze světa.
17.30 hodin — podkroví
 

 �ÚTERÝ 16. 11.
MISTŘI EVROPSKÉHO BAROKNÍHO 
MALÍŘSTVÍ
Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V). 
Čtvrtá přednáška s názvem Diego Velázquez 
(1599 — 1660).
9.00 hodin — studovna
 

 � STŘEDA 24. 11.
JAN BAUER
Beseda s jedním z nejpopulárnějších českých 
autorů. Jan Bauer, který píše především lite-
raturu faktu a historické romány, je velmi ob-
líbený i v naší knihovně. Přijďte si pro podpis.
17.30 hodin — podkroví
 

 �ÚTERÝ 30. 11.
MISTŘI EVROPSKÉHO BAROKNÍHO 
MALÍŘSTVÍ
Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V). 
Pátá přednáška s názvem Nicolas Poussin 
(1594 — 1665).
9.00 hodin — studovna
 
PRO DĚTI
 
O POKLAD STRÝCA JURÁŠA
„Aby ze světa nevymizela radost“
Právě probíhá oblastní kolo dalšího ročníku 
literární soutěže pro děti od 6 do 15 let. Své 
práce odevzdávejte do 3. prosince na adresu 
knihovna@knir.cz. 
Více na www.knir.cz.
Po celý měsíc — dětské oddělení
 

 � SOBOTA 13. 11.
JAK KAŠPÁREK ZACHRÁNIL POHÁDKO-
VOU ŘÍŠI
Představení loutkového divadélka ROLO.
10.00 hodin — podkroví
 

 � STŘEDA 24. 11.
MOŘSKÝ OBCHŮDEK
Lovci perel mohou směnit své mořské peníze 
Moriony za věcné odměny.
13.00 hodin — půjčovna 

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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 � STŘEDA 10. 11.
PŘEDNÁŠKA TELEFONY S TLAČÍTKEM 
SOS & PODVODNÉ PRAKTIKY
Přednáší Bc. Aleš Pilař, ředitel Městské poli-
cie Rožnov.
15.00 hodin — klubovna SC
 

 � ČTVRTEK 11. 11.
SENIORKINO
Český dokumentární film Jan Werich: Když 
už člověk jednou je…
15.00 hodin — kino Panorama
 

 � PONDĚLÍ 15. 11.
MĚŘENÍ GLYKEMIE
Poplatek pro členy KS 20 Kč, pro nečleny 25 Kč.
9.00-11.00 hodin — malá kancelář SC
 

 � PONDĚLÍ 15. 11.
TALK SHOW IVO ŠMOLDAS A JEHO 
HOSTÉ
Vstupenky zdarma jsou k dispozici v kanceláří 
T klubu — kulturní agentury nebo v TIC Rož-
nov od pondělí 25. 10. (maximálně 2 ks/os). 
Počet míst je omezen.
15.30 hodin — kino Panorama
 

 � STŘEDA 17. 11.
NÁKUPNÍ ZÁJEZD DO POLSKÉHO TĚŠÍNA
6.00 hodin — hlaste se ihned
 

 � ČTVRTEK 18. 11.
PŘEDNÁŠKA BEZPEČNÝ DOMOV
Přednáší Ing. Anna Hubová z HZS Valašské 
Meziříčí.
15.00 hodin — klubovna SC
 

 � SOBOTA 20. 11.
ZÁJEZD ROSÉNKY DO BĚLOTÍNA 
NA PŘEHLÍDKU PĚVECKÝCH SBORŮ 
VALENTŮV HUDEBNÍ PODZIM
10.00 hodin — odjezd ze zastávky na ul. 
1. máje. Pro zájemce poplatek 20 Kč. Hlaste 
se ihned.
 

 � STŘEDA 24. 11.
BESEDA NA TÉMA SPRÁVNÁ VÝŽIVA 
V JÍDELNÍČKU SENIORA
Přednáší nutriční specialistka Mgr. Hana Holišová.
15.00 hodin — klubovna SC
 

 � ČTVRTEK 25. 11. A PÁTEK 26. 11.
Přátelská setkání jubilantů za období 10/2020 
až 12/2021. Malé pohoštění bude zajištěno. 
Pozvánky budou přiloženy k Seniorku na listo-
pad. Vzhledem k počtu pozvaných jubilantů je 
nutné potvrdit účast.
15.00 hodin — Villa Rosenaw
 
TVŮRČÍ VÝZVA PRO SENIORY — 
SOUTĚŽ
1. téma „Gastro okruh“ — uzávěrka přihlášek 
bude 10. 12. Své výrobky související s temati-
kou Vánoc účastníci přinesou ve středu 15. 12. 
do Seniorcentra, kde budou vystaveny, ochut-
nány a vyhodnoceny porotou. Přihlaste se na 
e-mail klubsen.rpr@centrum.cz, 
nebo marierethyova@centrum.cz.

Valašské muzeum v přírodě
Tel.: 571 757 111

ÚTERÝ 2. 11.
MŠE SVATÁ
Mše v kostele sv. Anny za zemřelé pochované 
na Valašském Slavíně a dušičková pobožnost 
na hřbitově.
16.00 hodin — Dřevěné městečko

 � SOBOTA 27. 11.
KNIHOHRÁTKY
V rámci Dne pro dětskou knihu ožije celá 
knihovna – hudebně-dramatický kulturní pro-
gram, vyhlášení nejlepších lovců perel, knižní 
tipy pod stromeček, tvoření, zábava.
9.00 hodin — podkroví, dětské oddělení

VÝSTAVA

 � PONDĚLÍ 1. — ÚTERÝ 30. 11.
ROŽNOV 89
Ve spolupráci tři rožnovských institucí — měst-
ské knihovny, Valašského muzea v přírodě 
a spolku Fujaré — vznikla v roce 2019 základ-
ní dokumentace a částečná reflexe dění v roce 
1989 v Rožnově. První veřejným výstupem to-
hoto projektu byla výstava Rožnov 89, která na 
dvanácti panelech na různých místech ve měs-
tě zachycuje témata rožnovských událostí let 
1989 a 1990. Výstava v ulicích probíhala od 
listopadu 2019 do ledna 2020; nyní si ji může-
te prohlédnout na chodbách městské knihovny.

