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Radnice přijímá žádosti o dotace na rok 2022
Nejpozději do 17. prosince musí žadatelé o dotaci z programové podpory města předložit své projekty. Harmonogram na rok 2022 včetně
všech formulářů a dalších informací je k dispozici na webu města. Tradičně proběhnou tzv. dny konzultací programové podpory, které se
uskuteční od 6. do 10. prosince a poradí potencionálním žadatelům vše důležité.
Článek na str. 2

Nové nádraží
již brzy

Vizualizace Správa železnic
Podrobnosti na str. 2

Nad osudem pošty visí otazníky
Spektrum Rožnovska již několikrát
informovalo o snaze města pořídit
do svého vlastnictví komplex České
pošty (ČP) na náměstí Míru. Zastupitelé nákupu již dali zelenou, teď
se ovšem řeší, kdy a jestli vůbec nepříliš udržovanou budovu kompletně
zrekonstruovat.

INZERCE

Zástupci radnice si s pracovníky
ČP celou budovu na podzim kompletně prošli. „Nákupní cena vzešlá z odhadu je 31 milionů s daní.
Původně jsme počítali s tím, že bychom na místě ponechali současné
nájemníky a z jejich nájemného
bychom financovali splátky úvěru,
který bychom si na nákup budovy
vzali. Jenže při podrobné prohlídce
jsme narazili na několik zásadních
problémů, které je nutné řešit neodkladně. Konkrétně se jedná o bortící
se fasádu a vodu ve sklepení. V nepříliš lichotivém stavu jsou i byty
zdejší ubytovny. Podle nás fungování
ubytovny v současných podmínkách
nelze akceptovat, obzvlášť, když
vlastníkem bude město, respektive
naše organizace Komerční domy,“
vysvětlila místostarostka Kristýna
Kosová (Zdravý Rožnov).
Rožnovští se tak nyní musí rozhodnout, zda do odkupu budovy
půjdou i za stávající situace. „Budova je opravdu ve špatném stavu.
Ponechání současných nájemníků

několik dalších let, než bychom se
pustili do komplexní rekonstrukce, je
spíše nereálné. Pokud bychom koupi
dovedli do konce, tak celková oprava,
která odhadem bude stát okolo stovky
milionů, by musela být prioritou. Je
i možnost zbourání, s čímž ale sama
za sebe nesouhlasím, protože stávající
budova k této části města už bezesporu patří,“ myslí si Kosová.
(r)
Pokračování na str. 3
INZERCE

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
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Nové nádraží již brzy

Vizualizace Správa železnic
Již několik let se v Rožnově naplno
připravuje celková rekonstrukce vlakového nádraží. Podle informací,
které Spektrum Rožnovska exkluzivně získalo od Správy železnic, by
stavební práce měly odstartovat ve
druhé půlce roku 2022. U této příležitosti jsme položili několik otázek
Dušanu Gavendovi, mluvčímu Generálního ředitelství Správy železnic.
 V čem bude rekonstrukce spočívat?
„Stavba bude zahrnovat rekonstrukci
samotné stanice a částečně i navazujícího úseku trati. V Rožnově vzniknou dvě nová nástupiště s nástupní
hranou ve výšce 550 mm nad kolejí
pro komfortní nástup do moderních
nízkopodlažních vlaků. Jedno nástupiště bude vnější a druhé poloostrovní
jednostranné. Pro přístup k vlakům
bude sloužit přechod propojený chod-

níkem s oběma nástupišti. Vybuduje
se bezbariérový přístup do budovy, na
veřejné toalety a na nástupiště. Pro
informaci nevidomých bude instalován orientační hlasový majáček.
Zvýší se také komfort cestování díky
možnosti celodenního nebo krátkodobého parkování přímo u nástupiště
a u nádražní budovy, pro cestující
budou instalovány nové lavičky, koše
a stojany na kola.
Ve výpravní budově proběhnou
dispoziční úpravy. Zvýší se kapacita
čekárny, budou vybudovány prostory pro odbavení cestujících a nové
sociální zařízení pro veřejnost. Pro
budoucí přechod ze zjednodušeného
řízení na organizování drážní dopravy podle předpisu D1 je v plánu
nový technologický objekt propojený se stávající nádražní budovou
společným zastřešením. V takto vy-

tvořeném průchodu na nástupiště
z přednádražního prostoru umístíme
stojany na kola hlídané kamerovým
systémem.
Co se týká bufetu, tak ten není ve
vlastnictví Správy železnic a v rámci
této stavby nebude rekonstruován.“
 Kdy se začne, kolik bude stát?
„Aktuálně je stavba v projektové přípravě, ke konci letošního roku by
mělo proběhnout výběrové řízení na
zhotovitele. Samotnou realizaci rekonstrukce v současné době předpokládáme od poloviny roku 2022 do
jara 2023. Po dobu opravy nádražní
budovy bude zajištěno fungování pokladny, čekárny a WC pro cestující
v mobilních buňkách. Na nezbytnou
dobu vznikne provizorní nástupiště. Zavedení náhradní autobusové
dopravy se předpokládá pouze bě-

hem října a listopadu příštího roku.
Celkové náklady podle dřívějších
předpokladů překročí 150 milionů
korun.“
 Počítá se i s podchodem?
„Bezbariérový přístup na obě nástupiště bude zajištěn, pro přístup k vlakům bude mezi oběma nástupišti
sloužit přechod. Nový podchod není
předmětem této stavby.“
 Přibudou nové služby?
„V rámci nové dispozice výpravní budovy se počítá s novými komerčními
prostory a s prostory pro zázemí dopravců. V souladu s platnými předpisy vzejdou noví nájemci komerčních
prostor z výběrového řízení.“
Za rozhovor poděkoval
Pavel Románek

Žádosti o programovou podporu pro rok 2022
Od 13. prosince do 17. prosince
mohou fyzické osoby, spolky a další
organizace předkládat své projekty do programové (dříve grantové)
podpory města. Veškeré formuláře
a také podmínky a pravidla letošní
programové podpory města pro rok
2022 včetně harmonogramu jsou
již nyní zveřejněny na webových
stránkách města.
„Město vyhlásilo programy podpory
v oblastech kultury, sportu, životního prostředí, v oblasti podpory
organizačního zajištění zvyšování
kvality života seniorů, podpory komunitního života, podpory spolupráce s našimi partnerskými městy

Kotlíkové dotace na rok 2022
Od 1. 9. 2022 platí zákaz vytápět
kotli na uhlí a dřevo, které nesplňují alespoň 3. emisní třídu!
Již nyní lze vyplnit předžádost
o dotace pro nízkopříjmové skupiny žadatelů. První vlna sběru
předžádostí je do 31. 12. 2021.
Info na tel.: 577 043 411.

a podpory vzdělávacích činností.
Navíc bude samozřejmě podpořena
také sociální oblast, to ale z programové podpory vyhlášené Sdružením Mikroregion Rožnovsko, nikoliv samotným městem,“ uvedla
Lucie Vančurová z odboru školství a sportu rožnovského MěÚ.
Mezi vyhlášené programy podpory opět patří podpora jednorázových aktivit, akcí a projektů
zabezpečovaných
nestátními
neziskovými organizacemi (Program I, Program VI a Program
X) a také tzv. individuální dotace, které jsou určeny na podporu
aktivit mimo vyhlášené programy
a mají zvláštní pravidla. „Důleži-

té je tedy sledovat webové stránky
města a seznámit se s finálním
harmonogramem a podmínkami
pro získání městské dotace,“ doplnila Vančurová.
Odbor školství a sportu připravuje pro potencionální žadatele
tzv. dny konzultací programové
podpory. V období od 6. prosince do 10. prosince budou mít
zájemci o programovou podporu
v kanceláři č. 215 na hlavní budově MěÚ Rožnov možnost využít
individuálních konzultací k dané
problematice. Cílem těchto konzultací je předat potenciálním
žadatelům o podporu informace,
které jim umožní bezproblémové

KRÁTCE
Pozvánka na zastupitelstvo
Prosincové akce ve skanzenu
Dle platných protiepidemických
opatření proběhnou v měsíci prosinci ve Valašském muzeu v přírodě jen tyto akce:
Večer při svíčkách (4. 12.), Vánoční jarmark (11. — 12. 12.), Živý
betlém (18. — 19. 12.), Štěpánská
koleda (26. 12.).

V úterý 7. prosince se v sále Společenského domu v Rožnově pod
Radhoštěm uskuteční v pořadí již
20. zasedání zastupitelstva města. Začátek bude jako obvykle ve
14.00 hodin. Podrobný program
naleznete v týdnu před zasedáním
na webu www.roznov.cz.

zpracování žádosti a to tak, aby
tyto žádosti splňovaly veškeré
formální a další požadované náležitosti. Žádosti tak nebudou
zbytečně vyřazovány nebo podpora nebude krácena z důvodu
uvedení chybných či neúplných
údajů.
(měú)

Konzultace budou probíhat od
6. do 10. prosince v následujících časech:
po 6. 12.
út 7. 12.
st 8. 12.
čt 9.12.
pá 10.12.

8 — 11 hod. a 12 — 17 hod.
8 — 11 hod. a 12 — 15 hod.
8 — 11 hod. a 12 — 17 hod.
8 — 11 hod. a 12 — 15 hod.
8 — 11 hod. a 12 — 13 hod.

Hasiči mají nový vyprošťovák
Hasiči z Rožnova pod Radhoštěm
díky dotaci Zlínského kraje získali
nové hydraulické vyprošťovací zařízení (používáno především při
autonehodách) v hodnotě bezmála
370 tis. Kč. Na této částce se zhruba polovinou, tj. 185 tis. Kč, podílel
Zlínský kraj.
(r)
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Nad budoucností hlavní pošty visí otazníky

Pokračování ze str. 1
Pokud nakonec poštu na náměstí
Míru (foto vpravo nahoře) rožnovská radnice odkoupí a dojde
na kompletní rekonstrukci, tak se

naskýtá otázka, kam se přestěhuje
poštovní úřad. „S poštou jsme domluveni, že by i po prodeji budovy
zůstali ve stávajících prostorech
v nájmu. Než by byly provedeny
stavební práce, tak jsme jim na-

Devatenáct nabídek
na kulturní centrum

V listopadu proběhlo na městském
úřadě otevření obálek stavebníků
ucházejících se o stavbu nového kulturního centra v Rožnově (na místě, kde nyní stojí kino Panorama).
Nutno dodat, že původní kompletní
zakázka byla nyní rozdělena na více
menších.

no na prosincovém zasedání zastupitelstva města. Pro aktuální informace sledujte webové stránky města
www.roznov.cz,“ informoval čtenáře
Spektra Rožnovska starosta.
(r)

 Co je v této věci nového, jsme
se zeptali starosty Jiřího Pavlici
(ANO, na snímku).

„K 19. listopadu máme uzavřeny vyhlášené veřejné zakázky na
stavbu kulturního centra. Aktuálně probíhá kontrola všech devatenácti nabídek a dodavatelů, kteří
se do soutěže přihlásili. Jedná se
především o kontroly protokolů,
splnění podmínek a samozřejmě
i naplnění kritérií.
Všechny veřejné zakázky mají
minimálně jednu nabídku. Případné uvolnění finančních prostředků
z kulturní rezervy bude projednáváINZERCE

bídli možnost umístění do prostor
bývalého generálního ředitelství
Tesly (foto vlevo nahoře), kde nyní
mimo jiné sídlí Téčko nebo Klub seniorů. Zástupci pošty se dokonce zaobírají možností, že by zde komplet-

ní zázemí pošty pro Rožnov nechali
natrvalo, a v budově na náměstí by
po rekonstrukci vznikla jen poštovní
úřadovna nabízející základní služby,“ dodala na závěr místostarostka Kristýna Kosová.
(r)

SDĚLENÍ STP ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
 Pomoc pro Moravu
Organizace Svazu tělesně postižených Rožnov pod Radhoštěm zaslala
na účet pánovi z Hrušek částku 30 tisíc. Na akci jsme vybrali částku
3 tisíce a předali tyto peníze rodině se třemi dětmi. Tornádo jim vzalo
střechu a promáčelo dětské pokoje.
Tito lidé nám ústně poděkovali. Děkujeme všem členům, kteří přispěli
jak DMS, tak peněžní částkou.
Výbor STP Rožnov pod Radhoštěm
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V parku uctili válečné veterány a oběti válek
Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz

Na snímku zleva místostarosta Jiří Melcher, knihovnice Erika Halamíčková, bývalý rožnovský zastupitel Ivan Lukáš, zastupitel
Jaromír Koryčanský, zastupitel Jiří Martinek, místostarostka Kristýna Kosová a vpravo zastupitelka Jarmila Mikulášková.
Den válečných veteránů a obětí válek
uctili ve čtvrtek 11. listopadu také
v Rožnově. U památníku obětem
válek v parku se v uvedený den sešli
zastupitelé a občané města. Proslov
měla emeritní ředitelka knihovny
a zastupitelka Jarmila Mikulášková. Jeho plné znění přinášíme níže.
„Dne 11. listopadu 1918 v 11 hodin
bylo ve vlakovém voze u severofrancouzského města Compiégne
podepsáno příměří mezi zeměmi

Dohody a Německem, jímž byly na
západní frontě ukončeny boje 1. světové války.
Jedenáctý listopad je od konce
1. světové války vnímán jako Den
válečných veteránů a obětí válek
a slaví se ve všech demokratických
zemích Evropy, USA a Kanadě jako
významná připomínka vítězství demokracie ve světě, ke kterému pomohly i Československé legie.
Po roce 2000 se začal tento den
slavit rovněž v České republice.

