
Zastupitelé na svém jednání v úterý 
7. prosince neschválili rozpočet měs-
ta na rok 2022. Znovu o něm budou 
jednat již v úterý 21. prosince, kdy 
se také rozhodne o osudu přístavby 
knihovny a novém kulturním centru. 

Na letošním šestém zasedání za-
stupitelstva města byl předložen 
ke schválení návrh rozpočtu města 
na rok 2022 ve výši 701 mil. Kč. 
Zásadním faktorem rozpočtu je 
nárůst cen energií, kde se pro rok 
2022 odhaduje pro město navýšení 
nákladů o 13 milionů Kč. Význam-
nou položkou je také kulturní re-
zerva na přístavbu knihovny a  kul-
turní centrum, případný nákup 
budovy České pošty, revitalizace 
domu Moravská nebo finanční po-
ložka na další fázi chodníku Tylovi-
ce — Hážovice.

O osudu investiční akce Přístav-
by knihovny a celkové rekonstruk-
ce budovy, kde nabídkové ceny 
významně nepřekračují předpoklá-
danou hodnotu, se rozhodne na 
příštím jednání. „Zastupitelé byli 
seznámeni s návrhy hodnotící komi-
se, s předběžnými výsledky veřejných 

zakázek a na příštím zastupitelstvu 
proběhne hlasování o uvolnění kul-
turní rozpočtové rezervy. Nemůžeme 
uzavřít smlouvu s vítězným ucha-
zečem, dokud nebudou uvolněny fi-
nance z kulturní rezervy. Od kolegů 
jsme obdrželi požadavky na přípravu 
podkladů pro další jednání, která 
proběhnou už příštím týdnu,“ doplni-
la místostarostka Kristýna Kosová 
(Zdravý Rožnov).  

Druhým tématem, které bude 
také diskutováno na dalším jed-
nání, je stavba kulturního centra. 
„Také v případě kulturního centra 
byla zastupitelům předložena infor-
mace o předběžných výsledcích veřej-
ných zakázek. Jak budeme postupo-
vat dále a zda budeme hledat další 
možné financování investiční akce, 
rozhodnou zastupitelé na zasedání 
zastupitelstva 21. prosince,“ dodal 
starosta města Jiří Pavlica (ANO). 
I v tomto případě obdržel městský 
úřad od zastupitelů úkol připravit 
další podklady pro navazující jed-
nání. Například vypracovat varian-
ty, jak bude fungovat kulturní infra-
struktura v okamžiku, kdy kulturní 
centrum nebude vybudováno, jaká 

by byla finanční náročnost rekon-
strukce budovy kina či nákup budo-
vy Společenského domu a následná 
úprava.

Poslední letošní zasedání Za-
stupitelstva města Rožnov pod 
Radhoštěm se uskuteční v úterý 
21. prosince ve 14 hodin ve Spole-
čenském domě. Sledujte on-line na 
www.tvbeskyd.cz.                  (měú, r)
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Využijte očkování na Orthesu bez registrace
Vakcinace proti nemoci covid-19 bez předchozí registrace je nově možná už  i v Rožnově — ve zdravotnickém zařízení Orthes (ul. Palackého 
čp. 481). Využít ji mohou neregistrovaní zájemci od 16 let pro první a druhou dávku. Třetí dávka je umožněna až po obdržení zvací SMS. 
Očkuje se Comirnaty (Pfizer). Termíny: so 18. 12. (8-12 a 13-18 hod.), po 20. 12. (8-11.30 a 12-14 hod.), st 22. 12. (8-12 a 13-18 hod.) 
a  po 3. 1. 2022 (8-12 a 13-18 hod.) S sebou občanku a kartičku pojišťovny. Další termíny budou zveřejněny na webu www.roznov.cz.    (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 

Mikuláš naděloval dárkyMikuláš naděloval dárky

 � PCR testy na koronavirus

U kina v Rožnově se lze otesto-
vat na covid-19. Využít mohou 
indikovaní pacienti, děti i samo-
plátci (zdarma je mají 2x do mě-
síce i plně očkovaní). Je nutné se 
zapsat na webu Reservatic.com. 
Kontakt pro dotazy k testování: 
732 357 419. Vzorky ze slin se 
odebírají po-pá 7-19 hod.       (r)

Rozpočet města čeká na schválení
O knihovně a kulturáku se rozhodne 21. prosince

Vánoční provoz radnice
Provoz Městského úřadu 
v  Rožnově bude v období vá-
nočních svátků v některých 
dnech omezen. Veškeré budovy 
MěÚ budou pro veřejnost uza-
vřeny v  úterý 28.  prosince, ve 
čtvrtek 30.  prosince a v pátek 
31.  prosince 2021. Otevřeny bu-
dou všechny tři budovy městské-
ho úřadu v pondělí 27. prosince 
a ve středu 29. prosince od 8 do 
15 hodin. 

V novém roce 2022 se plně 
rozběhne provoz v pondělí 
3.  ledna dle standardních úřed-
ních hodin.                        (měú)

Více na str. 2
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Od 1. 9. 2022 platí zákaz vytápět 
kotli na uhlí a dřevo, které ne-
splňují alespoň 3. emisní třídu! 
Již nyní lze vyplnit předžádost 
o dotace pro nízkopříjmové sku-
piny žadatelů. První vlna sběru 
předžádostí je do 31. 12. 2021. 
Info na tel.: 577 043 411.

Kotlíkové dotace na rok 2022
KRÁTCE

Dle platných protiepidemických 
opatření proběhnou v prosinci ve 
Valašském muzeu v přírodě jen 
tyto akce: Živý betlém (18. a 19. 
12., vždy od 17 hod.), Štěpánská 
koleda se souborem Mezříčan 
(26. 12. od 13 a od 15 hod.) a Mše 
svatá (27. 12. v 16 hod.).