Kino Panorama
Tel.: 734 366 060

 � PONDĚLÍ 1. — STŘEDA 3. 11.
KAREL
17.30 hodin
 

 � PONDĚLÍ 1. — STŘEDA 3. 11.
POSLEDNÍ SOUBOJ
20.00 hodin
 

 � ČTVRTEK 4. 11.
PARALELNÍ MATKY
18.00 hodin
 

 � PÁTEK 5. 11.
SNOW FILM FEST
18.00 hodin
 

 � SOBOTA 6. A NEDĚLE 7. 11.
SEAL TEAM: PÁR SPRÁVNÝCH TULEŇŮ
18.00 hodin
 

 � SOBOTA 6. A NEDĚLE 7. 11.
DUNA
20.00 hodin
 

 � PONDĚLÍ 8. — STŘEDA 10. 11.
JEDNOTKA INTENZIVNÍHO ŽIVOTA
18.00 hodin
 

 � PONDĚLÍ 8. — STŘEDA 10. 11.
PAROŽÍ
20.00 hodin
 
ČTVRTEK 11. — NEDĚLE 14. 11.
MYŠI PATŘÍ DO NEBE
18.00 hodin
 

 � ČTVRTEK 11. — NEDĚLE 14. 11.
ETERNALS
20.00 hodin
 

 �ÚTERÝ 16. A STŘEDA 17. 11.
ETERNALS
17.00 hodin
 

 � PONDĚLÍ 15. — STŘEDA 17. 11.
PROKLETÍ V SOHO
20.00 hodin
 

 � ČTVRTEK 18. — NEDĚLE 21. 11.
PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
18.00 hodin

 � ČTVRTEK 18. — NEDĚLE 21. 11.
KROTITELÉ DUCHŮ: ODKAZ
20.00 hodin
 

 � PONDĚLÍ 22. — STŘEDA 24. 11.
FRANCOUZSKÁ DEPEŠE LIBERTY, 
KANSAS EVENING SUN
18.00 hodin
 

 � PONDĚLÍ 22. — STŘEDA 24. 11.
HLAS LÁSKY
20.00 hodin
 

 � ČTVRTEK 25. — NEDĚLE 28. 11.
ENCANTO
18.00 hodin
 

 � ČTVRTEK 25. — NEDĚLE 28. 11.
VÁNOČNÍ PŘÍBĚH
20.00 hodin
 

 � PONDĚLÍ 29. — STŘEDA 1. 12.
MACHR NA 30 DNŮ
18.00 hodin
 

 � PONDĚLÍ 29. — STŘEDA 1. 12.
KLAN GUCCI
20.00 hodin

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

Zdravotní turistické vycházky

 �ÚTERÝ 2. 11.
DUŠNÁ 
Sraz v 8.15 hod. na AN, nást. 15. 
Trasa: Dušná  — Vsetín (asi 11 km)
 

 �ÚTERÝ 9. 11.
ZUBŘÍ  
Sraz v 8.25 hod. na AN, nást. 8. Trasa: 
U  Pernických — Čertoryje — Porubky — Za-
šová (asi 11 km)                                                                                                    
 

 �ÚTERÝ 16. 11.
PROSTŘEDNÍ BEČVA
Sraz v 8.15 hod. na AN, nást. 21. Trasa: 
Adámky  — Hutisko-Solanec — RpR, Dolní 
Bečva (asi 5 km/12 km)
 

 �ÚTERÝ 23. 11.
ŠTĚPÁNOV 
Sraz v 8.15 hod. na AN, nást. 6. Trasa: Ště-
pánov — Malá Lhota — Veselá — Zašová (asi 
11 km)
 
ÚTERÝ 30. 11.
ČARTÁK  
Sraz v 8.15 hod. na AN, nást. 18. Trasa: Čarták 
— Soláň — Hluboký — Horní Bečva (asi 12 km)

Další akce v měsíci
 

 � STŘEDA 3. 11.
PRVNÍ POMOC S PRAKTICKÝMI UKÁZKAMI
Přednáší Bc. Adam Kříž — zdravotnický zá-
chranář.
15.00 hodin — klubovna SC
 

 � KAŽDÝ PÁTEK OD 5. DO 26. 11.
REHABILITAČNÍ CVIČENÍ
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

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

Galerie Crears (nábřeží Dukelských hrdinů): 
Jaroslav Valečka Nokturno, malba 
2. 10. — 22. 1. 2022 
Jana Ágnes, Ladislav Maria Wagner Curricu-
lum vitae, malba  9. 10. — 13. 11. 
Klára Sedlo Voynichova — zahrada, malba 
20. 11. — 15. 1. 2022

Stage Garden Gallery Crears (Na Zahradách): 
Boris Jirků Radost z malby, malba, socha  
23. 10. — 27. 11. 
Zimní salón — skupinová výstava  
4. 12. — 2. 2. 2022

FUJARÉ – kultura pod Radhoštěm
Tel.: 608873807

 � PÁTEK 5. 11.
HUDEBNÍ FUJARÉ — HMLISTO (HORA-
NA & SYN) & CM JÁNOCH
Dvojkoncert slovenské world music a valašské-
ho folkloru. Písně autorky a zpěvačky Vero-
niky Kickové — Horany — a jejího syna Jana, 
talentovaného kytaristy, vycházejí ze starého 
folkloru, obohaceného o nové, velice originál-
ní hudební vrstvy. V první části večera zahra-
je CM Jánoch. Hudební fujaré 2021 je šestý 
ročník koncertního cyklu setkávání muzikantů 
rozmanitých žánrů. 
19.00 hodin — sál Brillovky

 � PÁTEK 19. 11.
HUDEBNÍ FUJARÉ — JANA VÉBROVÁ 
& VALAŠSKÁ CIMBÁLOVÁ MUZIKA
Dvojkoncert samorostlé originální zpěvačky 
a akordeonistky Jany Vébrové z Lužických hor 
a Valašské cimbálové muziky Miroslava Urubka. 
19.00 hodin — sál Brillovky

 �ÚTERÝ 23. 11.
DIVADELNÍ FUJARÉ PRO DĚCKA (3+) — 
KOUZELNÍK EŇO ŇUŇO
Humorný kabaretní kousek pro malé (tak od 
tří let) i velké diváky. Kouzelník Eňo Ňuňo 
(Lukáš Bouzek) je trochu nemotorný, trochu 
nešikovný a trochu legrační, ale vždycky se 
mu, možná omylem, podaří něco vykouzlit. 
Možná něco, co ani sám nechtěl. 
17.00 hodin — 3. Etáž (budova Stroza, naproti kinu) 

 �ÚTERÝ 23. 11.
DIVADELNÍ FUJARÉ PRO DOSPĚLÁKY — 
EMIL (LOUTKOVÝ HOROR)
Obrazová loutkohra se zvířátky a kapkou krve 
v podání pražského divadla Loutky bez hranic. 
Na motivy francouzských her, béčkových filmů 
a našich vnitřních představ. O tajemství idyly 
na samotě u lesa. O síle změnit rodové prokle-
tí. O síle lásky. A hlavně o tom, jak kvičí prase 
v předsmrtné křeči. A co teprve šnek. 
17.00 hodin — 3. Etáž (budova Stroza, naproti kinu)

Centrum Zdravé Já
Palackého 457

 � PÁTEK 5. 11. 
VYŠETŘENÍ POHYBOVÝCH VAD U DĚTÍ
vede: MVDr. Zuzana Forejtková, 
vstup zdarma
nutná rezervace času přes objednávkový sys-
tém — https://cititsedobre.reenio.cz/
13-16.00 hodin