Také v Rožnově každoročně u obelisku v Dolním parku vzdáváme
poctu veteránům i obětem válek. Je
důležité na hrdinství nezapomínat.
Ale nejen na muže bojující. Stejně
tak válkami strádaly mnohdy jejich
ženy s dětmi, nejen strachem o své
blízké na frontách, ale taky nedostatkem potravin. Všechno možné
bylo na lístky: cukřenky, máslenky,
sádlenky, masenky, chlebenky, mydlenky a na pultech za ně nebylo
mnohdy nic.

V zimě se nedalo sehnat ani uhlí,
ani petrolej. A muži se buď nevrátili
vůbec, nebo pochroumaní a mnohdy přinášeli domů i nákazu — španělskou chřipku po 1. světové válce,
která kosila stejně jako válka.
Ženy jsou tedy také anonymními hrdinkami své doby; dokázaly
v podmínkách pro nás téměř nepředstavitelných uchovat svůj rod
a převést ho do lepších časů. I jim
patří červený vlčí mák, který je symbolem tohoto dne.“
(r)

ZAJÍMAVOSTI
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Rožnov si za elektřinu připlatí až 13 milionů
Zdražování elektrické energie se nevyhnulo ani našemu městu. Radnice
se proto snaží hledat úspory.

Město každoročně nakupuje pro
svou potřebu a potřebu některých
svých organizací elektrickou energii na burze. „Očekávaný nárůst
cen pro příští rok je poměrně razantní, což nás bude stát nemalé finanční prostředky (podle hlavního
ekonoma města se odhadem jedná
o částku přibližně 12,8 mil. Kč –
viz komentář pod článkem). Na

Otázky pro vedoucího finančního odboru MěÚ Rožnov pod
Radhoštěm Martina Hrnčárka.
 Kolik si město za elektřinu
v příštím roce připlatí a lze někde
najít úspory?
„Při aktuální vysoutěžené ceně
a odborného odhadu spotřeby vycházející z loňských čísel předpokládáme tyto nárůsty: 1) Budovy
úřadu, městské policie, veřejné osvět-

O názor jsme požádali také
předsedu energetické komise
rady města Miroslava Macka.
 Kde může město za elektřinu
ušetřit? Jaká opatření by měla být
přijata? Doporučujete radnici instalaci fotovoltaických panelů?
„Současná energetická krize, jejímž důsledkem je enormní nárůst
ceny energií, nezastihla město Rožnov pod Radhoštěm nepřipravené.
Již v roce 2017 zřídilo město funkci

radnici máme vlastního energetika,
který má ve své gesci také práce na
projektu EPC. Zkratka znamená
Energy Performance Contracting,
tedy se jedná o optimalizaci spotřeby energie s garantovaným výsledkem. V projektu je alokováno pět
milionů korun, z čehož jsou a dále
budou hrazeny věci týkající se také
úspory elektřiny. V našem případě
mluvíme hlavně o obměně světelných zdrojů v lampách veřejného
osvětlení za energeticky nenáročné varianty. V příštím roce by již

měla být vyměněna naprostá většina z nich,“ uvedla místostarostka
Rožnova Kristýna Kosová (Zdravý Rožnov).
Zastupitelé města se na listopadové schůzi zajímali také o možnost instalace solárních panelů
na budovy města (radnice, školy,
aj.). „Možností využití fotovoltaických panelů se zabývá již zmíněný
projekt EPC. V tuto chvíli tedy nedokážeme odpovědět, jestli do solárů
půjdeme, nebo ne. Je třeba myslet
i na to, že ani jejich pořízení není

lení, kamerové systémy, WC apod. +
6,8 milionu. 2) Budovy našich škol
a školek + 4 miliony. 3) Zimní stadion a bazén + 2 miliony. Je však
třeba si uvědomit, že zatím mluvíme pouze o zálohách na příští rok,
tzn. reálné navýšení bude vycházet
až ze skutečné spotřeby. Tu můžeme
částečně ovlivnit, důležité je, i jaká
přijde zima, tedy délka topné sezóny.
Také je třeba zmínit, že vláda požádala EU o možnost snížení DPH
na 0 %. Pokud by to tak bylo, je to
úspora 21 %, hovoří se i o 5 %, to vše

bude mít také velký vliv. Avizované
navýšení cen jsme vyřešili tak, že
jsme do rozpočtu města dali určitou
část a podle skutečné spotřeby pak
z rezervy finančního odboru zbytek
dofinancujeme.
Mimo to hledáme úsporný režim,
tzn. snaha o optimalizaci topných
systémů a např. u veřejného osvětlení (samo o sobě spotřebuje 5,5 milionu) uvažujeme o omezení svícení
v noci tam, kde je to možné a bezpečné, případně o vypnutí svítidel ob
jedno světlo.“

 Kolik je platba za elektřinu pro
budovy městského úřadu, osvětlení,
kamery, WC... v letošním roce?

městského energetika a následně
zavedlo sledování spotřeby energií
formou energetického managementu. Pomocí tohoto důležitého
nástroje je možno trvale a kontinuálně sledovat spotřebu všech
energií v objektech spravovaných
městem. Vzhledem k tomu, že
město ročně spotřebuje energie
v hodnotě přibližně 25 milionů
korun, je výstup dat z energetického managementu a činnost městského energetika naprosto zásadní
a realizované úspory v posledních
letech toto potvrzují.

Snižování nákladů na energie
je obecně nikdy nekončící proces.
Vždy jde o váhu priorit, které si
stanovíme. Například 12 % energetických nákladů města činí veřejné
osvětlení. Tyto náklady se postupně daří snižovat formou výměny
energeticky náročných svítidel
za úspornější svítidla LED. Další
možnou formou úspor je omezování doby a intenzity veřejného
osvětlení. Tady je nutné velmi citlivě zvažovat, zda taková úspora
stojí za nutné snížení komfortu
a zejména bezpečnosti občanů.

Další možnou formou úspory
nákladů na energie je instalace
fotovoltaických panelů na střechy
městských budov. Toto je určitě
správná cesta. V současné době se
otevírají dotační programy, které
tyto investice ekonomicky zpřístupní právě i městům. Skrývá se zde
velký potenciál a město Rožnov
pod Radhoštěm je na tyto výzvy
připraveno reagovat.
Současný růst cen energií je asi
nevratný proces. Všichni spotřebitelé na to budou muset reagovat
a naučit se s touto realitou žít.“ (r)

levnou záležitostí. Navíc se jedná
o architektonicky nepříliš vzhledné
řešení, které pravděpodobně nebude
možné zrealizovat na našich budovách v centru města s ohledem
na památkovou péči. O tom, kde
a jestli vůbec solární panely budou
vhodné, či jestli bude u nás vhodná
jiná možnost vlastní výroby elektrické energie, se dozvíme z výstupů
EPC,“ konstatovala Kosová s tím,
že radnice také plánuje zpracovat
rozsáhlou edukační kampaň na
téma úspor elektrické energie. (r)

„Běžná spotřeba těchto budov je pro
rok 2021 odhadována na 6 milionů,
přičemž předpoklad pro rok 2022 je
13 milionů. Vyúčtování je u každé
budovy v jiném časovém intervalu,
je třeba to brát jako celek. Má na
to vliv například počasí (topná sezóna), délka slunného dne (veřejné
osvětlení) apod., průběžná výměna
(r)
LED apod.“

Připomínka Dne boje za svobodu a demokracii
Ve středu 17. listopadu se rožnovské Masarykovo náměstí zaplnilo lidmi,
kteří přišli uctít Den boje za svobodu a demokracii. Vzpomínkovou akci zahájila komponovaná tematická videoprojekce na listopadové dny roku 1989,
vystoupil i přímý aktér těchto událostí — bývalý rožnovský starosta Václav
Mikušek. Následoval kulturní program a vše vyvrcholilo ohňostrojem. (r)

Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz
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Rožnov oceněn jako Obec přátelská seniorům
Místostarosta Rožnova Jiří Melcher
převzal z rukou ministryně práce
a sociálních věcí Jany Maláčové
ocenění za vítězství v soutěži Obec
přátelská seniorům. Součástí ocenění byl i šek ve výši téměř 1,5 milionu
korun, který je určen na realizaci
proseniorských aktivit neinvestičního charakteru.
Na slavnostním vyhodnocení soutěže Obec přátelská seniorům převzal místostarosta Rožnova pod
Radhoštěm Jiří Melcher z rukou

ministryně práce a sociálních věcí
Jany Maláčové ocenění za vítězství
v soutěži Obec přátelská seniorům.
Rožnov zvítězil v konkurenci desítek měst z celé České republiky
v kategorii obcí s počtem obyvatel
od 12 000 do 25 000.
„Z prvenství máme velkou radost
a převzít diplom a šek na odměnu ve
výši téměř 1,5 milionu korun pro mě
byla velká čest. Jsme rádi, že práce,
kterou děláme směrem ke zlepšování
života seniorů, byla oceněna. Velké
poděkování patří také celému odbo-

ru strategického rozvoje a projektů,
který na projektu pracoval. V loňském roce jsme vyhráli první místo
v soutěži Obec přátelská rodině
2020 a v roce 2018 Obec přátelská
seniorům. Je vidět, že aktivity, které
pro rodiny s dětmi i seniory tvoříme,
mají velký smysl,“ uvedl místostarosta Jiří Melcher (ANO), který se
vyhlašování zúčastnil spolu s Hanou Cábovou z odboru strategického rozvoje a projektů.
Pro seniory jsou připraveny
různé aktivity, které se zaměřu-

K milé tradici patří v Rožnově setkání jubilantů. T klub — kulturní agentura ve spolupráci s městem organizuje tyto akce pravidelně každý rok ve dvou termínech, na jaře a na podzim. Z důvodu pandemické situace
se však letošní setkání uskutečnila až na podzim. Do Brillovky dorazilo v listopadu více než 100 seniorů.

jí například na mezigenerační
soudržnost. Dětem v mateřských
školách budou pohádky předčítat
senioři nebo na základních školách žákům ukazovat tradiční, již
zapomínaná řemesla.
Díky výhře v soutěži Obec přátelská seniorům 2021 se v Rožnově podařilo také prodloužit provoz
služby Senior taxi až do 16 hodin.
Organizují se i různé přednášky
zaměřené na vzdělávání seniorů
či zdravý životní styl.
(měú)

Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz

Co by mohl Rožnov pro své seniory ještě zlepšit? Jsou aktivity města dostatečné i vůči ostatním skupinám obyvatel? Tak
přesně na tyto otázky jsme hledali odpovědi u našich komunálních politiků v rámci Tématu měsíce. O vyjádření jsme požádali také vedoucí místního Klubu seniorů Anneliesu Přikrylovou a předsedkyni Spolku rožnovských žen Marii Rethyovou.