V úterý 21. prosince se v sále Spo-
lečenského domu v Rožnově pod 
Radhoštěm uskuteční v pořadí již 
21. zasedání zastupitelstva měs-
ta. Začátek bude jako obvykle ve 
14.00 hodin. Podrobný program 
naleznete v týdnu před zasedáním 
na webu www.roznov.cz.

Strážníci z Rožnova mají od prosin-
ce ve své výbavě nově čtečku veteri-
nárních čipů. Během roku je odchy-
ceno kolem 50 psů. Pokud je zvíře 
řádně „očipované“ a je registrováno 
v některém z dostupných registrů, 
mohou strážníci majitele vyrozumí-
vat snadněji.                                  (r)

Vánoce ve skanzenuPozvánka na zastupitelstvo Identifikace psů

Mikuláše Rožnovanům koronavir nepřekazil

Předvánoční atmosféra se v rožnov-
ském středisku volného času nesla 
mimo jiné v duchu mikulášských 
nadílek, čertovského rejdění a an-
dělských milých úsměvů. Nechyběl 

ani oblíbený Mikuláš na ledě, kte-
rého se zúčastnilo mnoho dětí a ro-
dičů. „Všichni jsme byli rádi, že se 
nám podařilo za dodržení přísných 
hygienických nařízení rozpohybo-

vat a rozzářit mnoho dětí a s nimi 
i rodiče či prarodiče. Velké díky ko-
legům ze SVČ, ale především vám 
dětem a  rodičům, že jste si udělali 
čas a měli jste chuť si přijít zabruslit 

s čerty, anděly, Mikulášem a zvířátky 
na zimní stadion. Bylo to náramné 
a  bylo vidět, že jste si akci výborně 
užili,“ dodala Marcela Válková ze 
SVČ Rožnov.              (r), foto SVČ

Milostivé léto potrvá 
až do 28. ledna 2022
Milostivé léto mohou využít lidé v exekucích způsobených dluhem 
u  státních a městských institucí a firem, které státu či radnicím patří. 
Typicky jde třeba o nedoplatky za elektřinu a plyn, televizní a rozhla-
sové koncesionářské poplatky, nájemné v městských bytech, pokuty 
za jízdu na černo nebo nezaplacené poplatky za popelnice či psy. Aby 
bylo možné využít Milostivého léta, lidé musí splnit tři podmínky. První 
z  nich je existence dluhu vůči státu, obci nebo dalším veřejným institu-
cím. Tento dluh však musí být již v exekuci. Také platí, že dlužník nesmí 
být v insolvenci. Třetí podmínkou je, že tato exekuce musí být vedena 
soukromým exekutorem. V zásadě je ale nutné v první řadě kontaktovat 
exekutora prostřednictvím dopisu. Je nutné zjistit výši jistiny (původní 
dluh), kterou je potřeba zaplatit + 908 Kč jako poplatek. 

Více informací je zveřejněno na www.nedluzimstatu.cz/milostiveleto 
nebo na tel. lince +420 770 600 800. Pomoc najdete také u organizací 
Člověk v tísni nebo Úřad práce.                                                        (měú)

Prvních sto dní na radnici starosty Jiřího Pavlici
Už je tomu více než tři měsíce, co na 
rožnovskou starostovskou židli use-
dl Jiří Pavlica (na fotu). Spektrum 
Rožnovska ho požádalo, aby našim 
čtenářům sdělil, jakých pro něj prv-
ních sto dní bylo.

„Stejně tak rychle, jako jsem do 
funkce starosty města naskočil, tak 
i  uběhlo prvních 100 dní. V první 
řadě bych rád poděkoval zaměstnan-
cům úřadu, kolegům z vedení, z rady 
a ze zastupitelstva za podporu ve 
starostování. Velmi si cením pomoci 
a opory, kterou mám u předchozího 
starosty města Radima Holiše, a chci 
poděkovat kolegům místostarostům, 

se kterými se mi opravdu velmi dob-
ře spolupracuje, a vím, že se na ně 
mohu spolehnout. Prvních 100 dní 
bylo velmi intenzivních a pro mě je 
to velmi vzrušující období. Mám dlou-
hodobou zkušenost jako radní měs-
ta a  tento fakt mi určitě pomohl se 
mnohem rychleji zorientovat v nově 
nabyté funkci. Naskočil jsem do roz-
jetého vlaku a dotahujeme velké věci 
a další jsou v jednání. V posledních 
týdnech jsme pracovali na přípravě 
rozpočtu města na rok 2022, což není 
nikdy jednoduchá záležitost. V této 
oblasti je nejen pro nás velkou výzvou 
nárůst cen energií, kde se můžeme 
dostat až o 14 milionů Kč výš oproti 

roku 2021, v rozpočtu však zatím po-
čítáme pouze s 8 miliony Kč nárůstu. 
Tato částka nám bude samozřejmě 
chybět někde jinde, například se 
může jednat o investice nebo provoz. 
Intenzivně se snažíme dotáhnout do 
finále velké investiční akce, přístavbu 
knihovny a  její celkovou rekonstruk-
ci a  také kulturní centrum. Jaký 
bude rozsudek těchto staveb, zjistíme 

po zasedání zastupitelstva města. 
Velmi diskutovaným tématem je také 
nákup budovy České pošty, musíme 
znovu zhodnotit veškeré přínosy pro 
obyvatele města a rozhodnout se tím 
nejlepším možným způsobem. Čeká 
nás také druhé výběrové řízení na 
tajemníka úřadu a  věřím, že do 
nového roku již vstoupíme jako kom-
pletní tým.“                                   (r)
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Jižní Město i Tyršovo nábřeží čeká změna k lepšímu
Nové chodníky, vylepšený systém 
parkovacího stání, protipovodňová 
ochrana, či doplnění chybějící cy-
klostezky. To jsou hlavní body při-
pravované revitalizace lokality Jižní 
Město – Tyršovo nábřeží. V roce 
2022 by měla být hotova finální pro-
jektová dokumentace.