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

 � SOBOTA  30. 10.
OSLAVA SVÁTKU SAMHAIN S KAKAO-
VOU CEREMONIÍ
tanec, mantry, meditace, sdílení, uvolnění 
Lucie Arilas Bolfová
15.00-22.00 hodin — Slunečnice 

 � ČTVRTEK 11., SOBOTA 13. A NEDĚLE 14. 11.
PROCES PROBUZENÍ 1 — LÁSKA 
Proces léčení, rituálů a meditací — Libor Hajda
čt 17.00-20.00 hodin, so 10.00-ne 17.00 hodin 
— Slunečnice

 � PÁTEK 12. 11.
DRAHOKAMY — ŽIVOTNÍ ENERGIE
Přednáška, typologie — Jiří Novotný
17.00-19.30 hodin — Slunečnice

 �ÚTERÝ 16. 11.
VĚDOMÉ SNĚNÍ
Léčivý zážitkový workshop s šamanským bub-
nem — Mgr. Petr Horák
19.15-20.45 hodin — Slunečnice 

 � STŘEDA 17. 11.
SYSTEMICKÉ KONSTELACE — KRAJINA 
DUŠE — OSVOBOZENÍ SE
Prožitkový seminář — Libor Zvolánek 
9.00-17.00 hodin — Slunečnice

 � PÁTEK 19. 11.
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

 � SOBOTA  20. 11.
ÚPLŇKOVÁ MEDITACE A ÓM CHANTING 
Skupinová meditace 
18.30 hodin — Slunečnice 

 � SOBOTA 27. A NEDĚLE 28. 11.
PROCES PROBUZENÍ 2 — UVOLNĚNÍ OD 
STRACHU Z BUDOUCNOSTI 
Proces léčení a meditací — Libor Hajda
so 9.00-ne 17.00 hodin  — Slunečnice

 � SOBOTA 3. 12. 
ZANIKLÉ VYSPĚLÉ CIVILIZACE NA ZEMI
Přednáška, beseda, koncert — RNDr. Mgr. 
Hana Sar Blochová — Rosa de Sar
17.00-20.00 hodin — Slunečnice

Středisko volného času
Tel.: 571 115 635

 � PONDĚLÍ 1. 11.
HALLOWEENSKÝ DEN V PUNTÍKU
Maminky s dětmi si mohou s námi přijít a užít 
halloween. Vyrobíme si masky, vyřežeme spo-
lečně dýni. Nejlepší kostým oceníme. Rezervace 
na 734 285 142 nebo na puntik@svcroznov.cz.
9.00-17.00 hodin — KC Puntík, OD Láz
 

 � STŘEDA 3. 11.
PŘEDNÁŠKA O VÝŽIVĚ DĚTÍ (1-3 ROKY)
Zveme všechny maminky se svými malými dět-
mi na přednášku, kterou povede porodní asis-

 � PÁTEK 12. 11. 
Workshop: VÝROBA VOSKOVANÝCH 
UBROUSKŮ
vede: Mia Mižíková, cena: 150 Kč  
2 voskované ubrousky v ceně
nutná rezervace: 734 251 620  
mia.mizikova@seznam.cz
17.15-18.30 hodin

 � PÁTEK 12. 11. 
INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE A ODBLOKY
vede: Libuše Poulíčková, cena: 700 Kč
nutná rezervace: 776 621 449  
lpoulickova@seznam.cz
17.00 hodin 

 � SOBOTA 13. 11.
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

 �NEDĚLE 14. 11. 
KURZ: KONEJŠIVÉ DOTEKY — KRANIO-
SAKRÁLNÍ 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 

 � ČTVRTEK 18. 11. 
ŽIVÁ MEDITACE: LÉČENÍ ŠAMANSKOU 
LÉČEBNOU CESTOU
vede: Roman Odevzdaný a amazonský šaman 
LELIS | www.expedice-peru.cz, cena: 400 Kč
rezervace: odevzdany@gmail.com, 777 561 316 
přihlašování od 15. 11. 
17.00-19.00 hodin

 � SOBOTA 20. A NEDĚLE 21. 11. 
KURZ: SM SYSTÉM 5A — SKOLIÓZA
vede: MVDr. Zuzana Forejtková, cena: 3 500 Kč
rezervace přes objednávkový systém — 
https://cititsedobre.reenio.cz/
9.00-17.00 hodin

 � SOBOTA  20. A NEDĚLE 21. 11. 
SEMINÁŘ: PROCES ŽIVOTNÍ INTEGRA-
CE | NOVÝ FORMÁT KONSTELAČNÍ 
PRÁCE PRO POKROČILÉ
vede: MUDr. Ivana Wurstová, cena: 3 000 Kč
rezervace přes objednávkový systém — 
https://cititsedobre.reenio.cz/
so 9.00–18.00 hodin, ne 9.00-16.00 hodin

 � PÁTEK 26. 11. 
MEDITAČNÍ SETKÁNÍ HO´OPONOPONO 
vede: Libuše Poulíčková, cena: 200 Kč
nutná rezervace: 776 621 449, 
lpoulickova@seznam.cz
17.00-19.00 hodin

 � SOBOTA  27. A NEDĚLE 28. 11. (PO-
KRAČUJE V SOBOTU 4. A NEDĚLI 5. 12.) 
KURZ: SM SYSTÉM 1ABCD — ZÁKLADNÍ 
PRINCIPY CVIČENÍ SPIRÁLNÍ STABILI-
ZACE A MANUÁLNÍ TECHNIKY
vede: MVDr. Zuzana Forejtková, cena: 6 000 Kč
rezervace přes objednávkový systém — 
https://cititsedobre.reenio.cz/
9.00-17.00 hodin

 � TERMÍN DLE DOMLUVY
KRANIOSAKRÁLNÍ TERAPIE A PROVÁ-
ZENÍ PŘI INTEGRACI

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

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

tentka paní Eva Hurtová. Rezervace na 
734 285 142 nebo na puntik@svcroznov.cz.
15.00-17.00 hodin — KC Puntík
 

 � ČTVRTEK 4. 11.
FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST
18.00 hodin — SVČ
 

 � PÁTEK 5. 11.
HALLOWEENSKÝ PODVEČER S H2BSB
Přijďte si s námi zatancovat, zasoutěžit a užít spo-
lečný Halloweenský podvečer. Masky jsou vítány.
16.30-19.30 hodin — taneční sál H2BSB v SVČ
 

 � TURNAJ V SÁLOVÉ KOPANÉ 3. AŽ 5. TŘÍD
Turnaj pro žáky 3. až 5. tříd ZŠ z Rožnova 
a okolí, termín upřesníme, více informací 
p.solgovic@svcroznov.cz.
10.00–12.30 hodin — hala SPŠIEŘ
 