SPEKTRUM NÁZORŮ
Jarmila Mikulášková (Zdravý Rožnov)
Město a senioři? Otázku bych obrátila: senioři a město. Proč? Senioři jsou
v našem městě velice aktivní. Nejen
ti organizovaní v Klubu seniorů a ve
Spolku žen s bohatou činností. Ale je
i značný počet těch, kteří se scházejí
v městské knihovně při aktivitě Město
v mé paměti, z níž jsou výstupy Milé
tisky, tvořená vzpomínková databáze a populární letní vycházky zajímavými místy města, při nichž jsou
průvodci oni sami. Neuvěřitelné; již
tolik let a studnice vzpomínek není
zdaleka vyčerpaná. Z Klubu seniorů
je zase několik členů, kteří pracují
v Radě seniorů při městě, ochotně
připomínkovali např. rekonstrukci
parku, řešení Bezručovy ulice, či jiné
návrhy investičních akcí a z Klubu
seniorů i Spolku žen přenášejí informace, návrhy na zlepšení i kritiku. Kde by mohla být další lavička,
kde další zastávky autobusu ... Také
jejich tlakem vznikla služba Senior
taxi i rozšíření její provozní doby.
Když je dobré podhoubí, může i něco
vyrůst. Město k tomu nabídlo podmínky, finance a samozřejmě i práci svých úředníků a jedině díky této
spolupráci mohlo obdržet zaslouženě
první republikové místo Obec přátelská seniorům. Na další rozvoj aktivit
pro nelenivé, nebrblající a vůči svému
městu vnímavé důchodce. Takže proto jsem otázku obrátila.
Jiří Melcher (ANO)
Odpověď na otázku, zda Rožnov je
město přátelské seniorům a co by-

chom pro ně ještě uvítali, není složitá
odpověď. Už několik roků po sobě
přebíráme v Praze na Ministerstvu
práce a sociálních věcí ta nejvyšší
ocenění. Bylo tomu tak i letos, kdy
jsem pro město převzal z rukou ministryně Maláčové první cenu v soutěži „Obec přátelská seniorům 2021.“
Je dobré připomenout, že to převzetí
náleželo za město Rožnov místostarostovi Kučerovi, který v této oblasti
sehrával klíčovou roli a to až do svého
odstoupení z funkce místostarosty.
Také v Rožnově nám seniorů
přibývá a je nasnadě dál rozšiřovat
podmínky pro jejich aktivní, zdravé
a příjemné stárnutí. Už více než šest
let provozuje město klubovnu pro
seniory, dále mohou využívat „Rožnovskou seniorskou kartu“, která jim
přináší slevy na vstupy pro kulturní
akce, slevy na léky a vybrané turistické atrakce. Velmi vítanou využívanou
službou je „Senior taxi“, které usnadňuje dopravu a přístup seniorů do
zdravotnických zařízení a k dopravním terminálům. Kromě sportovních
soutěží pro seniory připravilo město
také představení projektu hromadné
dopravy v rámci dlouhodobého projektu udržitelné mobility. V plánu
programu mezigenerační soudržnosti chodí naši senioři mezi žáky základních i mateřských škol. Děti tak
mohou vidět praktické ukázky dovedností a řemesel známých předchozím
generacím.
Co nám v Rožnově pro seniory
skutečně stále chybí? Domnívám se,
jako dlouholetý obyvatel jednoho

z našich sídlišť, že to jsou zejména
vhodné veřejné prostory s vybavením
na náměstích. Náměstí byla a vždy
budou tím top místem pro nezávazná, povzbuzující a motivační setkání
pro seniory. Nepotřebujeme nákladné stavby nebo zařízení, ale hlavně
příjemné veřejné prostory pro načerpání energie, udržování přátelských
kontaktů a hlavně pocit, že nejste někam odstrčeni. Naši senioři si to zaslouží za všechno, na čem se v životě
v Rožnově podíleli, a vždycky je potěší
zájem současné aktivní generace. Takový pocit vydá za mnoho. Věříme,
že už v příštím roce bude na Masarykově náměstí tryskající voda z nové
kašny a na náměstí 1. máje začne rekonstrukce ke smysluplnému využití
pro obyvatele okolních sídlišť. Naši
senioři ho budou mít kdykoliv blízko
k relaxaci.
Martin Valášek (Piráti)
Město Rožnov si za svou příkladnou
aktivitu ve vztahu k seniorům zaslouží takováto ocenění, vždyť se podívejme, kolik se toho pro starší spoluobčany dělá. Důležité je do budoucna
zachovat celé spektrum podpory jak
mentorské, finanční, tak organizační.
Seniorky a senioři jsou podle dostupných výzkumů nejaktivnější skupinou, co se týče trávení volného času.
A zdaleka nejen jako konzumenti,
proto je třeba maximálně směřovat
podporu právě do samostatných aktivit jak organizovaných, tak neorganizovaných seniorů. Finanční podpora,
která se může zdát jako laciné gesto,

je právě pro ně důležitá, aby kultura,
zábava nebo velice oblíbená doprava
zajišťovaná Senior taxi mohly být přístupné všem za přijatelné peníze nebo
zdarma.
Jan Kučera (Nezávislí Rožnováci)
Tomuto tématu jsem se věnoval téměř sedm let ve vedení města. Rožnov se v aktivitách vůči seniorům
za poslední roky posunul o několik
úrovní výše. Všimlo si toho i Ministerstvo práce a sociálních věcí, když
nás v roce 2018 a 2021 ocenilo
prvním místem. Je pravidelně podporováno fungování senior centra,
jezdí senior taxi, máme seniorkartu
s výhodami pro seniory, zavedli jsme
štědrovečerní večeře pro osamělé seniory, probíhá řada aktivit v oblasti
zdraví, trénování paměti, bezpečnosti
seniorů nebo aktivit společenských.
Jmenujme: Den seniorů, mezigenerační olympiáda, přednášky, ale také
tzv. reminiscenční výlety pro seniory,
kteří už opouštějí domov minimálně
a může to pro ně být jedna z mála
šancí se dostat do města či okolí.
Zavedeny jsou SOS telefony — telefony s tlačítkem pro rychlé přivolání
pomoci. To vše se podařilo díky spolupráci s Radou seniorů (poradní
orgán rady, který jsme zřídili), Klubem seniorů, Spolkem rožnovských
žen a nasazení několika pracovníků
úřadu. Ale máme pořád co dohánět.
Senioři potřebují péči o zdraví, bezpečí, bydlení, dopravu a socializaci.
Město musí opravit polikliniku a pomoci udržet a přitáhnout lékaře. Je
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potřeba pečovat o bezpečí seniorů
– nepustit do města podomní prodejce a hlídat kriminalitu. Senior taxi
musí být buď rozšířeno o další vůz,
nebo potřebujeme zavést fungující
MHD. V neposlední řadě musíme
reagovat na stárnutí populace a vytvořit pečovatelské byty. Dal bych
městu jedničku – oproti jiným jsme
výrazný nadprůměr. Ale pořád máme
co zlepšovat.
Marie Rethyová
(Spolek rožnovských žen)
Co bychom chtěli změnit nebo zlepšit?
Tak například pořád chybí ve městě la-

vičky. Na některých místech jsou veliké
nepořádky, např. nádraží. Taky provoz
WC je zorganizován nevhodně… chodit
tam a zpátky, proč není možné vhodit
peníz a dveře by se otevřely.
Senior taxi nemá chybu, ale je to
takřka nedostižné, pokud se neobjednáte několik dní předem. U starých
a nemocných lidí to někdy nejde
— nemoci, a tak někdy nevědí, jestli
ty dny, na které se objednali, budou
vůbec schopni někam jet vyřídit a zařídit to, co potřebují. Někdy je potřeba se rozhodnout rychle — pokud je
člověkovi dobře a jet si vyřídit věci.
Opravdovým řešením by byl minibus,

který by jezdil např. každou hodinu
a měl více zastávek, než je od ČSAD.
Také bych byla pro, aby se chodníky udělaly tam, kde lidi vychodili
cestičky. Samozřejmostí by pak měly
být vhodné nájezdy pro vozíčkáře.
Velmi nutné je zřídit v Rožnově
službu, která bude zajišťovat nákupy
alespoň nejnutnějších věcí a potravin
do domácnosti s donáškou až do
domu, bytu.
Anneliese Přikrylová (Klub seniorů)
Vhodné by bylo zajistit příměstskou
autobusovou dopravu — menší nízkopodlažní autobus, jenž by jezdil

v půlhodinových nebo hodinových intervalech i do okrajových čtvrtí. Stále
v Rožnově chybí malé byty pro seniory nebo dům pro seniory, kteří nemohou bydlet v rodinných domech, jsou
sami a dům nemohou udržovat. Důležité jsou také informace pro starší
občany nejen v elektronické podobě,
protože mnozí 70+ lidé nepracují
s počítači a informace jsou pro ně
nedostupné.
Také bych si hodně přála, aby se
zvýšila ohleduplnost a úcta ke starším spoluobčanům, která se jaksi
pozvolna ze společnosti vytrácí.

Čtěte zpravodajství, komentujte, diskutujte. www.spektrumroznovska.cz
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POZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCE

KAM
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ZA KULTUROU
PROSINEC
Vážení čtenáři,

protože od listopadu dochází ke značnému nárůstu nových případů infekční nemoci covid-19, je pravděpodobné, že
kvůli zpřísňujícím se protiepidemickým opatřením bude docházet k přesunům nebo přímo k rušení akcí. Než se za
kulturou vydáte, ověřte si, prosím, na webu nebo Fb organizátorů, zda se akce opravdu koná.
Redakce

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

 STŘEDA 1. 12.
ZBYNĚK TERNER — VÁNOČNÍ KONCERT
Máte-li rádi atmosféru nejkrásnějších svátků
v roce zakletou do krásných melodií, jste srdečně zváni na jubilejní desátý Vánoční koncert. Letošním hostem bude Daniela Dina
Sedláčková — zpěvačka, herečka, pedagožka
pocházející z Českého Těšína, žijící v Ostravě.
19.00 hodin — Brillovka
 STŘEDA 8. 12.
ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
Letos budeme společně zpívat koledy s cimbálovou muzikou folklorního souboru Radhošť.
18.00 hodin — Masarykovo náměstí
 STŘEDA 8. — PÁTEK 10. 12.
VÁNOCE NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ
Série koncertů pro příjemné trávení předvánočního času.
Středa 8. 12. — 17.00 hod. cimbálová muzika
folklorního souboru Radhošť, 18.00 hod. Česko zpívá koledy, 19.00 hod. Ptakustik
Čtvrtek 9. 12. — 17.30 hod. Docuku,
19.00 hod. NOCA
Pátek 10. 12. — 17.30 hod. Avion big band,
19.00 hod. Veselá bída
 ČTVRTEK 16. 12.
KATARZIA A PJONI
Rozhodli jsme se provést vás vícerými formami
Katarzie z posledních tří alb. A představíme
i předpověď počasí z alba nového.
20.00 hodin — Vrátnice
 PÁTEK 17. 12. 2021 — NEDĚLE 30. 1. 2022
VÝSTAVA • JÁ BYCH RÁD K BETLÉMU
Výstava betlémů v Brillovce je připomenutím
křesťanské tradice staré téměř 800 let, a také
prezentace tvorby lidových řezbářů, kteří v našem regionu betlemářskou tradici udržují.
Vernisáž bude 16. prosince v 17.00 hod. v sále
v Brillovce (úvodní slovo Daniel Drápala, vystoupí CM Aldamáš)
 ÚTERÝ 21. 12.
CESTA SVĚTLA • VUS ONDRÁŠ
Vojenský umělecký soubor Ondráš v kostele
Všech svatých v Rožnově pod Radhoštěm vystoupí s premiérou vánočního koncertu s názvem Cesta světla, který pochází z tvůrčí dílny

známého skladatele Jiřího Slavíka. Cesta světla je hudební cyklus vyprávějící příběh narození Ježíše Krista a lidových Vánoc. Hudebně
vychází především z dobře známých českých
a oravských koled.
18.00 hodin — kostel Všech svatých
VÝSTAVA
 DO ÚTERÝ 4. 1. 2022
VÝSTAVA • MALBA / SKLO / DESIGN
Výstava prací studentů Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí.
Galerie Na radnici
PODCASTY • https://www.tka.cz/podcasty
7. 12. Rožnovská alternativní hudební scéna —
díl sedmý, 14. 12. Martin Kovář
21. 12. Vánoční speciál
Městská knihovna
Městská
knihovna
Tel.: 571 654 747
Tel.:
571 654 747
www.knir.cz
Plánované akce v měsíci prosinci se uskuteční v prostorách knihovny, pokud nedojde
k mimořádným opatřením vztahujícím se ke
covidu-19. V takovém případě budou vybrané
akce uveřejněny na webu knihovny a platformě
YouTube formou videozáznamů. Pro aktuální
informace sledujte prosím web www.knir.cz.
 ČTVRTEK 2. 12.
VERNISÁŽ VÝSTAVY BÁRY CABÁKOVÉ
Mladá autorka Barbora Cabáková pochází
z Hutiska-Solance. Inspirací je jí často krajina z podhůří Beskyd nebo také útesy v Arbroath ve Skotsku. Technika je akryl nebo akryl
s kombinací se sprejem.
17.30 hodin — podkroví knihovny
 STŘEDA 8. 12.
ČTENÍ SLUŠÍ KAŽDÉMU
Čtení z knih, které, ač možná zůstaly pozapomenuty, mohou stále oslovovat.
14.00 hodin — kavárna Domova seniorů
 ČTVRTEK 9. 12.
MĚSTO V MÉ PAMĚTI
Měsíční svit v ponuré noci života — Příběh
rožnovské vážné hudby. Beseda s Lukášem Perutkou, autorem nově vydaného počinu edice
Rožnovské malé tisky.
16.00 hodin — podkroví knihovny
 ÚTERÝ 14. 12.
MISTŘI EVROPSKÉHO
MALÍŘSTVÍ