Na oficiálních internetových strán-
kách www.strategieroznov.cz  jsme 
se dozvěděli, že: „…předmětem ná-
vrhu je vytvořit podklad pro realizaci 
soudobého nábřeží v urbánním pro-
středí menšího města, který může 
splnit mnoho očekávaných a součas-
ně na něj kladených požadavků. Je 
to zejména organizace dynamické 

dopravy automobilové, pěší i cyk-
listické i dopravy v klidu. Dále se 
bude návrh týkat protipovodňového 
opatření, ochrany a rozvoje zeleně 
a tvorby nejen kvalitního, ale také 
příjemně využitelného veřejného pro-
stranství místními obyvateli...“  

S přípravami na revitalizaci zmí-
něného sídliště včetně ulice Prů-
kopnická a Tyršovo nábřeží začalo 
město již v roce 2018. „S tamními 
občany jsme jednotlivé návrhy změn 
probrali. Díky novému způsobu 
parkování na nábřeží by mělo dojít 
například ke zpomalení dopravy 
v  dané lokalitě. Počítá se také s pro-
tipovodňovou ochranou před pade-
sátiletou vodou, konkrétně se počítá 

s vyvýšenými obrubníky a  částečně 
i zídkou. Toto je maximum, co lze 
udělat. V případě stoleté vody totiž 
dojde k zaplavení oblasti vodou z ne-
dalekého potoka, čemuž ale zatím 
nedokážeme zabránit. Velmi důleži-
té je také doplnění cyklostezky. Za-
pomenout nemohu ani na důležité 
chodníky,“ informovala místosta-
rostka Rožnova Kristýna Kosová 
(Zdravý Rožnov) a pokračovala: 
„Studie však danou oblast řeší i jako 
rekreační zónu. Na břehu Bečvy by 
měla vzniknout pobytová plata, což 
by bylo skvělé místo pro odpočinek 
nebo na setkávání s přáteli. Je to 
přidaná hodnota kvalitního veřejné-
ho prostoru.“

Revitalizace je v současné době 
již připravena jako studie, projek-
tová dokumentace pro územní 
i  stavební řízení má být ale ho-
tova už v  příštím roce. „Počítáme 
s  náklady v řádech desítek milionů 
korun. Osobně bych chtěla, aby se 
celé území řešilo jako jeden velký 
celek. Bude ale také záležet na fi-
nančních prostředcích a samozřej-
mě na dotacích. Co se ještě týká Již-
ního Města, tak přibližně ve druhé 
půlce roku 2022, respektive po skon-
čení zkušebního provozu, budeme 
analyzovat dopravní zatížení kolem 
nově otevřeného Kauflandu a podle 
výsledků přijmeme konkrétní opat-
ření,“ dodala Kosová.                (r)

 �Otázky k tématu pro předsedu osadního výboru Již-
ní Město Víta Matějku. Co chybí Jižnímu Městu? Na 
co by město nemělo při revitalizaci této části Rožnova 
rozhodně zapomenout?

„Na Jižním Městě nám v současné době chybí hlavně 
vzduch, čistý vzduch. Jižní Město tvoří podlouhlý útvar 
z  poloviny lemovaný nejfrekventovanější vozovkou 
v  Rožnově pod Radhoštěm a nedávno se nám do něho 
ještě zakousl nechtěný obchodní dům. Potřebovali by-
chom řešení emisí (zápach) i dopravní situace kolem 
toho obchodu, vyřešit úbytek parkovacích míst, nejen 
kolem něj, ale na celém Jižním Městě. Na Meziříčské 
ulici chybí vodorovné značení vymezující parkovací 
místa. Ulice Průkopnická a Revoluční jsou večer prak-
ticky zablokované auty. Problémem jsou také chybějící 

chodníky na ulici Meziříčské (zvláště část směrem na 
Valmez) a Tyršově nábřeží, kde jsou chodci prakticky 
nuceni chodit po krajnici vozovky, což je nebezpečné 
a proti předpisům (chůze po pravé krajnici vozovky ve 
směru po proudu Bečvy). Chodník na bučiském mostě 
je rozbitý a most celkově v nedobrém stavu. 

Jižní Město by si zasloužilo investice do veřejného 
prostoru – máme zde jediné zarostlé antukové hřiště, 
několik dětských hřišť, která by potřebovala obnovit 
nebo opravit. Např. dětské hřiště na Meziříčské ulici má 
nevhodný povrch, který slouží mimo jiné jako záchod 
pro kočky. 

Po dohodě s občany bychom uvítali ve vhodných mís-
tech lavičky, případně altánek k posezení. Ocenili by-
chom také návrat stromořadí kolem I/35 v místech, kde 
byly vykáceny javory.“                                              (r)

www.roznov.cz/
koronavirus

Do Rožnova přijel protidrogový vlak
Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz

Speciálně vybavená vlaková soupra-
va je součástí projektu REVOLUTI-
ON TRAIN. Do Rožnova  dorazila 
v pondělí 6. prosince.

Uvnitř vlaku se nachází speciální 
interiér s 5D projekcí, která uka-
zuje hrozby závislostí na návyko-
vých látkách a vede návštěvníky 
k zamyšlení o hodnotě lidského 
zdraví. Celý interaktivní program 
je zacílen na lidské smysly a je 
využíván jako unikátní vzdělávací 
nástroj ke zvýšení funkční proti-
drogové prevenci mládeže. 

REVOLUTION TRAIN roz-
šiřuje dosavadní přístupy k pri-
mární protidrogové prevenci. Pro 
žáky, kteří vlak navštívili, byl při-
praven také návazný program ve 
škole s názvem „TO JE ZÁKON, 
KÁMO!“ s cílem zajistit kontinui-
tu „vlakového příběhu“ a vysvětlit 
žákům trestněprávní odpovědnost 
v důsledku užívání drog a zvýšit 
u  nich právní povědomí. 

Více informací o protidrogo-
vém vlaku lze najít na webové ad-
rese www.revolutiontrain.cz.