 � PONDĚLÍ 8. 11.
ODPOLEDNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ
15.30–19.30 hodin —  SVČ
 

 � STŘEDA 10. 11.
VERNISÁŽ A OCENĚNÍ PRACÍ  VÝTVAR-
NÉ SOUTĚŽE „O ČEM SNÍM“
Více informací u  j.liskova@svcroznov.cz.  
17.15 hodin — sál SVČ
 

 � STŘEDA 10. 11.
PŘEDNÁŠKA NA TÉMA: SPORTOVNÍ 
PŘÍPRAVA DĚTÍ
Přednášející Mgr. Martin Navařík, pedagog 
a trenér 1. třídy atletiky. Věková specifika, 
dlouhodobá koncepce, senzitivní období, pra-
vidla sportovní přípravy dětí, motivace ke spor-
tu a další. Nutná rezervace na e-mailu: 
m.navarik@svcroznov.cz. 
17.30–19.30 hodin — KC Puntík
 

 �ÚTERÝ 9. 11. A 23. 11.
BABY DANCE
Na obě akce si mohou přijít zatancovat nej-
menší děti, naučí se vždy novou choreografii, 
protáhnou se a zahrají si pohybové hry s Ersi 

a Juli. Rezervace na 734 285 142, nebo na 
puntik@svcroznov.cz.
9.00–10.00 hodin — KC Puntík
 

 � ČTVRTEK 18. 11.
FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST
18.00 hodin — SVČ
 

 � PÁTEK 19. 11.
POHÁDKOVÝ PÁTEK — O NEPOSED-
NÝCH KŮZLÁTKÁCH
Veselá pohádka Divadla Maringotka o chyt-
rých kůzlátkách, mamince koze a zlém vlkovi
17.00 hodin — sál SVČ
 

 � PONDĚLÍ 22. 11.
ODPOLEDNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ
15.30–19.30 hodin — SVČ
 

 � ČTVRTEK 25. 11.
STREET DANCE MARATON
Pro všechny malé, velké, dospělé tanečníky 
i NEtanečníky pořádáme soutěž. Kdo nejdéle 
a nejlépe vydrží zatancovat choreografii, kte-
rou lektor naučí. Tato soutěž bude rozdělena 
dle výkonnostních a věkových kategorií. Rezer-
vace na e-mailu heart2beat@email.cz. 
15.00–19.00 hodin — taneční sál H2BSB v SVČ
 

 � ČTVRTEK 25. 11.
PLETENÍ COPÁNKŮ
Pro všechny malé i velké slečny je připraveno 
pletení copánků s přidáním barevných nitek do 
vlásků. Rezervace na telefonu 734 285 142, 
nebo na puntik@svcroznov.cz.
15.00–17.00 hodin — KC Puntík
 

 � PÁTEK 26. 11.
ARANŽOVÁNÍ  ADVENTNÍCH  VĚNCŮ
Nutné přihlásit se do 19. 11. na e-mailu j.kren-
kova@svcroznov.cz.
16.00-18.00 hodin — keramická dílna v SVČ
 

Základní umělecká škola

 � SOBOTA 20. 11. 
NOC DIVADEL V NAHÉM DIVADLE
Noc divadel je součástí evropského projektu 
European Theatre Night a nabízí nevšední 
zážitky, které diváci v běžném programu ne-
najdou. Nahé divadlo si letos připravilo opět 
diskuzi s diváky o právě zhlédnutých představe-
ních. Informace o programu najdete na 
www.nahedivadlo.cz
Večer — sál ZUŠ

 � PONDĚLÍ 22. 11.
2. KONCERT ŽÁKŮ
V programu vystoupí žáci hudebního a literár-
ně-dramatického oboru ZUŠ Rožnov.
17.30 hodin — sál ZUŠ

 �NEDĚLE 28. 11. 
1. ADVENTNÍ KONCERT 
V programu vystoupí učitelé a hosté ZUŠ Rož-
nov. Sbírka bude věnována ve prospěch Chari-
ty Valašské Meziříčí, pracoviště Rožnov.
16.30 hodin — kostel Všech svatých Rožnov

Mateřské centrum DOMEČEK
Zemědělská 500, tel.: 730 807 254      e-mail: 

Srdečně vás zveme každé úterý a čtvrtek do 
„Domečku“ v Domově mládeže střední země-
dělské školy (za kolejemi) Otevřeno od 9.00 
do 11.30 hodin. Možno uvařit kávu nebo čaj. 
Přezůvky s sebou. Příspěvek na občerstvení 
a provoz za rodinu 30 Kč. 

 �ÚTERÝ 2. 11. Cvičení pro rodiče s dětmi
 � ČTVRTEK 4. 11. Cvičení pro rodiče s dětmi
 �ÚTERÝ  9. 11. VÝMĚNA RECEPTŮ 

NA PODZIMNÍ VAŘENÍ A ZAVAŘOVÁNÍ 
 � ČTVRTEK 11. 11. ZAVŘENO Z PRO-

VOZNÍCH DŮVODŮ
 � ÚTERÝ 16. 11. POHÁDKA BOUDO, BUDKO
 � ČTVRTEK 18. 11. Cvičení pro rodiče s dětmi
 �ÚTERÝ 23. 11. Cvičení pro rodiče s dětmi
 � ČTVRTEK 25. 11. POVÍDÁNÍ O VZTA-

ZÍCH MEZI RODIČI A DĚTMI
 �ÚTERÝ 30. 11. Cvičení pro rodiče s dětmi

Základní umělecká škola
Tel.: 571 751 455
www.zusroznov.cz

Mateřské centrum DOMEČEK
Zemědělská 500
www.poradnaroznov.webnode.cz



KULTURASTRANA 9 / 29. ŘÍJNA  2021

Martin Valášek, Zbyněk Terner
tka@tka.cz

Bláznivá komedie v hlavní roli s Martinem Hofmannem

VESELÉ VELIKONOCE
SOBOTA 27. 11.
19.00 hodin — Janíkova stodola

 V listopadovém divadelním před-
stavení zavítá do Rožnova populární 
herec Martin Hoffman. Nejspíše si 
ho pamatujete z televizních seriá-
lů MOST!, Bez vědomí a Trpaslík, 
z filmů Ženy v běhu, Anthropoid  

nebo Prvok, Šampón, Tečka a Ka-
rel. Činoherní herectví vystudoval 
na pražské DAMU. V době studií 
začal hostovat v pražském Roko-
ku, kam nastoupil do angažmá. 
Následovala hostování v Divadle 
Bez zábradlí, v Divadle Radka Br-
zobohatého, ve Viole a v Divadle 
v Řeznické. Nejvíce spolupracoval 
s pražským Spolkem Kašpar, kde 
působí dodnes. V režiích Jakuba 
Špalka, Filipa Nuckollse a Alexan-
dra V. Minajeva ho diváci mohli 
vidět jako Dykova Krysaře, Mar-

berova Dona Juana v Soho, nebo 
v současném repertoáru pak jako 
Rostandova Cyrana či Stavrogina 
v Dostojevského Běsech.