BAROKNÍHO

Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V).
Šestá přednáška s názvem Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606—1669).
9.00 hodin — studovna
 STŘEDA 15. 12.
ŽIVOTNÍ ENERGIE A JAK S NÍ PRACOVAT
Přednáška Marka Ščotky, rodinného a vztahového terapeuta, lektora a maséra.
17.30 hodin — podkroví knihovny
PRO DĚTI
 DO PÁTKU 3. 12.
O POKLAD STRÝCA JURÁŠA
Aby ze světa nevymizela radost — literární soutěž pro děti od 6 do 15 let končí 3. prosince.
 SOBOTA 4. 12.
TAJEMSTVÍ KRÁSY
Představení loutkového divadélka ROLO.
10.00 hodin — podkroví knihovny
 SOBOTA 11. 12
VÁNOČNÍ POHÁDKA
Představení loutkového divadélka ROLO.
10.00 hodin — podkroví knihovny
 STŘEDA 15. 12.
MOŘSKÝ OBCHŮDEK
Lovci perel mohou směnit své mořské peníze
Moriony za věcné odměny.
13.00 hodin — půjčovna
 PROSINEC — LEDEN
ZA KRESBIČKU PERLIČKU
Výstava velmi povedených dětských kreseb ke
knížkám, které inspirovaly naše lovce perel. Jedinečná šance, jak si zvýšit počet perliček. Nechte
se inspirovat knížkou—perlorodkou a nakreslete
k ní obrázek. Vaše aktivita bude oceněna a získáte perličku navíc. Obrázek kreslete na papír
velikosti A4 libovolnou technikou.
VÝSTAVA
 PROSINEC — LEDEN
BARBORA CABÁKOVÁ
Abstraktní malba — akryl, sprej
Kino
Panorama
Kino Panorama
Tel.:
734
Tel.: 734
366366
060 060
www.disdata.cz, www.tka.cz
www.disdata.cz,
www.tka.cz
 ČTVRTEK 2. 12.
BENEDETTA
18.00 hodin

POZVÁNKY
 SOBOTA 4. A NEDĚLE 5. 12.
O ČERTOVI A JINÉ VÁNOČNÍ POHÁDKY
18.00 hodin
 SOBOTA 4. A NEDĚLE 5. 12.
ZÁTOPEK
20.00 hodin
 PONDĚLÍ 6. — STŘEDA 8. 12.
KRÁL RICHARD: ZROZENÍ ŠAMPIÓNEK
17.30 hodin
 PONDĚLÍ 6. — STŘEDA 8. 12.
RESIDENT EVIL: RACOON CITY
20.00 hodin
 ČTVRTEK 9. — STŘEDA 15. 12.
TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
18.00 hodin
 ČTVRTEK 9. — NEDĚLE 12. 12.
WEST SIDE STORY
20.00 hodin
 PONDĚLÍ 13. — STŘEDA 15. 12.
KAREL
20.00 hodin
 ČTVRTEK 16. — NEDĚLE 19. 12.
SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA
17.30 hodin
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půvka (asi 11 km)
Sraz v 9.00 hodin u kina Panorama

• Jaroslav Valečka (malba) — Výstava v prostorách
Galerie CREARS pokračuje až do 22. 1. 2022.

 ÚTERÝ 21. 12.
ČARTÁK
Trasa: Čarták — Bzové — Velké Karlovice (asi 10 km)
8.15 hodin — AN, nástupiště 18

• Klára Sedlo — Reflexe Voynichova rukopisu
v podání malířky Kláry Sedlo. Prodejní výstava ve
vile Galerie CREARS poběží do 15. 1. 2022.

 ÚTERÝ 28. 12.
HLAVÁĆKY
Trasa: Hlaváčky — Díly — Valašská Bystřice
(hospoda U Machýčků) (asi 9 km)
8.15 hodin — AN, nástupiště
DALŠÍ AKCE V MĚSÍCI
TVŮRČÍ VÝZVA PRO SENIORY
Připomínáme soutěž „Tvůrčí výzva pro seniory“ — 1. téma „Gastro okruh“ — uzávěrka přihlášek 30. 11. Své výrobky související s tematikou Vánoc soutěžící přinesou ve středu 15. 12.
od 9.00 do 12.00 hod. do seniorcentra/klubu
seniorů, 1. máje 1000, kde budou vystaveny,
ochutnány a vyhodnoceny porotou. Vyhlášení
vítězů proběhne ve 13.00 hod. (ZRUŠENO)
 STŘEDA 1. 12.
SHROMÁŽDĚNÍ DŮVĚRNÍKŮ SPOJENÉ
S VOLBAMI DO VÝBORU KS (ZRUŠENO)
15.00 hodin — klubovna SC

 ČTVRTEK 16. — NEDĚLE 19. 12.
ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
20.00 hodin

 PÁTEK 3. 12.
MIKULÁŠSKÝ VEČÍREK (ZRUŠENO)
Přihlášky vč. úhrady vstupenky ihned.
16.00 hodin — restaurace Janoštík (Horní Paseky)

 PONDĚLÍ 20. — STŘEDA 22. 12.
ENCANTO
18.00 hodin

 PONDĚLÍ 6. 12.
MĚŘENÍ GLYKEMIE
9.00—11.00 hodin — malá kancelář SC

 ČTVRTEK 23. A OD SOBOTY 25. DO
ČTVRTKA 30. 12.
ZPÍVEJ 2
18.00 hodin

 ČTVRTEK 9. 12.
SENIORKINO
Český dokumentární film Karel.
Vstupné jednotné 50 Kč.
15.00 hodin — kino Panorama

 PONDĚLÍ 20. A ÚTERÝ 21. 12.
SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA
20.00 hodin
 STŘEDA 22., ČTVRTEK 23., SOBOTA
25. A NEDĚLE 26. 12.
KINGSMAN: PRVNÍ MISE
20.00 hodin
 PONDĚLÍ 27. — ČTVRTEK 30. 12.
MATRIX RESURRECTIONS
20.00 hodin
Klub seniorů
Klub
seniorů
Tel.: 774
423 197
Tel.:
774 423 197
klubsen.rpr@centrum.cz
Pondělí 20. 12. je poslední klubový den v roce
2021 v Klubu seniorů. První úřední den v novém roce 2022 bude ve středu 5. 1. 2022.
Zdravotní turistické vycházky
 ÚTERÝ 7. 12.
MIKULÁŚSKÝ VÝLET
Trasa: Hudební altán — golfové hřiště — Horní Paseky — Dolní Paseky — koliba u Hutyrů
(asi 8 km)
Sraz u altánu v 9.00 hodin, sraz v kolibě u Hutyrů v 11.00 hodin
 ÚTERÝ 14. 12.
OKOLO ZUBŘÍ 		
Trasa: Rožnov — Putýrky — Staré Zubří — Li-

 PONDĚLÍ 6. — PONDĚLÍ 20. 12.
VÝSTAVA PALIČKOVANÝCH VÁNOČNÍCH OZDOB
Výstavka bude zpřístupněna pouze v úředních
dnech klubu seniorů (pondělí, středa) a STP
(úterý).
Klubovna SC
 ČTVRTEK 16. 12.
PORADNA SOS
Využijte tuto bezplatnou službu občanům, která je každý čtvrtý čtvrtek v měsíci.
12.00—16.00 hodin — klubovna SC
PŘIPRAVUJEME
 SOBOTA 8. 1. 2022
Vánoční koncert ROSÉNKY a jejích hostů nazvaný „Ten vánoční čas“.
14.30 hodin — kostel Všech svatých Rožnov
Valašské
muzeum
v přírodě
Valašské muzeum
v přírodě
Tel.:
571
757
111
Tel.: 571 757 111
www.nmvp.cz
www.nmvp.cz
Sledujte web muzea. Pozvánky zde nejsou uvedeny kvůli nejistému vývoji protiepidemických
opatření v prosinci. Děkujeme za pochopení.
Galerie Crears
Galerie
CREARS
Tel.: 739
486486
Tel.:
739403
403
www.galeriecrears.cz