(r)

Díky podpoře Sdružení Mikroregion Rožnovsko, které akci financuje v rámci projek-
tu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. v ORP Rožnov, byly prohlídky zdarma. Na 
fotu jsou žáci z Hutiska-Solance při prohlídce jednoho z vagónů.
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Město dokončilo parkoviště na ulici Vítězná
Třicet jedna parkovacích míst mo-
hou využít k parkování svých auto-
mobilů obyvatelé sídliště Láz. Město 
v předešlých dnech dokončilo stavbu 
parkoviště na ulici Vítězná. Legál-
ní parkovací místa nabízí bezpečné 
parkování a díky rozšíření komuni-
kace bude zajištěna průjezdnost pro 
vozy Integrovaného záchranného 
systému. Cena za vybudování no-
vých parkovacích míst se vyšplhala 
ke  4 600 000 Kč. 

Parkování na sídlištích je oblast, 
na kterou se město aktivně zamě-
řuje. V uplynulých dnech město 
dokončilo stavbu parkoviště na uli-
ci Vítězná, kde bylo zlegalizováno 
31  parkovacích míst, přičemž dvě 

z nich jsou vyhrazena pro osoby 
zdravotně postižené. Pro nová par-
kovací místa byl také využit prostor 
podél objektu garáží, kde šíře zele-
ného pásu stavbu technicky umož-
nila. „Zejména na sídlištích majitelé 
aut často vozidla parkují i tam, kde 
to není povoleno, a to poté způsobu-
je komplikace. Například nemohou 
projet hasiči, záchranná služba nebo 
kolikrát i špatně zaparkovaná auta 
ztěžují odvoz odpadu. Nám se zde 
povedlo rozšířit stávající komunikaci, 
která dostala nový asfaltový povrch, 
a zlegalizovat 31 parkovacích míst 
před bytovými domy na ulici Vítězná, 
která jsou již v dnešních dnech plně 
využívána,“ uvedl místostarosta Jiří 
Melcher (ANO).  

Aby byl maximálně využit prostor 
pro nová parkovací místa, bylo zre-
dukováno několik napojení vstup-
ních chodníků na komunikaci, ze 
šesti na tři. Parkovací stání jsou pro-
vedena z vegetační dlažby a  umož-

ňují tak zasakování dešťových vod. 
Zároveň byly také vybudovány 
spojovací chodníky mezi bytovými 
domy pro bezpečný pohyb chodců. 
Součástí stavby bylo i nové veřejné 
osvětlení.                                (měú)

Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz

ON Semiconductor nejlepší inovační firmou kraje
Absolutním vítězem soutěže Inovač-
ní firma Zlínského kraje se stala 
firma ON Semiconductor Czech 
Republic, s. r. o. Ta bojovala v kon-
kurenci 26 účastníků, kteří se do 
letošního ročníku soutěže přihlásili. 
Vítězná firma se zabývá inovativní-
mi řešeními pro energeticky úspor-
nou elektroniku.

 Letos se konal již sedmý ročník 
této soutěže, přičemž se ocenění 

uděluje jednou za dva roky. Přihlá-
šené projekty jsou hodnoceny dle 
předem zvolených kritérií nezávis-
lou porotou odborníků. Tu tvoří 
podnikatelé a zástupci výzkumné 
či veřejné sféry. Smyslem soutěže 
je podnítit firmy k vyšší míře ino-
vací oceňováním a zviditelňováním 
nejlepších podnikatelských sub-
jektů ve Zlínském kraji. Letošním 
absolutním vítězem se stala firma 
ON Semiconductor Czech Repub-

lic, s. r. o., se svým projektem leš-
těných desek karbidu křemíku. Ty 
díky svým unikátním vlastnostem 
umožňují výrobu součástek pro 
velice efektivní spínání a přenos 
vysokých výkonů. Těchto součás-
tek se využívá například pro delší 
dojezdy elektromobilů. „Vývoj SiC 
materiálu a jeho zavedení do výroby 
je zásadní krok pro budoucnost onse-
mi v Rožnově. Jedná se o špičkovou 
technologii v oblasti elektromobility 
a průmyslových aplikací. Je to záro-
veň skvělá zpráva pro město a region. 
Vzhledem ke dlouhodobým kontrak-

tům s předními výrobci elektromobi-
lů a plánem korporace být světovou 
jedničkou v této oblasti to znamená 
významnou investici v následujících 
několika letech, která je spojená 
s  nárůstem počtu pracovních míst,“ 
uvedl Aleš Cáb, viceprezident a ře-
ditel výroby rožnovského onsemi. 
Čestné uznání od poroty obdržela 
také zlínská plastikářská firma 
SPUR, a.  s., a sazovická společ-
nost Dudr Tools, s. r. o. Speciál-
ní cenu České spořitelny získala 
bílovická společnost mmcité, a. s. 

(zlk, měú)

Na fotu vlevo hejtman Zlínského kraje Radim Holiš (ANO), uprostřed výrobní 
ředitel rožnovského závodu ON Semiconductor Aleš Cáb a vpravo rektor Uni-
verzity Tomáše Bati ve Zlíně Vladimír Sedlařík.       Foto Jiří Balát/Zlínský kraj
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Kůrovec je na ústupu, voda v lesích zůstává
Po několikaletém boji s kůrovcovou 
kalamitou se situace nejen v měst-
ských lesích konečně začíná zlep-
šovat.

Za ústupem tohoto dřevokazného 
brouka stojí podle všeho hned ně-
kolik faktorů. Letošní i minulý rok 
nebyl tak skromný na dešťové sráž-
ky, jako roky předešlé, navíc začali 
lesníci budovat na uměle vytvoře-
ných lesních cestách po svážení 
kůrovcem zasaženého vytěženého 
dřeva jámy na zadržení vody v kra-
jině. Velký podíl na zlepšování ka-
lamitní situace v lesích přitom nese 

svým způsobem i sám kůrovec, pro-
tože za poslední roky dokonal své 
dílo zkázy do takových rozměrů, že 
s nadsázkou lze říct, že už bohužel 
většinou nemá co likvidovat. Mla-
dé stromy jsou proti němu většinou 
odolné a místo napadených smrků 
lesníci mnohdy vysazují spíše odol-
nější dřeviny. 