Řekne-li se kultovní francouzská 
komedie, nemůže ve výčtu chybět 
titul Veselé Velikonoce. Slavná 
divadelní hra, která získala svou 
proslulost i díky filmovému zpraco-
vání, ve kterém exceluje Jean-Paul 
Belmondo. Věčný příběh nenapra-
vitelného zmatkáře Stéphana, který 
se odhodlá tajně podvést svou man-
želku Sophii… Veselé Velikonoce 
jsou skvostnou situační komedií, 
která vychází z nejlepších tradic 
slapstickových komedií a grotesky.

Hrají: Stéphane — Martin Hof-
mann, Sophie — Michaela Badin-
ková, Julie — Eliška Hanušová, 
Marlene — Monika Zoubková, Fa-
bienne — Jelena Juklová, Walter — 
Jiří Wohanka, Fréderic — Filip Cíl. 

DOBRÝ VEČER SE SWINGEM
STŘEDA 10. 11.
19.00 hodin — Brillovka, velký sál

Víc než talk show! První z  cyk-
lu pohodových klubových pořadů 
se zajímavými hosty, jimiž Vás 
bude provázet Zbyněk Terner. 
Premiérově bude hostem Jan 

Smigmator, swingový zpěvák 
a také moderátor Českého rozhla-
su Dvojka, na jehož vlnách vysílá 
společně se zpěvačkou Dashou 
svůj autorský hudební pořad Klub 
Evergreen zaměřený na propaga-
ci Velkého amerického zpěvníku, 
jazzu, swingu, evergreenů a pře-
devším pak jeho interpretů. Za-
měřuje se jak na hudební historii, 
tak na žhavou současnost. V loň-
ském roce mu vyšla nová deska, 
na níž se autorsky podílel druhý 
host Darek Neumann, brněnský 
bluesman svéráz, který představí 
svou desku jazzových standardů 
kouzelně otextovaných Ester Ko-
čičkovou. Klavírní doprovod Jiří 
Zabystrzan.

Swingový zpěvák Jan Smigma-
tor má na svém kontě čtyři sólo-
vá alba, z nichž první - debutové 
Swing Is Back vyšlo v roce 2013. 
V roce 2018 Jan Smigmator vydal 
u příležitosti 120. výročí narození 
George Gershwina album, které 
natočil společně s londýnským 
zpěvákem Mitchem Winehou-
sem, otcem Amy Winehouse, 
a příznačně jej nazval „Smigma-
tor GERSHWIN Winehouse“.

Přijďte si užít spoustu dobré 
muziky a povídání nejen o swingu 
— prostě dobrý večer.

Pavel Zajíc
zapa@knir.cz

Listopadové dny lze s knihovnou 
strávit nejenom četbou dokumentů, 
ale také návštěvou některých z kni-
hovnou pořádaných či spolupořáda-
ných akcí. Avšak bylo by chybou se 
neohlédnout přes rameno za akcemi 
v předchozím období.

Konec září patřil dvěma beze-
sporu zajímavým akcím. Tou první 
byla ve středu 22. září, po roční 
pauze, Noc literatury. V Rožnově 
se pod hlavičkou knihovny a Čes-
kých center udála již poněkolikáté. 
Ve svém záměru má zpřístupňovat 
nejnovější české překlady evrop-
ských autorů  pro četbu v netra-
dičních prostorech. Při  letošní 
Noci literatury se četlo ve Ville Ro-

senaw, v sále Brillovky a ve Stage 
Garden Galerie Crears. Jako před-
čítající byli pozváni muzikant Zby-
něk Terner, učitel a hudebník Ctib 
a redaktor, moderátor a houslista 
Lukáš Španihel. Četlo se z  překla-
dů z italštiny, běloruštiny a sloven-
štiny. Celkově by se letošní ročník 
dal charakterizovat jako komorní 
(s celkovou účastí kolem 60 poslu-
chačů), nicméně každé jednotlivé 
místo, předčítající i příběh, vše 
mělo svou atmosféru, která z Noci 
literatury učinila zajímavou kultur-
ní událost.

Druhou akcí knihovny, na které 
tradičně spolupracovaly také Ná-
rodní muzeum v přírodě a  rožnov-
ská ZUŠ, byl v pátek 24. září tradič-
ní lampionový průvod s Broučky. 
Co lze napsat o největší a nejpočet-
nější akci, kterou knihovna pořádá 
již více než 20 let? Prostě, že když 
vyjde počasí (a to se letos vydařilo), 
je atmosféra rozsvíceného muzea, 
rozzářených dětských očí a svítí-
cích lampionů tou pravou oslavou 
nadcházejícího podzimu, padající-
ho listí a blížících plískanic. Diváci 
v kulisami vyzdobeném Dřevěném 
městečku mohli zhlédnout světel-
nou show skupiny Histerky, diva-
delní představení rychvaldského 
divadla Ententýky či poslechnout 
si vystoupení cimbálové muziky 
Ondřejníček. A že jich bylo nepočí-
taně! Děkujeme všem: spolupracu-

jícím, účinkujícím i těm, co přišli 
s lampiony — dětem i rodičům.

V listopadu mi dovolte Vás po-
zvat na dvě besedy pro veřejnost, 
které se uskuteční v podkroví 
knihovny. Prvním hostem bude 
16. listopadu spisovatel a záhado-
log  Arnošt Vašíček, který v po-
řadu České tajemno představuje 
nejtajemnější domácí záhady, ale 
prostor určitě dostanou i záhady 
za hranicí Česka. Arnošt Vašíček 
se do Rožnova vrací po několika le-
tech a věřím, že si své posluchače 
dozajista přivábí. 

O týden později 23. listopadu bude 
v knihovně besedovat jeden z nejpo-
pulárnějších a také nejvydávanějších  
českých autorů Jan Bauer, píšící lite-
raturu faktu a historické romány. Jan 
Bauer píše také po pseudonymy Felix 
Krumlovský, Anna Březinová či Voj-
těch Fišer, takže chcete-li tento čtyř-
lístek spojený v jednom těle poznat, 
vydejte se do knihovny.

Na závěr mi dovolte připome-
nout, že Městská knihovna v Rožno-
vě je vítězem 8. ročníku celostátní 
soutěže dětských oddělení knihoven 
- Kamarádka knihovna. Vážíme si 
tohoto ocenění, je oceněním pracov-
ního úsilí kolektivu knihovny smě-
rem k dětskému čtenáři. Ten je naší 
budoucností a je nám ctí býti KA-
MARÁDKOU KNIHOVNOU. Více 
o tom jinde v tomto čísle Spektra 
Rožnovska. Na sečtenou!