• Zimní salon 2021 — V zimním období vystavujeme a nabízíme umělecká díla nejvýraznějších osobností české a zahraniční výtvarné
scény. V nadcházející sezoně můžete navštívit
Zimní salon v období 4. 12. — 31. 12. 2021
v pavilonu Stage Garden GALLERY CREARS
FUJARÉ
– kultura
Radhoštěm
FUJARÉ – kultura
pod pod
Radhoštěm
Tel.:
608873807
Tel.: 608 873 807
www.fujare.cz,
www.facebook.cz/fujare, in
www.fujare.cz, www.facebook.cz/fujare
 PONDĚLÍ 6. 12.
DIVADELNÍ FUJARÉ PRO DĚCKA (3+) —
O VELIKÉM ČARODĚJI
Pražské divadlo Toy Machine zahraje autorskou loutkovou pohádku o čaroději Tamanovi,
která čerpá z „Čarodějova učně“: Taman je prostý chlapec z hor, jenž je vyslán do světa na zkušenou. Osud mu přichystá nečekanou nabídku
vstoupit do učení k mistru černokněžníkovi…
17.00 hodin — sál Brillovka
Centrum Zdravé Já
Centrum
Zdravé Já
Palackého 457
Palackého
457
www.cititsedobre.cz
 SOBOTA 27. — NEDĚLE 28. 11.
 SOBOTA 4. — NEDĚLE 5. 12.
KURZ: SM SYSTÉM 1ABCD – ZÁKLADNÍ
PRINCIPY CVIČENÍ SPIRÁLNÍ STABILIZACE A MANUÁLNÍ TECHNIKY
vede: MVDr. Zuzana Forejtková, cena: 6 000 Kč
rezervace přes objednávkový systém:
https://cititsedobre.reenio.cz/
9.00—17.00 hodin
 PÁTEK 3. 12.
VYŠETŘENÍ POHYBOVÝCH VAD U DĚTÍ
vede: MVDr. Zuzana Forejtková, vstup zdarma
nutná rezervace času přes objednávkový systém: https://cititsedobre.reenio.cz/
13.00—16.00 hodin
 PÁTEK 3. 12.
INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE A ODBLOKY
vede: Libuše Poulíčková, cena: 700 Kč
nutná rezervace: 776 621 449
e-mail: lpoulickova@seznam.cz
17.00 hodin
 SOBOTA 11. 12.
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
 SOBOTA 11. 12.
VÝTVARNĚ RELAXAČNÍ WORKSHOP:
MALOVÁNÍ MANDAL NA PLÁTNO
vede: Ing. Lucia Čapková | FB: Dot Art Therapy | cena: 1 500 Kč
rezervace: www.dotarttherapy.cz | více informací: capkova.lucia@gmail.com
9.00—15.00 hodin
 PÁTEK 17. 12.
MEDITAČNÍ SETKÁNÍ HO´OPONOPONO
vede: Libuše Poulíčková, cena: 200 Kč
nutná rezervace: 776 621 449
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e-mail: lpoulickova@seznam.cz
17.00-19.00 hodin
Ateliér sebevzdělávání
SLUNEČNICE
- Ateliér Sebevzdělávání z.s.
Tel.: 604 163 735
604
163
735
*
iac.roznov@gmail.com
www.alternativnicentrum.webnode.cz
 SOBOTA 27. A NEDĚLE 28. 11.
PROCES PROBUZENÍ 2 — UVOLNĚNÍ
OD STRACHU Z BUDOUCNOSTI
Proces léčení a meditací — Libor Hajda
so 9 — ne 17 hodin — Slunečnice
 ÚTERÝ 30. 11. (možná změna termínu)
MOVEMENT MEDICINE S KAKAOVÝM
RITUÁLEM
Večer Spontánního Tance — Veronika Živa
18.40—21.00 hodin — Slunečnice
 SOBOTA 4. 12.
ZANIKLÉ VYSPĚLÉ CIVILIZACE NA MORAVĚ
Přednáška, beseda, koncert
RNDr. Mgr. Hana Sar Blochová — Rosa de Sar
16.00—19.00 hodin — Slunečnice
 ČTVRTEK 9. 12.
KONSTELAČNÍ UVOLNĚNÍ
Prožitkový workshop se systemickými konstelacemi — Hana Kubelová
16.00—20.00 hodin — Slunečnice
 SOBOTA 10. 12.
HVĚZDNÉ BRÁNY S KŘIŠŤÁLOVÝMI
MÍSAMI
Zvuková relaxace — Jiřina Solvana Vašinová
17.00—20.00 hodin — Slunečnice
 SOBOTA 18. 12.
ÚPLŇKOVÁ MEDITACE
Skupinová meditace
18.00 hodin — Slunečnice
 ÚTERÝ 21. 12.
PLYNUTÍ DUCHA
Zážitkový workshop s šamanským bubnem —
Mgr. Petr Horák
19.15—20.45 hodin — Slunečnice
Středisko volného času
Středisko
času
Tel.: 571 115volného
635
Tel.:
571 115 635
www.svcroznov.cz
STŘEDA 1. 12.
VÁNOČNÍ TVOŘENÍ
Maminky s dětmi si mohou přijít vyrobit vánoční přáníčka.
Rezervace na tel: 734 285 142,
puntik@svcroznov.cz
9.00—17.00 hodin — KC PUNTÍK, OD Láz

Tradiční mikulášské bruslení na ledě. Připravené bude také mimo ledovou plochu čertovské
tvoření. Děti vstup zdarma.
10.30—12.00 hodin — zimní stadion Rožnov
 NEDĚLE 5. 12.
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
V ceně 150 Kč je zahrnut balíček pro dítě,
hernička. Také bude možnost udělat si foto
s čertem, Mikulášem a andělem ve fotokoutku. Info na puntik@svcroznov.cz.
14.00—18.00 hodin — KC PUNTÍK, OD Láz
 PONDĚLÍ 6. 12.
ODPOLEDNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ
15.30—19.30 hodin — SVČ
 ÚTERÝ 7. 12.
ČERTOVSKÁ ŠOU
Hry, soutěže s čerty, tanec, disco. Více info:
j.krenkova@svcroznov.cz.
12.30 hodin — ZŠ Horní Bečva
 STŘEDA 8. 12.
VÝROBA VÁNOČNÍCH SVÍCNŮ
Rezervace na tel.: 734 285 142.
15.00—17.00 hodin — KC Puntík, OD Láz
 PÁTEK 10. 12.
VÁNOČNÍ X-MASS SHOW
Představení street dance tanečníků z Heart2Beat&SB. Předprodej lístků na recepci SVČ.
16.00 hodin a 18.30 hodin zahájení
Janíkova stodola
 PONDĚLÍ 13. 12.
VÁNOČNÍ PLAVECKÉ ZÁVODY
Předvánoční plavecká soutěž pro amatérské
i registrované plavce z řad dětí okrsku Rožnov, info: p.solgovic@svcroznov.cz.
13.30 hodin (registrace) — krytý bazén
 ÚTERÝ 14. 12.
BABY DANCE
Děti si přijdou zatancovat a naučit se novou
choreografii, protáhnout se a zahrají si pohybové hry. Rezervace na tel.: 734 285 142,
puntik@svcroznov.cz
9.00—10.00 hodin — KC Puntík, OD Láz
 PÁTEK 17. 12.
POHÁDKOVÝ PÁTEK
Skřítek Vítek a mlsné autíčko.
Hraje Dan Taraba.
17.00 hodin — sál SVČ
 PONDĚLÍ 20. 12.
ODPOLEDNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ
15.30—19.30 hodin — SVČ

 ČTVRTEK 2. A 16. 12.
FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST
18.00 hodin — SVČ

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

 PÁTEK 3. 12.
MIKULÁŠSKÝ TURNAJ V ŠACHU PRO
DĚTI I DOSPĚLÉ
14.30 hodin (prezentace) — SVČ

 NEDĚLE 28. 11.
1. ADVENTNÍ KONCERT
V programu vystoupí učitelé a hosté Základní
umělecké školy Rožnov.
Sbírka bude věnována ve prospěch Charity Valašské Meziříčí, pracoviště Rožnov.
16.30 hodin — kostel Všech svatých

 SOBOTA 4. 12.
VÁNOČNÍ DÍLNA
Celodenní tvoření určené pro děti od 6 let. Vyrábět budeme vánoční věnečky na dveře, sněhové vločky, andílky, dárkové tašky. Přihlášky
do 1. 12. na j.liskova@svcroznov.cz.
7.30—15.30 hodin — SVČ, klubovna č. 5
 NEDĚLE 5. 12.
MIKULÁŠ NA LEDĚ

 NEDĚLE 5. 12.
2. ADVENTNÍ KONCERT
V programu vystoupí soubory hudebního oboru a žáci lit.-dram. oboru ZUŠ Rožnov.
Sbírka bude věnována ve prospěch Základní
školy Tyršovo nábřeží.
16.30 hodin — kostel Všech svatých

 NEDĚLE 12. 12.
3. ADVENTNÍ KONCERT
V programu vystoupí sólisté a soubory hudebního oboru, a žáci lit.-dram. oboru Základní
umělecké školy Rožnov.
Sbírka bude věnována ve prospěch Poradny
Rožnov.
16.30 hodin — kostel Všech svatých
 SOBOTA 18. 12.
NAVŠTÍVENÍ
Vánoční hra inspirovaná povídkou Lva Nikolajeviče Tolstého Kde je láska, tam je i Bůh.
Více informací na www.nahedivadlo.cz.
17.00 hodin — sál ZUŠ
 NEDĚLE 19. 12.
4. ADVENTNÍ KONCERT
V programu vystoupí Beskydský orchestr ZUŠ
Rožnov a Coro Valacco — smíšený sbor absolventů Gymnázia Valašské Meziříčí. Sbírka
bude věnována rožnovskému Kamarádu.
Kamarád Rožnov o.p.s.
14.00 hodin — kostel Všech svatých
Brillovka
Brillovka
Bezručova 221
Bezručova
211
www.brillovka.cz

 STŘEDA 1. 12.
ZBYNĚK TERNER — VÁNOČNÍ KONCERT
2021
19.00 hodin — sál Brillovka
 PONDĚLÍ 6. 12.
O VELIKÉM ČARODĚJI
Autorská loutková pohádka pro děti od 3 let
o čaroději Tamanovi. Více na www.fujare.cz.
17.00 hodin — sál Brillovka
 ČTVRTEK 9. 12.
DÁREK JAM
Přijďte podpořit matky s dětmi z azylových
domů i lidi bez domova a přineste s sebou dárek. Tradiční vánoční akce Zbyňka Ternera
a jeho hostů.
17.00 hodin — sál Brillovka
 SOBOTA 11. 12.
KIZOMBA WORKSHOP
Kizomba je hudební a taneční styl z divoké africké Angoly, kde toto slovo znamená party.
Přijďte se naučit Kizombu a u toho dobře pobavit se světoznámým tanečníkem Mady Keitou žijícím v Kolíně nad Rýnem. Více na info
na janastudentova@me.com
14.00 hodin — sál Brillovka (rezervace nutná!)
 STŘEDA 15. 12.
AUTOGRAMIÁDA KNIHY VZTAH
S autorkou Radmilou Telvákovou. Více na info
na janastudentova@me.com
18.00 hodin — Jannies
 ČTVRTEK 16. 12.
VERNISÁŽ VÝSTAVY JÁ BYCH RÁD
K BETLÉMU
17.00 hodin — sál Brillovka
 PÁTEK 16. 12. 2021 — PONDĚLÍ 31. 1. 2022
JÁ BYCH RÁD K BETLÉMU
Otevírací doba:
út—ne (10.00—16.00 hodin)
26. 12. (13.00—16.00 hodin),
1. 1. 2022 (13.00—16.00 hodin)
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Rožnovská galerie Kostnice znovu ožila

na webu agentury
www.tka.cz/podcasty
nebo na své oblíbené
hudební platformě

Centrum Zdravé Já

Palackého 457 • Rožnov p. R.
Přednášky,
semináře,
a workshopy
o ochraně fyzického
a duševního zdraví.

www.hotel-energetic.cz/koliba-kordulka

Palackého 457, Rožnov p. R.

21. 12. / Vánoční speciál

Poslouchejte
téčko ‒ kulturní
podcast z Rožnova

Alena Jbaili, Iskérka o. p. s.

7. 12. / Alternativní hudba

Příběh „Galerie Kostnice“ se začíná psát v roce 2014, kdy byl objekt márnice zrekonstruován. Díky
partě nadšenců a farnosti Rožnov
tak začala nová etapa „márnice“.
Během letních měsíců zde probíhaly různé výstavy uměleckých
děl až do roku 2018. Jsme moc
rádi, že v roce 2021 byla ve spolupráci s T klubem, farností a naší
organizací zahájena nová výstavní
sezóna.
A jaké to je být kustodem
v Kostnici? „Byl jsem tehdy nezaměstnaný a bez jistot, proto jsem na
doporučení oslovil Iskérku, která
mi pomáhala s ‚papírovou válkou‘
ohledně mnohých vyřizování a také
mě učila lépe si organizovat čas,
nastavila mi takové mé zrcadlo.
Velmi rád jsem tuto nabídku přijal,
protože ona náplň práce kustoda
– hlídat výstavu výtvarných děl, je
blízká mému kulturnímu zaměření,
neboť jsem dálkový student teologie
a původním vyučením knihkupec.
Na první výstavě se představil malíř Petr Štěpán (www.stepanpetr.cz)
se svým cyklem Credo. Vždy jsem

vstupoval jako do kaple a skutečně
jsem se mohl modlit, studovat, přemýšlet, a hlavně se setkávat s lidmi.
Cítil jsem se jako ryba ve vodě. Autor
druhé výstavy, výtvarník Svatopluk Klimeš (www.svatopluk-klimes.cz) představil prostřednictvím básní Jiřího
Melicha nejnovější dílo v japonském
umění haiku. I tato výstava byla
pro mě velmi inspirativní. Měl jsem
i tu odvahu si ono umění v sešitku
vyzkoušet na vlastní kůži. Doufám,
že také všem návštěvníkům, kterých
mimochodem v galerii nebylo málo,
se výstava líbila. A ať už jako kustod nebo jako divák se jistě těším
na další. Děkuji moc za tuto zkušenost,“ říká Vojtěch Hýbl, jeden
z kustodů.
„Byla to krásná sezóna a návštěvníci byli také spokojeni. Líbilo by
se nám, kdyby tato spolupráce dále
pokračovala. Má to význam! Galerie Kostnice dává Rožnovu pěkné
kulturní vyžití. Za letošní kustody
si dovolím říct, že to byla vydařená
sezóna. Už nyní se těšíme na tu nadcházející,“ dodala Iveta Porubová.
A co říct závěrem? Podporovat
dobré věci má smysl.