Rožnov, resp. celé Beskydy, jsou 
v ČR pilotním místem právě pro 
projekt zadržování vody v lesní 
krajině. „Jámy, v nichž se zadržuje 
dešťová voda, aby neodtekla bez vy-
užití, jsou skvělým řešením. Zadržení 
vody je důležité pro zdraví lesa, díky 

tomu se může lépe bránit dokonce 
i  proti již zmíněnému kůrovci, neboť 
ten mnohem rychleji napadá suchem 
oslabené dřeviny. Neméně důležitá je 
funkce i protipovodňová, neboť pokud 
voda zůstane v lese, tak nám poté 
neudělá problémy v potocích a ře-
kách. Vše je tedy navzájem propojeno 
a  jsem ráda, že odborníci ze Správy 
Chráněné krajinné oblasti Beskydy 
budování zádržných jam plně podpo-
rují, a to dokonce i finančně. V loň-
ském roce nás hloubení v  městských 
lesích stálo přibližně sto tisíc korun, 
letos je úhrada právě přes Správu 
CHKO Beskydy,“ sdělila místosta-

rostka Rožnova Kristýna Kosová 
(Zdravý Rožnov, na fotu).           (r)

Otázky k tématu pro Mi-
roslava Kubína ze Správy 
Chráněné krajinné oblasti 
Beskydy.

 �Daří se v lesích zadržovat vodu?
„S efektivním a systémovým zadr-
žováním vody v Beskydech formou 
jáma-hráz-jáma jsme stále na sa-
mém začátku. Loni jsme pilotně vy-
zkoušeli toto opatření na třech mís-
tech: na Jablůnkovsku, Frenštátsku 
a Rožnovsku. V půdě se nám poda-
řilo zadržet 16 500 000 litrů vody. 
V letošním roce jsme se zaměřili 
na obnovu vsakovací schopnosti 
půdy na kalamitních holinách po 
kůrovci a to nad Starým Zubřím, 

nad Hutiskem a  nad obcí Veřovice 
a  Bordovice. 

Celkové množství zadržené vody 
jsme odhadli na 20 200 000 lit-
rů vody za rok. Na první pohled 
se může zdát, že se jedná o velké 
množství vody, ale není tomu úplně 
tak. Odhadujeme, že se v Beskydech 
nachází vyšší stovky kilometrů ne-
potřebných přibližovacích linek, po 
kterých odtéká voda po každém deš-
ti do nejbližšího potoka. Před námi 
je ještě velký kus práce.“ 

 � Jak zmíněná opatření vnímá ve-
řejnost?
„Je to různé. Někteří lidé nám po-
sílají děkovné dopisy, že jim po 
realizacích z lesních cest neteče 

po každém dešti na zahradu bláto 
a voda. Jiní se domnívají, že jim 
z  důvodu provedené realizace mizí 
voda ve studnách. V tomto případě 
se jedná o nepochopení principu 
opatření. Námi realizovaná opatření 
podporují vsak vody do hlubších čás-
tí půdy. Voda se pak rychleji dostává 
do okolních studní. 

Pak nám píšou a volají kolegové 
lesníci, proč že jim chceme ničit les-
ní cesty. Lesníky vždy ujišťujeme, že 
jim žádné lesní cesty nechceme ni-
čit. Naše aktivity jsou zaměřeny na 
sanaci nově vzniklých linek (cest) 
na stahování dřeva nebo silně ero-
dovaných lesních cest, které se už 
nedají pro svůj nepříznivý stav pou-
žívat.“       

 � Kolik vše stálo a kdo to hradil?
„Většinu opatření v minulém a le-
tošním roce hradila ze svých zdrojů 
Agentura ochrany přírody a kraji-
ny ČR z Programu péče o krajinu. 
Jednu realizaci si loni zaplatily ze 
svého Městské lesy Rožnov. Celkové 
náklady se ročně pohybují kolem 
1,2 milionu korun, tzn. že odhadem 
zadržíme za 70 Kč jeden m3 vody. 
V  případě, že bychom chtěli zadržet 
stejné množství vody v nové nádrži, 
tak by nás jeden m3 zadržené vody 
stál kolem 1 000 Kč. Letos jsme meto-
dicky i prakticky pomáhali realizovat 
inovativní vodozádržnou metodu kole-
gům v CHKO Jizerské hory. V příštím 
roce plánujeme ukázkové realizace 
na Jesenicku nebo v Brdech.“        (r)

Městský úřad rozšířil objednávkový systém
Městský úřad Rožnov nabízí mož-
nost objednání se na konkrétní den 
i čas na různých odborech již více 
než rok. Od prosince letošního roku 
mohou rezervačního systému využít 
i klienti, kteří vyřizují své požadavky 
na odboru sociálním nebo živnosten-
ském. Hlavní výhodou je odbavení 
klienta bez čekání. 

Rezervační systém je dostup-
ný na webových stránkách města 
www.roznov.cz v sekci Chci si 
vyřídit — Objednávkový systém. 
V  případě, že má klient s elek-
tronickým objednáním problémy, 
může se obrátit na úředníka a ten 
s ním provede rezervaci přes tele-
fon. Lidé si v systému musí objed-

nat na každý úkon termín zvlášť, 
například nelze najednou vyřídit 
občanský průkaz i cestovní pas. 

„Chceme naše služby poskytovat 
maximálně efektivně bez zbytečné-
ho čekání v prostorách úřadu. Ob-
jednávkový systém je pružný, tudíž 
se může občan objednat třeba hned 
na další hodinu, pokud je zde vol-

ný termín. Samozřejmě obsloužíme 
i  klienty, kteří objednaní nejsou, 
ale v tomto případě má objednaný 
klient vždy přednost a ten neobjed-
naný musí počkat, než přijde na 
řadu,“ doplnila Pavlína Štefáni-
ková, vedoucí odboru kanceláře 
starosty (aktuálně zastupující ta-
jemnice úřadu).                    (měú)

Stavba chodníku finišuje
Bezpečnější cestu do rožnovských 
Tylovic pro chodce poskytne nový 
chodník, který se již pomalu blíží 
v  realizaci do finále. 