Pelmel podzimních událostí z Vaší knihovny

Jeden brouček za všechny. Foto archiv MěK
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Web města

Facebook

Kulturní kalendář

Strategie Rožnov

Usnesení Rady

Usnesení Zastupitelstva

www.roznov.cz

Rožnov pod Radhoštěm - město 

www.roznov.cz/kalendar

www.strategieroznov.cz

www.roznov.cz/usneseniRM

www.roznov.cz/usneseniZM

Setkání dětí s prarodičiSetkání dětí s prarodiči

V letošním školním roce bude u nás ve škole probíhat projekt Mezigene-
rační spolupráce žáků naší školy s prarodiči. Naším cílem je uskutečnit 
společné aktivity, kde se mohou více poznat a posílit vztah mezi nimi. 
Dětem tak přiblížit jaké to bylo, když jejich blízcí byli mladí, a hlavně 
se také od nich naučit různým dovednostem. 

Na začátku října se žáci se svými prarodiči vydali do Valašské dědi-
ny. Společně navštívili starou školu a měli tak možnost srovnat školu 
dnes a dříve. Děti si vyslechly autentické vyprávění babiček a dědečků, 
kteří vzpomínali na svá školní léta. Po sezení ve starých lavicích si 

společně venku zahráli hry, na které se už dávno zapomnělo. Zkusili 
si vyrobit cvrčka – hračku z ořechové skořápky. Celý den bylo krásné 
počasí, tak si to všichni hezky užili. 

Děkujeme zaměstnancům muzea p. Hrůzkové a p. Grossovi, kteří 
nám připravili zajímavý program. Na konci měsíce společně vyrazíme 
do lesa zasadit stromky a přispět k záchraně našich lesů! Těšíme se na 
další setkání s prarodiči!

Za pedagogický sbor Mgr. Věnceslava Svatošová, ZŠ Koryčanské Paseky

Svaz tělesně postižených Rožnov rád přivítá nové členy
Organizace Svazu tělesně posti-
žených Rožnov pod Radhoštěm 
přijímá nové členy. Pořádáme tyto 
akce: členské schůze, bowling, pe-
tangue, výlety, relaxační pobyty, ná-
kup Polsko, vaječinu, guláš, opéká-
ní, kateřinskou zábavu a posezení 
v  klubovně. 

Naše sídlo v Rožnově je: Klubov-
na 1. máje 1000 — vedle baru Vrát-
nice. Výtahem 2. poschodí vlevo, 
dveře č. 206. 

Každé úterý je v klubovně před-
seda pan Matuš (číslo mobilního 
telefonu je 604 621 003). 

Těšíme se, že se k nám přidáte!

 Výbor STP Rožnov

Rožnovský biatlon zlatý a 2x stříbrný na Mistrovství ČR v letním biatlonu
Vyvrcholení letní sezóny uzavřely 
závody MČR v letním biatlonu žac-
tva v Bystřici pod Hostýnem a  do-
rostu a dospělých v Novém Městě 
na Moravě.  Účast byla rekordní 
a konkurence byla velmi silná ze 
všech klubů z celé ČR. O úspěchu 
rozhodoval každý detail, především 
perfektní střelba. Tu předvedl Jan 
Lušovský ve vytrvalostním závodu 
v kategorii Junioři a vybojoval pro 
rožnovský biatlon zlatou medaili! 
K ní pak přidal ještě stříbrnou ze 
supersprintu. Díky bezchybné střel-

bě jsme získali druhé stříbro i ve 
štafetě ve složení Nela Lušovská, 
Natálie Švecová a  Markéta Krupo-
vá v kategorii W14.

Také ostatním našim závodníkům 
se dařilo a mnoho z nich skončilo 
v první desítce. V individuálních 
disciplínách obsadili 4. místo Jan 
Lušovský (junioři), 7. místo Natálie 
Švecová (W14), 7. místo Richard 
Žitník (muži), 8. místo Nela Lušov-
ská (W15) a 10. místo Ella Mičolová 
(W13). Ve štafetách obsadili Jakub 
Jirsák ve spolupráci s  klubem Bři-

dličná krásné 5. místo v  kategorii 
M14,  Kristýna Hegarová a  Karolí-
na Růčková ve spolupráci s Annou 
Petrů ze Skibi VM obsadily v  kate-
gorii W13 skvělé 9. místo.

Na zveřejněném snímku jsou zleva 
Natálie Švecová, Nela Lušovská, 
Markéta Krupová. 

                             Vladimír Obůrka

 �K novému vizuálnímu stylu města Rožnova pod Radhoštěm

Navrhuji, aby do obloučku písmene R místo hvězdiček a kytiček byl vlo-
žen obrázek valašského frgálu! Lidé by potom třeba dostali „chuť“ Rož-
nov navštívit a podle toho frgálu by zjistili, že je to ten „pod Radhoštěm“. 
Žijeme ve městě s historickou tradicí a nezaslouží si, aby to tu vypadalo 
jak v nějakém lunaparku. O novém vizuálním stylu města by měli obča-
né rozhodnout v referendu, a ne pár úředníků na radnici.                       

                                                                      S. V. (celé jméno v redakci)
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Pohlednice Richarda Sobotky 
V říjnu uplynulo 115 let od narození 
valašské etnografky Věry Otevřelové
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Rožnovská knihovna mezi absolutní špičkou
Ve čtvrtek 14. října byly v Zrcadlové 
kapli Klementina za přítomnosti mi-
nistra kultury ČR Lubomíra Zaorál-
ka předány ceny v soutěži Knihovna 
roku, Městská knihovna a Kama-
rádka knihovna. Právě v poslední 
zmíněné kategorii zvítězila rožnov-
ská městská knihovna.

Soutěž Kamarádka knihovna je 
vyhlašována Svazem knihovníků 
a  informačních pracovníků ve 
spolupráci s Klubem dětských kni-
hovníků SKIP. Soutěží se o nejlepší 
oddělení knihovny pro děti v rámci 
celé ČR. Vítězi soutěže za rok 2020 
se staly právě Městská knihovna 
Rožnov pod Radhoštěm a také 
Městská knihovna Slavoj ve Dvo-
ře Králové nad Labem. „Z prvního 
místa máme obrovskou radost a váží-
me si jej. S tímto oceněním vnímáme, 
že naše práce má smysl. Velké DÍKY 
patří dětem, jelikož bez jejich výbor-
ného a poctivého hodnocení bychom 

se nedostali do užšího výběru kniho-
ven. Za úspěchem naší knihovny stojí 
také skvělá práce našich knihovníků, 
zejména pak vedoucí dětského oddě-
lení Jitky Slezákové,“ uvedl ředitel 
knihovny Pavel Zajíc.