14. 12. / Martin Kovář

ČTENÁŘSKÝ PŘÍSPĚVEK

45
a dalších

pořadů
dostupných
v archivu

KULTURA
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Knihovna: vesmír mezi řádky, slovy, obrazy
Pavel Zajíc
zapa@knir.cz

Blíží se konec roku 2021. A přestože provoz nejenom Vaší knihovny, ale vůbec celé společnosti, byl
poznamenán virovými opatřeními a nařízeními, myslím si, že se
knihovna ze života lidí ve městě
nevytratila. Jen jsme to měli všichni jaksi těžší. No a přestože se, jako
vracející se bumerang, opět situace
komplikuje, připravila knihovna
i v prosinci několik besed, které určitě stojí za pozornost a návštěvu.
Ve čtvrtek 9. prosince od 16 hodin přijďte do podkroví městské
knihovny na přednášku historika
a iberoamerikanisty Lukáše Perutky,
který představí veřejnosti na sklonku října vydanou publikaci z edice
Rožnovské malé tisky - Měsíční svit
v ponuré noci života. Publikace
sleduje vývoj na poli vážné hudby
v Rožnově od 1. poloviny 19. století do současnosti a je vlastně první
oficiální studií zabývající historií
tohoto fenoménu v Rožnově. Přednáška nebude jen reprízou pořadu,
který jsme s knihovnou umístili do
virtuálního prostoru v letošním
dubnu. Hostem pořadu bude navíc
paní Jiřina Liebermannová, která je
vlastně jakousi iniciátorkou vzniku
této publikace. Paní Liebermannová společně se Zdeňkem Šimůnkem

a pěveckým sborem Rosénka připravili k provedení jednu z rožnovských
vánočních písní a v adventním čase
to bude víc než příhodné.
O týden později, ve středu 15. prosince od 17.30, připravila knihovna
přednášku rodinného a vztahového

mohla být pro řadu lidí inspirující.
Marek Ščotka je také masérem, zabývá se psychosomatikou a etikoterapií. Lektoruje. Tvrdí, že existují
jednoduchá řešení. Pokud Vám to
okolnosti dovolí, přijďte naslouchat
a přesvědčit se, zda tomu tak je.

Abstraktní malba Barbory Cabákové Zdroj: barboracabakova.webnode.cz
terapeuta Marka Ščotky s názvem
Životní energie a jak s ní pracovat.
V době poznamenané ponurou náladou, v období předvánočního shonu
by informace o tom, kde vzít, čerpat
a jak zacházet se svou životní energií

A životní energii potřebuje každý
jeden z nás, bez ní by byl svět jen
krajinou stínů.
V podkroví a na chodbách
knihovny bude v průběhu prosince
a ledna instalována výstava abs-

traktních maleb mladé výtvarnice
Barbory Cabákové. Barbora Cabáková je absolventkou Vyšší odborné
školy uměleckoprůmyslové v Praze
obor malba a přidružené techniky.
Pochází z Hutiska a její tvorba je
obrazem vlastních pocitů a vnímání, které ovlivňuje okolní příroda
ať už ta beskydská, nebo třebas
skotská. Výstava bude zahájena
vernisáží ve čtvrtek 2. prosince od
17.30 hodin v podkroví knihovny
a doprovodný program připravili
žáci dramatického oboru ZUŠ pod
vedením Lucie Maléřové. Abstraktní malba nemusí vyhovovat každému, ale vždy je u ní prostor vidět
věci, které druhý člověk nevidí, či
na ně pohlíží jinak.
Knihovna obsahuje tisíce knih,
které jsou Vám k dispozici. V nich
je obsaženo nekonečné množství
příběhů, myšlenek, názorů, citů
a kdo ví čeho všeho. Je to jako vesmír, kterého jsme součástí. Nikde
nezačíná a nikde nekončí. Prostě
je. Je na každém z nás, zda jej navštívíme, budeme mu naslouchat,
či jej jen vezmeme na vědomí.
Bude tu s námi, či bez nás.
Proto budeme moc rádi, když
knihovně, tomu vesmíru lidských
myšlenek, zachováte přízeň i v následujícím roce. My Vám na oplátku slibujeme, že se budeme nadále
snažit být pro Vaši životní cestu inspirací. Zůstávejte ve zdraví.

Nový vánoční koncert souboru Ondráš v Rožnově
Martin Valášek
tka@tka.cz

CESTA SVĚTLA — VUS ONDRÁŠ
ÚTERÝ 21. 12.
18.00 hodin — kostel Všech svatých
V úterý 21. prosince vystoupí
v kostele Všech svatých v Rožnově Vojenský umělecký soubor
Ondráš s premiérou vánočního
koncertu s názvem Cesta světla,
který pochází z tvůrčí dílny známého skladatele Jiřího Slavíka.
Cesta světla je hudební cyklus
vyprávějící příběh narození Ježíše
Krista a lidových Vánoc. Autorem
originální hudby je známý skladatel Jiří Slavík, který s VUS Ondráš
dlouhodobě spolupracuje. Slavík
pro soubor zaranžoval již několik
skladeb a taktéž vytvořil hudbu
k výročnímu představení kRok
za kRokem. Představení hudebně
vychází z dobře známých českých
a moravských koled, které však
zazní v nevšedních orchestrálních
a vokálních aranžmá. Posluchače čeká barvitá cesta ke Kristovu
narození, stejně jako k lidskému
pochopení této zázračné události.
„Psaní Cesty světla bylo pro mne několikaměsíčním požehnáním, kdy

jsem se mohl představivostí vypravit
do bájných časů a nechat na sebe
působit příběh, který po dvou tisíciletích stále formuje celou naši kulturu
a společnost. S vědomím, že pracuji s materiálem, který většina lidí
bude dobře znát, jsem se pokoušel
najít takové cesty, které by jej mohly
představit v novém světle. Mým cílem
bylo přivést posluchače k novému zamyšlení nad důvěrně známými a zažitými písněmi – co vlastně vyjadřují
a co pro nás znamenají,“ prozradil
Jiří Slavík. V rámci koncertu se posluchačům představí nejen Orchestr lidových nástrojů v čele s primášem Štěpánem Blinkou, ale také
dívčí sbor, jehož vedení převzal teprve nedávno Ondřej Bazala a společně navodí tu pravou atmosféru
vánočního rozjímání a radosti.
JÁ BYCH RÁD K BETLÉMU
17. 12. 2021 — 30. 1. 2022
Brillovka — velký sál
Toto přání se vám může snadno splnit. Od 17. prosince 2021
až do konce ledna 2022 proběhne
výstava betlémů současných tvůrců z Valašska a severovýchodní
Moravy v sále Brillovka v Rožnově. K vidění bude přes 50 souborů
dřevěných betlémů od rodinných,

reliéfních, větších statických až
po betlémy pohyblivé. Vernisáž
se koná ve čtvrtek 16. prosince
2021 od 17 hodin. „Cílem výstavy
je připomenutí křesťanské tradice
staré téměř 800 let a také prezentace tvorby lidových řezbářů, kteří
v našem regionu betlemářskou tradici udržují,“ představil koncepci
výstavy předseda regionální pobočky Svazu českých betlemářů
a Ivan Hejtmánek. Výstavu doplní také náhled na betlemářskou
tvorbu na Valašsku ve 20. století
a zajímavé doprovodné programy. Připraveny budou komentované prohlídky, setkání s tvůrci,
ukázky tvorby valašských řezbářů
i program pro školy. „Součástí výstavy bude také betlém se sochami
v životní velikosti. Pozornost jistě
upoutá betlém z Lidečka, který obsahuje celkem 320 figur a soubor
staveb zobrazujících život a práci
na Valašsku,“ pozval na výstavu Jakub Sobotka za pořádající
T klub. Výstava je uspořádána
v souvislosti s 15. výročím založení Spolku českých betlémářů.
Otevřena bude vždy od úterý do
neděle 10—16 hodin, druhý svátek vánoční 26. prosince a na
Nový rok 1. ledna od 13 do 16
hodin, ostatní sváteční dny bude
zavřeno. Výstavu pořádají T klub

— kulturní agentura, Brillovka
a Spolek českých betlemářů, regionální pobočka Betlemáři Valašska za finanční podpory města
Rožnova a pod záštitou hejtmana
Zlínského kraje.

PÍŠETE S NÁMI NOVINY / SPORT
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Jak si v Rožnově v roce 1902 poradili s nákazou
Již více než rok a půl se potýkáme
s pandemií, jejíž konec je stále
v nedohlednu. Její dopady pociťujeme o to více, že z obecné paměti
už pomalu vymizely vzpomínky na
velké nákazy, které v minulosti připravily o život desítky, stovky a tisíce osob. V tomto ohledu je lidská paměť velmi krátká (a možná
i krátkozraká). Aktuální příkazy
či zákazy snažící se omezit šíření
koronaviru nejsou vždy přijímány
s nadšením, věřte ale, že ani před
sto lety nebyly úřady v podobných věcech benevolentnější. Ba
naopak, děsivé dopady cholery,
spalniček či břišního tyfu, které

ukončily životy mnoha lidí, nenechaly nikoho na pochybách o potřebě razantních nařízení. Vraťme
se tedy do počátku roku 1902, kdy
byla odhalena v hornopasecké škole spála. Jako drobnou připomínku
tehdy se šířící nákazy dejme prostor autentickému znění přípisu
okresního hejtmanství adresovaného představeným města Rožnova –
všimněme si mimo jiné i toho, že
město v té době disponovalo vlastním desinfekčním zařízením.
„Na místo samé budiž dopraven
městský desinfekční přístroj, ve kterém veškeré šactvo, prádlo, peřiny
z pokoje, v němž nemocné dítko se

nalézá, budiž desinfekci podrobeny.
Nábytek, vůbec veškeré předměty,
dvéře, okna, podlaha musí louhem
umyty býti. Pokoj buď znova vymalován nebo karbolovým roztokem
osmýčen. Ve školní třídě musí rovněž veškeré tam se nalézající předměty jako lavice, skříň, stůl, dále
podlaha, dvéře, okna louhem omyty
býti. Stěny a strop znova vybíleny.
Rovněž chodba a záchody podobným způsobem musí býti vyčištěny.
Teprve potom smí se s vyučováním
opět započíti.“
Včas zavedená opatření nejspíše účinkovala, v následujících
měsících se sice spála ve městě

ještě objevovala, ale jen v několika případech. O slovo se ale
v tomtéž roce přihlásila další nemoc – břišní tyfus. Kvůli němu
bylo např. zakázáno odebírat
vodu na vaření a praní z Hážovky a Struhy. Pokud se přesto
někdo nakazil, následoval vedle
vlastní léčby nemocného podobný postup desinfekce, jaký byl
stanoven pro školu na rožnovských Horních Pasekách. Přibyl
ovšem ještě jeden další úkon –
spálení slamníku, na němž nemocný ležel.
Daniel Drápala

Stolním tenistům se daří

Konečně, po téměř roční přestávce
se rozběhly dlouhodobé mistrovské
soutěže ve stolním tenisu! Rožnovský oddíl má v nich zastoupení
třemi družstvy. „A“ družstvo mužů
startuje ve Zlínské krajské soutěži
1. třídy a opět se bude opírat hlavně o výkony nejlepšího hráče Pavla
Černoty, kterého budou doplňovat zkušení Zdeněk Křenek a Petr
Míček, velký prostor již budou dostávat i talentovaní dorostenci Vít
Žemba a Matouš Pivovarčík.
V této chvíli má družstvo „A“ za
sebou úvodních 6 zápasů s výsledkem 3 vítězství a 3 porážky. Svůj
podíl na úspěších tohoto družstva
má i „nestárnoucí“ Zdeněk Křenek, který v měsíci listopadu oslaví
již své 75. narozeniny! Svou trpělivou obrannou hrou přivádí k zou-

falství i o několik generací mladší
hráče a je suverénně nejstarším
hráčem, hrající kvalitní stolní tenis
v rámci Zlínského kraje! V oddíle
je oblíbený pro svou veselou povahu a osobitý humor, a tak mu celý
oddíl přeje do dalších let hlavně
kupu zdraví a hodně úspěchů, nejen na sportovním poli!
Družstvo mužů „B“ pod vedením Miroslava Kokinopulose
startuje ve Zlínské krajské soutěži
2. třídy a vstoupilo do nové sezony nadmíru úspěšně, kdy s poměrem 5 vítězství a 1 remizou se dělí
o první místo v tabulce. O úspěchy
družstva se podílí vyrovnaná čtveřice hráčů: Ivan Ryl, Vladimír Honč,
Pavel Semela a Leopold Šubčík.
Družstvo mužů „C“ pod taktovkou Ivoše Kristka a Vladimíra Ruč-