Od začátku září se pracovalo na 
úpravě komunikace, kde došlo 
k  jejímu rozšíření a zároveň za-
bezpečení ze strany potoka Há-
žovka. Dobrou zprávou pro řidiče 
je odstranění světelné signalizace 
a  aktuální provoz na této komuni-
kaci směrem od centra města na 
Tylovice je již znovu obousměrný. 
Stavba se však ještě v nejbližších 
dnech nevyhne přechodnému do-
pravnímu značení. 

Finální pokládka dlažby chod-
níku by měla být hotova do konce 
letošního prosince (v závislosti na 
počasí). „Řidičům se jistě ulevilo, že 

je dopravní provoz již znovu obou-
směrný. Musí se však připravit na 
přechodné dopravní značení, které je 
nutné z důvodu stavebních prací na 
chodníku. Jedná se však o  krátké, 
maximálně 50 metrů dlouhé úseky, 
což je oproti původnímu téměř třista-
metrovému omezení rozhodně menší 
zásah do dopravy. V celém úseku je 
aktuálně snížená povolená rychlost 
na 30 km/h a věřím, že řidiči budou 
ohleduplní a rychlost budou dodržo-
vat,“ uvedl místostarosta Jiří Mel-
cher (ANO).

Celkové finanční náklady na 
stavbu tohoto úseku chodníku 
jsou téměř 12 000 000 Kč. 

Poslední úsek chodníku do Ty-
lovic — Hážovic je v plánu vybu-
dovat v příštím roce. 

                                         (měú)

 �Výstava vánočních         
paličkovaných ozdob

Kroužek paličkování při 
Klubu seniorů v Rožnově 
připravil výstavu paličko-
vaných vánočních ozdob. 
Budeme rádi, když ales-
poň někomu zpříjemní 
předvánoční náladu, která 
je už druhý  rok náročněj-
ší než dřív.

Výstavku můžete zhléd-
nout už jen v pondělí 
20.  prosince v sále SC od 
9.00 do 12.00 hodin

Přejeme všem krásné Vá-
noce a do budoucna lepší 
časy.           

 Ludmila Mlnaříková
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SPEKTRUM  NÁZORŮ

Rok s číslovkou 2021 utekl i v době pandemie jako voda. Redakce Spektra Rožnovska u této příležitosti 
tradičně oslovila místní komunální politiky z městského zastupitelstva a zeptala se jich, co by popřáli 
městu do nového roku 2022. Jejich odpovědi si můžete přečíst níže. 

Radúz Mácha (Nez. a Soukromníci)
Městu, ve kterém již 40 let žiju, přeji, 
aby bylo atraktivním místem s přízni-
vými podmínkami pro spokojený život, 
městem, které nabízí dobré uplatnění 
v práci, podnikání, zábavě i v aktiv-
ním odpočinku. Ať je pro nás místem, 
jež navazuje na svou historii lázeňské-
ho a později průmyslového regionu, 
městem, jež ctí své kulturní tradice, 
místem skvěle vybaveným pro aktivní 
život svých obyvatel, ale i lákavým tu-
ristickým cílem se zdravým a bezpeč-
ným prostředím. V neposlední řadě 
i takovým místem, které nabízí důstoj-
né podmínky pro ty, kteří svou hlavní 
práci pro společnost již odvedli a chtějí 
si užívat zasloužený odpočinek.

Přeji městu co nejvíce spokojených 
aktivních občanů, s neutuchajícím 
elánem přiložit ruku k dílu pro jeho 
neustálý rozvoj a snahou předat jej 
budoucím generacím v lepším stavu, 
než jej sami kdysi převzali. Přeji Rož-
novu co nejvíc těch, kteří vždy s hrdostí 
v hlase řeknou: „Rožnov, to je mé měs-
to, moje srdcovka“.

Přeji vám všem příjemné prožití 
čarovné atmosféry vánočních svátků 
v kruhu těch, které máte nejraději. 
A v novém roce mimořádně pevné zdra-
ví, plnou náruč štěstí, vzájemnou lásku, 
nechť se daří vše, na co sáhnete a splní 
se vám to, co si přejete.

Libor Adámek (Piráti)
Na úvod bych rád všem Rožno-
vankám a Rožnovanům popřál 
klidné a pohodové prožití svátků 
vánočních, hodně sil, dobré zdraví, 
silnou imunitu a hlavně plno dob-
rých přátel a sousedů kolem sebe 
v novém roce 2022.

Uplynul další rok náročného 
strádání s pandemií a řekl bych, 
že to byl rok ještě náročnější než 
ten minulý. Zatímco loni jsme si 

aktivně pomáhali a semkli se pod 
heslem „společně to zvládneme“, 
letošek nepříjemně vnímám jako 
přesun společenského dialogu na 
sociální sítě, kde jsme se pod nápo-
rem dezinformací a prapodivných 
konspirací rozdělili na často nesmi-
řitelné skupiny. Rožnovu bych tedy 
především přál, ať se brzy vrátíme 
do reality, pokusíme se obnovit 
zdravé kontakty mezi lidmi, znovu 
najdeme to, co nás spojuje, a opět 
začneme vnímat člověka vedle 
sebe. Všichni myslím chceme totéž, 
žít spokojeně vedle sebe v našem 
pěkném městě, méně strachu, více 
lidské soudržnosti, vzájemného 
respektu a úcty. Vědomí toho, že 
všichni jsme „na jedné lodi”. Méně 
bojů, více spolupráce a sdílení. Také 
bych chtěl poděkovat plno obětavým 
lidem a dobrovolníkům, kteří pomá-
hají ostatním zvládat tuto náročnou 
dobu. Přeji Rožnovu více mladých 
aktivních lidí a hlavně více příle-
žitostí jejich střetávání se se starší 
části občanů, od kterých by přebrali 
jejich dobré životní zkušenosti. Brzy 
nás také čekají komunální volby, 
přeji Rožnovu šťastný výběr nového 
vedení města, které, pevně věřím, 
bude otevřeně a pozorně naslouchat 
přáním svých občanů.