V soutěži se hodnotilo hned 
několik kritérií, například spoko-
jenost dětí s knihovnou, týdenní 
provozní doba, procento registro-
vaných dětských čtenářů z počtu 
dětí v obci nebo počet výpůjček 

na jednoho registrovaného dět-
ského uživatele. Za rok 2020 se 
v  městské knihovně konalo přes-
ně 120 kolektivních akcí pro děti, 
které byly delší než 30 minut. Ve 
stejném roce se do knihovního 
fondu oddělení pro děti doplnilo 
719 knihovních jednotek. Soutěž-
ní komise poté osobně navštívila 
nejlepší knihovny a  posuzovala 
rozsah a  úroveň elektronických 
služeb dětem, prostředí knihovny 
nebo rodinné aktivity. „Rožnovská 
knihovna opakovaně dokazuje, 
že ve službách pro čtenáře a ná-
vštěvníky patří ke špičce, přichází 
s inspirativními činnostmi a stále 
se rozvíjí. Hlavní bariérou jejich 
práci tak zůstává budova, která 
má omezenou plochu a možnosti, 
tento dluh ale město v příštím roce 
napraví přístavbou a rekonstrukcí,“ 
doplnila místostarostka Kristýna 
Kosová (Zdravý Rožnov).

                   (měú), foto fb SKIP

Věra Otevřelová. Rodačka z Rož-
nova pod Radhoštěm a etnografka 
(27. 10. 1906 — 25. 12. 1975) po-
cházela ze starobylého rodu Bara-
bášů, o kterém se zmiňuje také Če-
něk Kramoliš ve svém literárním 
díle. Její rodové záznamy vedou až 
k pasekářovi Michalu Barabášovi 
do roku 1797 a nověji ke známému 
rožnovskému staviteli Karlu Bara-
bášovi (1874 — 1935).  

Původním povoláním učitelka se 
po celý život věnovala národopi-
su, pro který doslova žila. Znala 
sourozence Jaroňkovy. Byla při 
založení Valašského muzea v pří-
rodě. Jako 19letá se roku 1925 
účastnila prvního Valašského 
roku. Stala se členkou Muzejního 
a národopisného spolku a v letech 
1948 — 1951 byla jeho předsedky-
ní. Podporovala vznik Valašského 
krúžku (později Radhošť - soubor 
valašských písní a tanců) a vše-
možně jeho činnost propagovala. 

Etnografka Věra Otevřelová 
spravovala Valašské muzeum v  le-
tech 1949 — 1953. Pro muzeum 
také napsala brožurku Rožnovská 
výšivka. Jako předsedkyně Valaš-
ského muzejního a národopisné-
ho spolku (1948 — 1951) zaštítila 
touto institucí Valašský krúžek 
a  všemožně jeho činnost propago-
vala. Valašský krúžek se představil 
23.  června 1948 nejprve rozhlaso-
vým posluchačům a 28. října 1948 
u příležitosti státního svátku pak 
také rožnovské veřejnosti v diva-
delním sále Lázeňského domu. 
Představení se konalo v  krojích 
z depozitáře Valašského muzea, 
do kterých Věra Otevřelová ob-
lékla především ogary, kteří cho-
dili všelijak, na pořízení vlastního 
kroje nebylo tehdy ani pomyšlení. 
Úspěch Valašského krúžku při 
účinkování v ostravském rozhla-
su, televizi i jinde byl obrovský. 
Po rozpuštění Muzejního a ná-
rodopisného spolku v 50.  letech 
20.  století dostal Valašský krúžek 
pod novým městským zřizovate-
lem název Radhošť — soubor va-
lašských písní a tanců. 

Věra Otevřelová také sepsala 
Popis domů rožnovského náměstí 
v letech 1914 — 1924, jak si je pa-
matovala z dětství: „Za moji pamě-
ti směrem od kostela na rohu z Ná-
dražní ulice byly dřevěné chalupy…“ 
A zajímavou stať uzavírá: „To byl 
starý Rožnov, který se nesmazatel-
ně vryl do vzpomínek pamětníků.“ 

V říjnu 2021 uplynulo 115 let 
od narození Věry Otevřelové. (sb)

Ocenění přebrali za knihovnu Pavel Zajíc a Jitka Slezá-
ková. Uprostřed místostarostka Rožnova Kristýna Kosová.

Pozvánka na Blešák trochu jinak
Akce, kterou pořádá ČSŽ – Spolek rožnovských žen, se koná již v pátek 
12. 11. ve Společenském domě v Rožnově. Pokud máte doma zachovalé 
a nepotřebné věci (hračky, oblečení, sportovní potřeby apod.) a  mohou 
posloužit dalším lidem, můžete je darovat. V žádném případě nenoste 
věci poškozené, špinavé nebo jinak znehodnocené. Příjem věcí je v pátek 
12. 11. od 8 do 12 hodin, prodej od 10 do 18 hodin.                             (r)
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Střelba dala sportovcům      Střelba dala sportovcům      
i letos pořádně zabrati letos pořádně zabrat

Přesně na svatého Václava, tedy 
v  úterý 28. září se v zuberském 
Březovci uskutečnil Biatlonový zá-
vod svobody.

Původní termín měl být v květnu, 
ale pandemie vše oddálila. Dětský 
závod odstartoval v 9.30 hodin, 
kdy na trať vyrazilo 37 závodníků 
v  6  kategoriích. Nejrychlejší byl 
Patrik Machač z Valašského Mezi-
říčí, který cca 1 200 metrů zvládl 
za 8:44 min, na střelnici měl dva-
krát nulu. „Dvě první místa zůstala 
doma, tedy v  Zubří, díky Jirkovi Di-
vínovi a Zuzce Petřekové, kteří ovlád-

li své kategorie. Ihned po závodě byli 
ti nejlepší dekorováni. Ceny předá-
vali Tomáš Štverák a místostarosta 
Zubří Aleš Měrka a v následné tom-
bole si sedm vylosovaných odneslo 
domů drobné ceny,“ přiblížil hlavní 
organizátor biatlonu Josef Randus.

Od jedenácti hodin se na střel-
nici zastřelovali dospělí, aby půl 
hodiny před polednem mohla na 
cca 4  km dlouhou trať vyběhnout 
stejně jako v loňském roce první 
v pořadí Blanka Bednarská. Po ní 
následovalo dalších čtyřicet čtyři 
závodnic a závodníků. Trať byla 
v  letošním roce o dost sušší než 

minulý rok, ale i tak si museli dávat 
všichni pozor, protože v některých 
místech to dost klouzalo. Nakonec 
si s nástrahami tratě nejlépe po-
radil Alexandr Paťava z Valašské-
ho Meziříčí, když doběhl do cíle 
v  překrásném čase 26:11, se dvěma 
trestnými koly. „Druhý se v cíli ob-
jevil domácí ultramaratonec Tomáš 
Štverák, který, na pro něj sprintérské 
trati, udělal na střelnici sedm chyb 
a  tuto ztrátu už nedohnal. Vítěz-
ství tak zůstalo doma díky Liborovi 
Petřekovi, který zvítězil mezi muži 
nad čtyřicet let,“ dodal Randus. Ve 
„zkušenějších“ ženách putuje pr-

venství do Příboru díky Martině 
Mazáčové, v kategoriích mladších 
byla nejrychlejší Klára Janíčková 
ze Zašové, na stupních vítězů ji do-
provodily domácí Klára a Bára Pe-
třekovy. I po závodě dospělých nás 
čekalo vyhlášení nejlepších a  tom-
bola, z níž vzešlo 13 šťastlivců, kteří 
se domů nevraceli s prázdnou.