„A“ tým (zleva) Zdeněk Křenek, Pavel Černota,
Petr Míček, Matouš Pivovarčík a Vít Žemba.
ky sbírá zkušenosti v Regionálním
přeboru.
Oddíl stolního tenisu využívá
této příležitosti a oznamuje, že má
ještě poslední volná místa v přípravce stolního tenisu, která funguje při oddíle a to vždy v úterý

15.30—17.30 hod. a v pátek 16.00—
17.30 hod. ve velké tělocvičně ZŠ
5. května v Rožnově pod Radhoštěm! Bližší info zájemcům podá
předseda oddílu: Petr Míček, tel.:
724 411 176.
Petr Míček

Česko-slovenské gymnastické hry letos pandemie nezrušila
Rožnov se stal v neděli 7. listopadu
dějištěm významné akce. Uskutečnila se zde mezinárodní soutěž ve
sportovní gymnastice – prostné.
„V roce 2019 se nám na sportovní
soutěž Rožnovská Prostná přihlásilo
250 gymnastek z Česka i Slovenska.
Loni pak dokonce 360, jenže kvůli
pandemii muselo být klání v roce
2020 nakonec zrušeno. Letos jsme
měli v soutěži ve sportovní gymnastice
— prostné bez hudby účast 114 dívek
v osmi věkových kategoriích, do soutěže prostné — s hudbou se pak do čtyř
kategorií přihlásilo 38 děvčat,“ informoval Ľuboš Ďurčanský, PR manažer Českého svazu gymnastických
sportů a vedoucí oddílu gymnastiky
— specializace prostná.
Nejlepší umístění Rožnovanek
v soutěži bez hudby: Michaela Radová a Vendula Kuncová — druhá
místa, Denisa Kuzan a Linda Bolfová — třetí místa. S hudbou pak excelovaly: Gabriela Juríková — první
místo, Vendula Kuncová — druhé
místo, Linda Bolfová a Valerie Vránová — třetí místa, Ema Hasalíková
— čtvrté místo.
(r)

Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz
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Do nové výroby
v Rožnově pod Radhoštěm hledáme

TECHNIKY SERVISU
SMĚNOVÉ PRACOVNÍKY SERVISU
TECHNOLOGY A INŽENÝRY

INZERCE

INZERCE
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Brose CZ v Rožnově pod Radhoštěm

Více než 10 let významný zaměstnavatel a dobrý soused
Již více než 10 let vyrábí Brose CZ ve svém rožnovském závodě zámky a dveřní systémy pro automobilový průmysl a je významným zaměstnavatelem v rožnovském regionu. Jak tuto skutečnost vnímá ředitel závodu Vladimír Obůrka?

 Jaká je historie firmy Brose
v Rožnově pod Radhoštěm a jak vnímáte její pozici v našem regionu?
Zámky do automobilů se v Rožnově pod Radhoštěm vyrábějí již od
roku 1993, tehdy ještě pod značkou Bomoro. V roce 2001 převzalo
výrobu Brose a v roce 2004 byla
sériová výroba přesunuta do Kopřivnice. Ta se pak koncem roku

2011 vrátila do současných prostor
– bývalého generálního ředitelství
a výroby barevných obrazovek Tesla. Můžeme tedy říct, že firma Brose vyrábí zámky v České republice
již více než 20 let. V podobě, jak ji
lidé na Rožnovsku znají, je to právě 10 let.
Těchto posledních 10 let bylo
pro rožnovskou pobočku Brose klíčových. Postupně jsme rozšiřovali
výrobu a z původních necelých 300
zaměstnanců jsme vyrostli až na
současných 700. Z tohoto pohledu
jsme se skutečně stali jedním z významných a stabilních zaměstnavatelů na Rožnovsku.
 10 let je dlouhá doba, automobilový trh se dynamicky vyvíjí. Jak

rum, kde pod vedením Miroslava
Pěchy několik desítek inženýrů
vyvíjí, testuje a zavádí do výroby
zámky pro boční a páté dveře zákazníků BMW, Jaguar Land Rover
a Ford a to nejen pro rožnovský
závod. Od roku 2017 u nás působí tým, který je pod vedením
Jany Zahradníkové zodpovědný
za koordinaci nákladní přepravy vstupních materiálů pro naše
výrobky pro více než dvě desítky
závodů Brose v Evropě. Pro skupinu Brose je tak Brose CZ se svou
komplexní rožnovskou pobočkou
strategickým závodem v Evropě
a rozsahem kompetencí klíčovou
lokací celosvětově.

vé aktivity, především těch nejmenších. Logo Brose jste mohli
vidět na mnoha sportovních
akcích jako třeba Běh rodným
krajem Emila Zátopka, Běh okolo Soliska pořádaného TJ Zubří,
nebo například u rožnovského
Biatlonového klubu. Neméně
důležitá je pro nás i podpora kultury. Dlouhodobě se podílíme
na finanční podpoře široké škály
kulturních akcí, které zajišťuje
T klub – kulturní agentura. Letos
to byly například Valašské folkrokování, série Jazzmenu nebo Vánoce na náměstí.
Nezapomínáme ani na sociální
oblast. Podporujeme aktivity pří-

 Není to ale jen výroba, čím je
Brose CZ v regionu známé. Velký
důraz kladete i na podporu kultury
a zájmových spolků nebo sportovních klubů.

spěvkových organizací, jako například terapeutické dílny Kamarád nebo akce Dětského domova
v Zašové. V letošním roce jsme
také prostřednictvím finančního
daru organizaci ADRA pomohli
s odstraňováním následků ničivého tornáda. V rámci aktuálního
boje s covid-19 jsme za lokaci Brose CZ finančně přispěli Fakultní
nemocnici v Ostravě na nezbytné
vybavení pro boj s touto nemocí.
Na podpoře v sociální oblasti
se podílejí i sami naši zaměstnanci. Již pátým rokem přeměňují aktivní běžci v rámci projektu Brose
Run své naběhané kilometry na
peníze, které Brose CZ věnuje na
konkrétní podporu handicapovaných osob.
Děkujeme za rozhovor.

obtížné je reagovat na rychlé změny
a požadavky zákazníků?
Zámek již neplní jen mechanickou
funkci otevření a zavření dveří,
musí zvládat mnohem více komfortních funkcí. Je v něm daleko
více elektroniky pro komunikaci
s řídící jednotkou automobilu, od
toho se odvíjí také použité výrobní
technologie. Novým trendem je

technologicky velmi náročné zajíždění kliky dveří do karoserie.
Našimi hlavními zákazníky jsou
Jaguar Land Rover, Volvo, Ford,
VW a Mercedes. To samo o sobě
určuje požadavky na kvalitu. O spokojenosti našich zákazníků svědčí
i mnohá ocenění – například Preferovaný dodavatel Q1 od Fordu,
Volvo Cars Quality Excellence
nebo třeba GM supplier Quality
Excellence.
 Čím ještě je rožnovský závod zajímavý?
Náš rožnovský závod není jen takzvanou montovnou. V roce 2015
sem bylo přesunuto z kopřivnické
lokace Brose CZ vývojové cent-

Vnímáme, že jsme významnou
součástí našeho regionu a plníme
svou roli firmy s vysokou sociální
zodpovědností. Pozitivně podporujeme životní úroveň, zdraví,
bezpečnost, vzdělávání i kulturu
na Rožnovsku. Pravidelně finančně přispíváme na teoretickou
i praktickou výuku v místních
školách, vybraným studentům
nabízíme také duální vzdělávání.
Jako zdárný příklad spolupráce
bych vyzdvihl vybudování moderní školicí učebny na SŠIEŘ.
Sponzorujeme také volnočaso-

KULTURA / POZVÁNKY
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Kostel Všech svatých patřil benefici

V kostele Všech svatých v Rožnově se v sobotu 13. listopadu uskutečnila
benefice pro mobilní hospic Strom života. Dobročinnou akci uspořádal
známý pěvecký sbor Rosénka, jenž působí pod klubem rožnovských seniorů. Rosénka pořádá každoročně několik koncertů, z nichž jeden je vždy
benefiční pro postižené děti nebo dospělé, zařízení pro starší a nemohoucí seniory — Diakonie Hospic Valmez, Domov pokojného stáří ve Valašské Bystřici a mobilní hospic Strom života. „V současné covidové době je
bohužel počet vystoupení a nácviků omezen. Jsme proto velmi rádi, že se nám
listopadovou benefici podařilo uskutečnit, a děkujeme účinkujícím, hostům
a všem přítomným posluchačům za podporu a finanční dary, které v konečné
částce překročily sedmnáct tisíc korun. Peníze jsme předali zástupkyni Stromu
života,“ sdělila předsedkyně Klubu seniorů Rožnov Anneliese Přikrylová.
Více foto na www.spektrumroznovska.cz.
(r)

Pohlednice Richarda Sobotky

Rožnovský listopad
nejen v pranostikách

Podzim už přestal hýřit barvami,
pečlivě sbírá ze stromů i poslední
list. A je to dobře, protože podle
prastaré pranostiky: Když dlouho
listí nespadne, tuhá zima se přikrade. Tou dobou už se do rožnovské
doliny vkrádá chlad: Na svatého
Martina kouřívá se z komína.
Také však platilo: Hus o Martině
nejpěkněji zpívá. Víme, že svatý
Martin už dávno pucoval za horami bílého koníčka, aby na něm
mohl v plné parádě vjet 11. listopadu do údolí hornatých Beskyd.
A dne 25. listopadu se moc dobře
ví, že zima už je blízko: Na svatou
Kateřinu schováme se pod peřinu.
Existují však podzimkové
pranostiky laděné i v jiné tónině: Spadané listí jsou penízky
podzimu, kterými stromy platí
za všechny rozkoše léta. A také:
Svlékání mladých stromů v listopadu je něco jiného, než když se
v listopadu svlékají mladé ženy.
Či: Na podzim nejvíce chutná
políbení pod stromem, než mu
spadne poslední list.
V listopadu mají betlemáři jiné
starosti. Už od července vyhlížejí
v lese vhodný mech pro aranžování v betlému. S nástupem podzimu poprvé zaklepá betlémář
na krabici s figurkami: „Pastýři,
připravte se, vaše hodina se blíží.“
Podruhé počátkem adventu: „Pastýři, vstávejte, advent začíná.“ Od
poloviny prosince pak betlémář

natlouká papírové skály, pokládá
mech a staví figurky i se Svatou
rodinou v jeskyni do lahodného
uspořádání.
To už 6. prosince nahlíží do
zasněženého údolí svatý Mikuláš,
kudy nejlépe se sáněmi vrchovatě
naloženými dárky. A 13. prosince
obchází domy Lucie, je-li v domácnostech vše, jak má být. Také
víme, že: Lucie noci upije, dne
však nepřidá. Kalendář napoví, že
Vánoce jsou už na dohled i s nejdelší nocí v roce a na obzoru se
rýsuje Nový rok, který však prodlouží den jen o slepičí krok.
Filolog a folklorista František
Bartoš (1837—1906) roku 1883
v knížce „Lid a národ“ o Vánocích a Valaších zaznamenal:
„Valaši se pokládají za potomky
Valachů, tj. pastýřů betlémských.
Podle vyprávění kterési karlovské
babky prý při Betlémě pásli ovečky po celou zimu, všecko tam bylo
zelené. Potom se Valaši rozlézali po
horách a po všech končinách země,
tak se Valaši z Betléma dostali až
do těchto hor. A když jim rechtor
Liberda při koledě zpíval: Staňte
hlúpí — namísto hore — Valaši, nic
vás zlého nestraší! měli mu to zazlé,
že co jim do hlúpých nadává, když
se Kristus pán mezi prostým lidem
narodil a ne mezi pány.“
Tak čas pospíchá, ještě se párkrát ohlédneme, několikrát vyspíme a Vánoce jsou tady.
(sb)