Alois Vychodil (ODS)
Nacházíme se na prahu nového roku. 
Je pěknou tradicí popřát k této příle-
žitosti blízkým a přátelům všechno 
nejlepší. Touto cestou přeji také vám, 
všem spoluobčanům pevné zdraví, se-
bevědomí a optimismus. Městu přeji, 
aby v roce 2022 došlo ke konsolidaci 
jeho vedení a standardnímu řízení. 
Domnívám se, že úspěšnému rozvo-
ji města toho dost chybí. V šuplících 
vedení města je řada záměrů, studií 
a projektů. Jen namátkou vzpomenu 

náměstí Míru, náměstí 1. máje, tržni-
ce a další. Bohužel, jejich realizace za-
tím není v dohledu, rok od roku jsou 
odsouvány. Po sedmi letech nelehkého 
vyjednávání se podařilo alespoň do-
končit další úsek chodníku z Tylovic. 

V roce 2022 se z velkých investičních 
akcí blíží zahájení dostavby knihovny 
za 75 mil. Pět let je připravována vý-
stavba Kulturního centra za více než 
320 mil, která však není finančně 
zajištěna. Přitom vedení města koke-
tuje s koupí budovy pošty pro účely 
městského úřadu za 31 mil. Její špatný 
technický stav si podle odhadu vyžádá 
dalších nejméně 100 mil. V plánu je vý-
stavba sportovní haly za cirka 80 mil. 
Revitalizace sídliště Koryčanské Paseky 
za zhruba 100 mil. Uvedené projekty 
by jistě rozvoji města prospěly. Avšak 
z hlediska možnosti financování v nej-
bližších pěti letech je realizace naprosto 
nereálná. 

V roce 2022 proběhnou volby do 
zastupitelstva města. Věřím, že občané 
budou mít šťastnější ruku při výběru 
svých zástupců, kteří se budou podílet 
na řízení města.

Kristýna Kosová (Zdravý Rožnov)
Vstupujeme do dalšího roku a oče-
kávali jsme, že ten končící už bude 
klidnější, ale nebylo tomu tak. Přeji 
našemu i každému městu solidaritu, 
ohleduplnost a pochopení, protože pod 
tíhou uplynulých dní a měsíců se mi 
občas zdá, že jich mezi námi ubývá. 
Možná je to únavou, možná je to ne-
jistotou. Zkusme přesto vědomě zno-
vu pěstovat solidaritu, ohleduplnost, 
porozumění, zkusme znovu dát svou 
energii komunitám, ve kterých nám 
je dobře, nebo dejme energii vzniku 
nových. Pojďme se opět spojovat, ne 
rozdělovat, abychom vyvážili nejistoty 
doby sdílením toho dobrého, naslou-
cháním a pomocí.

Jan Kučera (Nezávislí Rožnováci) 
Přál bych našemu městu, ať se v něm 
Rožnováci cítí bezpečně, dobře se jim 
po městě dopravuje, rádi v něm tráví 
čas a nachází zde služby, které pro 
spokojený život potřebují.

Přál bych městu obyvatele, kte-
ří ho budou mít rádi a zajímat se 
o  dění kolem sebe. Od zkrášlení 
prostoru před vlastním domem, přes 
pomoc sousedovi, když to potřebuje, 
až po zájem o veřejné dění. V době, 
kdy dva ze tří členů ve vedení města 
pracují na vedlejší úvazky při stáva-
jící práci či podnikání, hrozí městu 
vznik řady problémů. Protože vše 
důležité prostě nemusí stihnout. 
Možná ty problémy neuvidíme hned. 
Mohou vzniknout i takové, jako pro-
marněné příležitosti a nezískané de-
sítky milionů pro rozvoj města. To se 
ale ukáže až za rok či dva a požáry 
bude muset hasit s velkou pravdě-
podobností někdo jiný. Je potřeba, 
ať se občané zajímají. V době, kdy 
město bude tvořit nový územní plán, 
je potřeba zapojení občanů. V době, 
kdy návrh rozpočtu 2022 rezignuje 
na řešení parkovací politiky ve měs-
tě, je třeba, aby se občané zajímali.

Přál bych městu, stejně jako zbyt-
ku země, aby skončila tahle „jiná“ 
doba, doba covidová. Ať si naši lé-
kaři mohou odpočinout, přestane-
me se strašit a bát jeden druhého 
a opět můžeme společně žít v našem 
krásném městě.

Na závěr dovolte parafrázi: Rož-
nováci, neptejte se, co pro Vás může 
udělat Vaše město. Nyní je čas, abys-
te pro město něco udělali vy — zají-
mejte se. Věřím, že to zvládneme, 
a  to nejen v roce 2022.

Jiří Melcher (ANO)
Končící rok 2021 jsme vítali bez 
bujarých silvestrovských oslav v re-

Co popřáli zastupitelé Rožnovu do nového roku?

V úterý 7. prosince se zasedání zastupitelstva mimořádně konalo v sále Spo-
lečenského domu. Celý jeho záznam je zveřejněn na adrese www.tvbeskyd.cz.



TÉMA MĚSÍCE  / INZERCESTRANA 7 / 16. PROSINCE 2021

INZERCE

 � V informačním centru poradí se žádostí o dotaci na nový kotel

Od 1. září 2022 již nebude možné vytápět starými kotli na uhlí a dřevo, 
které nesplňují alespoň 3. emisní třídu. Do posledního prosince 2021 je 
možné vyplnit předžádost o kotlíkovou dotaci a získat tak finanční podporu. 
Město nabízí zájemcům pomoc s vyplněním žádostí v TIC na Masarykově 
náměstí. 