Organizátoři už nyní zvou na 
příští ročník. „Rozhodli jsme se, že 
zůstaneme už věrni tomuto podzim-
nímu termínu a potkáme se tedy ve 
středu 28. září 2022. Všichni jsou 
srdečně zváni,“ konstatoval na závěr 
Josef Randus.                              (r)

Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz

Závodu se zúčastnil i ultramarotonec 
Tomáš Štverák. Na snímku je s mode-
rátorem akce Frantou Balášem.

Společná fotka dětských závodníků.

Na trať vyrazil také Martin Klesa.
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Můstky na Bučiskách hostily skokanské naděje
Mladí sportovci z Česka i Slo-
venska se na konci září účastnili 
v  Rožnově závodu žactva ve skoku 
na lyžích a v severské kombinaci. 

Síly ve skocích na lyžích si změřilo 
na 97 závodníků, 85 jich pak bojo-
valo v severské kombinaci. Závody 
proběhly v areálu na Bučiskách na 
všech čtyřech můstcích. Rožnovský 
oddíl reprezentovali v předžácích 
Mikuláš Pavlica, Jakub Jantáč, 
Matyáš Lev a Zbyněk Koleček. 

V  kategorii 9 až 10 let pak Lukáš 
Volný, Adrian Beneš a Jan Omel-
ka. V kategorii 11 až 12 let závodil 
Tadeáš Vlček a Oliver Kiša a v ka-
tegorii 13 až 14 let Martin Opálka 
a Natálie Nejedlová.

V listopadu se chystá oblíbený 
veřejný závod družstev

„V sobotu 6. listopadu máme 
v  plánu v Rožnově uspořádat veřej-
ný závod. Zde si mohou utvořit nebo 

doplnit družstva i bývalí skokani, nebo 
třeba rodiče či jiná veřejnost, prostě 
všichni, kteří zvládnou zdolat kterýko-
liv náš můstek. Tento závod je velmi 
oblíbený i v zahraničí a účast již potvr-
dili Slováci i Poláci,“ sdělil předseda 
rožnovského oddílu skoků na lyžích 
a severské kombinace Jan Pavlica. 

Na první tréninky v 5 letech

Skoky na lyžích patří bezespo-
ru k velmi náročným sportům. 

Redakci měsíčníku Spektra Rož-
novska zajímalo, v kolika letech 
je nejlepší s tréninky začít. „V na-
šem oddíle děti přijímáme většinou 
v  pěti, případně šesti letech. Pravi-
delně děláme nábory nových členů, 
takže pokud má někdo zájem, aby 
jeho dítě bylo skokanem, tak není 
nic jednoduššího než rovnou přijít 
za námi do areálu na rožnovských 
Bučiskách, kde si je možné vyzkou-
šet i náš nový mobilní můstek,“ do-
dal na závěr Pavlica.                  (r)

Adrian Beneš

Rožnovští předžáci se svým trenérem Janem Pavlicou, který je zá-
roveň předsedou celého oddílu. Zprava stojí Matyáš Lev (13. mís-
to v závodě), Jakub Jantáč (7. místo), Mikuláš Pavlica (11. místo) 
a  Zbyněk Koleček (7. místo).

Závodníci v kategorii 11 a 12 let (zprava) Oliver Kiša 
a  Tadeáš Vlček. Na snímku s nimi je nová členka rožnov-
ského oddílu Natálie Nejedlová (2. místo v kategorii žač-
ky 13 a 14 let) se svým osobním trenérem a otcem Old-
řichem Nejedlem, kteří přestoupili na Valašsko z Liberce. 

Rožnovští trampolínisté zazářili
Ve sportovní hale JOKRA v Rož-
nově pod Radhoštěm se poslední 
zářijovou sobotu konal Český 
pohár ve skocích na trampolíně. 
Pro mnohé skokany i oddíly to 
byl vůbec první závod po nečeka-
ně dlouhé době zákazů trénování 
a  omezení činnosti, což mělo vliv 
na počet účastníků v některých 
kategoriích. 

Bohužel i úřadující mistr ČR 
Adam Sült musel svou účast kvů-
li zranění zrušit. O to zajímavější 
bylo, že se v Rožnově představila 
většina reprezentantů ČR, a do-
konce i závodníci ze Slovenska, 
Švýcarska a Rakouska.  

Nejlepší výsledky Rožnovanů: 
Žákyně: Lucie Juříčková 1. místo. 
Juniorky: Finále Katrin Dohnál-
ková 7. místo. Junioři: Vít Zvalený 
4. místo, Filip Zvalený 5.  místo. 
Synchron: Katrin a Viktorie Do-
hnálkovy 1. místo.                     (r)

Na fotu: klečí Vít Zvalený, uprostřed 
zleva stojí Lukáš Závorka, Nicol 
Churá, Petra Juříčková, Vendula Ded-
ková, Lucie Křenková, Jan Einšpigl 
a  Filip Zvalený. Zleva nahoře Eliška 
Karafiátová, Diana Rottrová, Michae-
la, Andrea a Lucie Juříčkovy, Viktorie 
Dohnálková, Adéla Čápová, Katrin 
Dohnálková. 

Sportovní hala v Zubří hostila v říjnu v pořa-
dí již 19. ročník závodu nazvaného O  pohár 
starosty města Zubří a ESG Cup III. 2021.
Akci pořádal Oddíl moderní a estetické sku-
pinové gymnastiky TJ Gumárny Zubří. 
Vyhlášení ESG Cupu III. 2021 přineslo pro 
Zubří tato medailová umístění: Družstvo Ali 
(kategorie 8 let a mladší) – 2.  místo, děv-
čata ze Sunshine (kat. 8 až 10 let) – také 
stříbrní. Při vyhlašování oblastního přebo-
ru JMSO se všechna závodní družstva TJ 
Gumárny Zubří dostala na stupně vítězů: 
Ali – 2. místo, Sunshine – 2. místo,  druž-
stvo Brazilky (kat. 10 až 12 let) – bronzové 
medaile a Kiss (na fotu, kat. 12 až 14 let) 
získalo v oblastním přeboru také pěkné 
3.  místo, a tedy i bronzové medaile.              

Text a foto Pavel Románek

Gymnastkám se daří

Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz
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