ZUBŘÍ / INZERCE
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Nejmenší házenkářští talenti měli první turnaj

Na turnaji si začátkem listopadu
změřilo síly 63 dětí z 8 týmů ze
Zubří a Rožnova. Určen byl pro
holky a kluky z prvních a druhých
ročníků. Hrálo se dvoukolově, bez

počítání gólů. Vítězi se tak staly všechny děti za svůj perfektní
přístup a nadšení během hry. „Za
tým organizátorů musíme pochválit všechny děti. Celá akce se nesla

Zubří vzdalo hold vyšívačkám
I když v kalendáři měl svátek Martin, ve výstavní galerii Petrohrad
Muzea Zubří byl tento den zasvěcen
Mariím. Slavnostní vernisáž zahájila poslední výstavu letošního roku
s názvem Vánoce s bílou výšivkou,
kde svůj vyšívačský um představila
Nositelka tradic lidového řemesla
a Mistr tradiční rukodělné výroby
Zlínského kraje Marie Pyrchalová.
Dříve než se otevřely dveře výstavní
galerie Petrohrad, uvítala předsedkyně Muzejní rady Marie Krupová
před budovou návštěvníky čekající
na odhalení pamětní desky Marie
Schoberové. Vyšívačka, industriální
učitelka Marie Schoberová zasvětila celý svůj pracovní život záchraně
a rozvoji pravého bílého vyšívání.
V budově na Petrohradu zřídila
v roce 1920 Soukromou školu vyšívání. Díky její neúnavné práci zuberská výšivka nezanikla, ale stala
se známou po celém světě. „Právě
11. listopadu, před 85 lety, slečna Maryčka z Petrohradu, jak ji nazývali
lidé, zemřela a její práce měla smysl,
jelikož i po 101 letech má následovnici. Můžete se o tom přesvědčit na
výstavě Marie Pyrchalové,“ zakončila
proslov Marie Krupová.
Účastníky vernisáže na úvod
přivítala Marie Křenková za hudebního doprovodu Jaroslava
Křenka a Hany Svákové Bajerové.
Poté organizátoři akce představili
další zuberskou kouzelnici s bílou
nití, nositelku titulů – Nositel tradic lidového řemesla a Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského
kraje, Marii Pyrchalovou. Zuberská rodačka se vyšívání věnuje již
více jak 35 let. Vyučila se u Anny
Zwillingerové, jedné z následovnic
Marie Schoberové. První své práce

vystavila na výstavě uspořádané ke
100. výročí Všeobecné československé výstavy v roce 1991 v Praze,
kde sklidila obrovský úspěch. Od
té doby se výšivce věnovala každodenně. Od roku 2001 začala Marie
Pyrchalová zuberskou výšivku vyučovat. „Díky tomu jsem se podívala
do míst, kde bych se nedostala a poznala nové lidi. Jako například klavíristu Hidehito Takeuchi, který dnes
v Japonsku učí i zájemkyně bílému
vyšívaní,“ dodala Pyrchalová.
Výstava Vánoce s bílou výšivkou
představuje návštěvníkům kolekci
výšivek Marie Pyrchalové z jejích
začátků až po současnou tvorbu.
Vyšívačský um můžete obdivovat ve výstavní galerii Petrohrad
v Zubří až do 6. ledna 2022. (r)

v přátelské atmosféře v duchu fair-play. V rámci turnaje se uskutečnily i dovednostní soutěže, tak aby
malí sportovci měli zpestření mezi
zápasy. Chtěl bych také poděkovat

ZŠ Zubří, která nám umožnila turnaj uskutečnit a pomohla se vším
nezbytným při organici,“ uvedl za
organizátory Ondřej Mika z HC
(r)
ROBE Zubří.

 Již nyní jsou v Zubří k dostání stolní čtrnáctidenní kalendáře pro rok
2022, tentokrát inspirované krásou a tradicí zuberské výšivky. Najdete
v nich fotografie Ivana Dostála, který fotil nejen v depozitáři Muzea
Zubří, ale i výšivky ve vlastnictví zdejší fary, a také nově vyšité výšivky
Marie Pyrchalové. Původně byl plánovaný kalendář s místními rodinnými recepty. Ten bude vydán až v okamžiku, kdy se podaří sehnat dostatečné množství těchto receptů.
(r)
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SPORT

Rožnov ocenil nejlepší sportovce 2019 a 2020

Eleonora Maléřová
Ocenění za rok 2019 čekalo na
17 sportovců, 6 sportovních kolektivů, 3 trenéry a 1 hendikepovaného
sportovce. Za rok 2020 se pak do
síně slávy místního sportu dostalo
11 sportovců. Za oba ročníky bylo
oceněno 7 osobností rožnovského
sportu. Předána byla také Cena
starosty města. Ze všech oceněných
sportovců byl vybrán a vyhlášen
Sportovec roku 2019. Toto ocenění
si odnesl Martin Pokorný (lyžování
– alpské disciplíny).
„Vyhlašování pro mě bylo letos premiérou. Jsem rád, že se nám podařilo
setkat se v hojném počtu a společně
jsme ocenili sportovní talenty. Těší mě,
kolik mladých lidí z Rožnova je úspěšných nejen v republikových, ale také
v mezinárodních soutěžích v různých
sportovních disciplínách,“ popsal své
pocity starosta Jiří Pavlica (ANO).
Za rok 2019 byli v kategorii individuálních sportovců „mládež do
15 let“ oceněni Adam Daniš (sportovní kickboxing), Michaela Juříčková (skoky na trampolíně), Katrin
Dohnálková (plavání, skoky na
trampolíně), Filip Křenek (skoky
na lyžích a severské kombinace),
Nela Lušovská (biatlon), Ella Mičolová (biatlon), Tadeáš Mikunda
(trial), Daniel Škarka (skoky na
lyžích a severská kombinace), Milena Thurnheer (sportovní gymnas-

Martin Pokorný
tika), David Vašut (horská kola),
Barbora Vašutová (horská kola)
a Dominika Vojkůvková (biatlon).
Nejlepší sportovkyní v této kategorii byla vyhlášena Nela Lušovská
a nejlepším sportovcem se stal Tadeáš Mikunda.
Za rok 2020 byli v kategorii individuálních sportovců „mládež do
15 let“ oceněni a zároveň vyhlášeni,
Elena Drápalová (alpské lyžování),
Markéta Krupová (biatlon), Nela
Lušovská (biatlon), Tadeáš Mikunda (trial), Natálie Švecová (biatlon), David Vašut (horská kola).
Za rok 2019 byli v kategorii „dorostenci a junioři“ oceněni Miroslav Godža (sportovní kickboxing),
Tereza Křenková (tenis), Barbora
Nováková (lyžování – alpské disciplíny), Martin Pokorný (lyžování – alpské disciplíny). Nejlepším
sportovcem v této kategorii byl vyhlášen Martin Pokorný.
Za rok 2020 byli v kategorii „dorostenci a junioři“ oceněni Michal
Husek (atletika – překážky, sprinty) a Tereza Křenková (tenis).
Za rok 2019 byla v kategorii „seniorů—sportovců nad 21 let“ oceněna Natálie Jurčová (biatlon), která
se stala také nejlepší sportovkyní
v této kategorii.
Za rok 2020 byli v kategorii „seniorů—sportovců nad 21 let“ oceněni Anna Lužná (triatlon, duatlon,

Ondřej Bartošek (vlevo) přebírá pohár od starosty Jiřího Pavlici.
horská kola) a Marek Tretera (atletika).
Za rok 2019 byla v kategorii
„sportovní kolektivy“ vyhlášena
v žákovském kolektivu do 15 let
štafeta biatlonu žákyň W13 (Luisa Camfrlová, Natálie Švecová,
Klára Rozkošná). V této kategorii
byli dále oceněni štafeta biatlonu
mix. štafeta mladší, oddíl házené
TJ Rožnov – mladší žáci a oddíl
skoků na trampolíně TJ Rožnov
synchronní dvojice.
Dále v dorosteneckém a juniorském kolektivu do 21 let byl vyhlášen za nejlepší kolektiv v této kategorii oddíl sportovní gymnastiky
– družstvo TEAMGYM junior (Renata Jaskulová, Nikol Farmačková,
Barbora Kovářová, Jana Zrůbková,
Kim Červenková, Aneta Kolaříková,
Catherine Michelle Malíková, Klára
Sušňová, Aneta Talpová, Lucie Pěchová, Kristýna Žvaková, Ellen Marková) z TJ Rožnov. Oceněn v této
kategorii byl také oddíl házené TJ
Rožnov – starší dorostenci.
Mezi oceněnými trenéry roku
byli Dalibor Marek (skoky na lyžích a severská kombinace), Michaela Skalková (házená) a Zdeněk Tobola (sportovní kickboxing). Cenu
trenér roku 2019 získala Michaela
Skalková (házená).
Nejlepším sportovcem v kategorii „hendikepovaní sportovci“ za

Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz

Zleva biatlonistky Luisa Camfrlová, Natálie Švecová, Klára Rozkošná, tým házenkářů — starších žáků — Marek Sosnowski, Tomáš
Opálka, Vojtěch Koleček, Stanislav Kretek, Vít Rozsypal, Dominik Komárek, Tomáš Mičkal, Martin Kroužecký a Matyáš Madarasz.

rok 2019 i 2020 byl vyhlášen Ondřej Bartošek (atletika).
Starosta Rožnova Jiří Pavlica
předal pamětní list Osobnostem
rožnovského sportu (zasloužilí
sportovci, trenéři, organizátoři
a funkcionáři, kteří se svou celoživotní prací zasloužili o rozvoj sportu v Rožnově pod Radhoštěm).
Vyhlášeni byli Ludmila Kučerková (házená), Jindřich Bartošek
(skoky a tenis), Miloš Peřich (klasické lyžování), Eleonora Maléřová
(cvičitelka SVČ), Libor Vojkůvka
(in memoriam) (atletika, šachový
oddíl), Lubomír Lušovský (biatlon), Václav Bitala (biatlon).
Cena starosty města byla udělena Jaroslavu Trhlíkovi (in memoriam) (dlouholetý trenér, organizátor a činovník v alpském lyžování).
Ze všech oceněných sportovců
byl vybrán a vyhlášen Sportovec
roku 2019. Toto ocenění si odnesl Martin Pokorný (lyžování
– alpské disciplíny): mistr ČR ve
slalomu v kategorii mladší junioři
na Bílé, 2. místo na MČR v obřím
slalomu na Bílé, celkové 3. místo
v hodnocení Českého poháru
mladších juniorů, reprezentant
ČR na EYOF (European Youth
Olympic Festival) v Sarajevu
(Bosna a Hercegovina).
Text (měú), fota Pavel Románek
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Skokani se loučili s létem

Rožnovské můstky na Bučiskách
hostily první listopadovou sobotu
veřejný závod družstev sportovních klubů z Frenštátu a Rožnova.
Síly si v 7. a 8. ročníku (kvůli loňské
covidové pauze se letos skákaly hned
dva soutěžní ročníky najednou - pozn.
red.) veřejného závodu letos změřilo sedm čtyřčlenných družstev. Rožnov zde měl hned tři soutěžní týmy,
které se rozhodně nenechaly zahanbit a soupeřům daly pořádně zabrat.
Na společné fotografii jsou
zprava Adrián Beneš (družstvo

č. 3/můstek K9), Lukáš Volný
(družstvo č. 7/K15), Jakub Jantáč (2/K15), Oliver Kiša (3/K15),
Natálie Nejedlová (7/K70), Tadeáš Vlček (3/K38), Martin Opálka
(7/K38), Mikuláš Pavlica (2/K9)
a Zbyněk Koleček (7/K9). Vlevo
trenér Oldřich Nejedlo. V zadní
řadě zprava předseda organizačního výboru závodu, předseda oddílu skoku TJ Rožnov a závodník
družstva č. 2 na můstku K70 Jan
Pavlica, uprostřed asistent trenéra
Ondřej Trčka.
(r)
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