Využít jedinečné příležitosti a napsat Ježíškovi o nový kotel mají zá-
jemci možnost do 31. 12. 2021. Občané, kteří chtějí zažádat o kotlí-
kovou dotaci, musí vyplnit předžádost. Tentokrát je finanční podpora 
zaměřená na žadatele s nižšími příjmy, např. rodiny s dětmi či seniory. 
Nárok mají domácnosti, jejichž průměrný roční příjem na osobu za rok 

2020 nepřesáhl částku 170 900 Kč, a také domácnosti, které tvoří čistě 
senioři.  Starý kotel na ruční přikládání 1. nebo 2. emisní třídy je mož-
né díky dotaci vyměnit za plynový kondenzační kotel, tepelné čerpadlo 
nebo kotel na biomasu (automatický i ruční). Podpora činí až 95 % způ-
sobilých nákladů a je zastropována částkou, která se liší dle typu kotle. 
„Využití kotlíkové dotace je výborná možnost, jak získat podporu na výměnu 
kotle. Je však nutné vyplnit žádost, a  protože víme, že je tato podpora zamě-
řena i na seniory, rozhodli jsme se jim s žádostí pomoct. Ne vždy se všichni 
orientují v online prostoru a jsou schopni na webu předžádosti sami vyplnit. 
V Turistickém informačním centru na náměstí jsou kolegyně v otevírací době 
připraveny s vyplněním předžádostí pomoct,“ doplnila místostarostka Kris-
týna Kosová. Více informací na  www.kr-zlinsky.cz/kotliky, kde můžete 
předžádost sami vyplnit.                                                                     (měú)

stauracích a bez ohňostrojů. Byl vel-
mi zvláštní a ubíhal v nečekaných 
obratech. Už jen proto se s naděje-
mi obracíme k přicházejícímu roku 
2022. Všem lidem i městu Rožnovu 
pod Radhoštěm bychom chtěli po-
přát už konečně příchod i očekává-
ní všeho lepšího, znovu setkávání 
mezi rodinami a přáteli. Přejeme si 
perspektivu lepších dní, ve kterých 
pochopení a úcta k druhým budou 
hrát dominující roli. Za pomoci 
takových hodnot se dají překoná-
vat nepříznivé podmínky a všichni 
jsme více odolní nutným změnám. 
Obrat k lepšímu v Rožnově, který je 
vyhledávaným místem dovolených 
a relaxace, je naše naděje.

Přejeme si trávit dny roku 2022 
při činorodé práci, společných kul-
turních a sportovních akcích a taky 
odpočinku. Přitom sami si  vytváří-
me tu jedinečnou atmosféru uvnitř 
našeho Rožnova. Rozhodující 
pro ni nejsou ani tak ulice, domy 

a nákupní centra, ale právě vztahy 
mezi lidmi. Právě z těchto důvodů 
i okolností přejeme všem, aby dlou-
ho připravovaný záměr vybudování 
obou kulturních a vzdělávacích 
center se vydařil a právě v tomto 
roce 2022 jsme mohli dojít do ko-
nečné fáze jejich realizace. Přeji 
Vám zdraví a  úspěchy.

Zastupitelský klub KDU-ČSL
Sklonek roku sice doprovází tem-
nota zimních nocí, je ale také 
časem, kdy betlémská hvězda při-
náší nové světlo a s ním i naději. 
Byli bychom rádi, kdyby letošní 
světlo z Betléma přineslo i do na-
šeho města naději — a to hned 
v  několika podobách. Že se nám 
podaří přemoci záludnosti covidu, 
je jen jedna z nich. Každá sebe-
horší epidemie jednou skončí. Co 
se týká ekonomického výhledu 
státu a v návaznosti i města, to už 
je věc jiná. Bývalý americký prezi-

dent Ronald Reagan pronesl větu, 
která přesně popsala hospodaření 
dosluhující vlády: „Pohled vlády 
na ekonomiku by se dal shrnout 
do několika krátkých frází: Po-
kud se to hýbe, zdaň to. Když se 
to stále hýbe, reguluj to. A když 
se to přestane hýbat, dotuj to.“  
Výsledkem je největší státní dluh 
v dějinách samostatné ČR, který 
pocítíme i u nás v Rožnově. Zde 
bychom rádi vyzvali kolegy zastu-
pitele, kterým byla stejně jako nám 
dána důvěra zastupovat na radnici 
obyvatele našeho města, ke společ-
nému a uvážlivému hospodaření. 
Kolem sebe vidíme, že mnohé se 
podařilo a např. chodník v Tylovi-
cích je krásným vánočním dárkem 
Rožnovanům. Město si jistě zaslou-
ží další investice — především ty, 
které občané očekávají a potřebují. 
Nikoliv projekty vymyšlené u rad-
ničního stolu, aniž by byly potřeba, 
jak nedávno ukázala kauza výsad-

by na nábřeží. Když spočítáme při-
pravované investiční akce města, 
dostaneme se na téměř 1,5 miliar-
dy Kč! Plánovat je jistě prospěšné, 
ale jen v mezích vlastních finanč-
ních možností. S počátkem kalen-
dářního je spjat příchod tří králů. 
Do Betléma přinesli vzácné dary. 
Přáli bychom si, aby našemu měs-
tu a jeho představitelům bez ohle-
du na politickou příslušnost také 
přinesli tři dary: pokoru, rozvahu 
a odvahu. POKORU vůči městu, 
jeho obyvatelům a potřebám i toho 
nejposlednějšího z Rožnovanů; 
pečlivou ROZVAHU nad vlastním 
konáním ve prospěch města a také 
ODVAHU jak k přiznání vlastních 
pochybení, tak i ke krokům, které 
nemusejí být vždy populární. A tak 
s Kašparem, Melicharem a Bal-
tazarem přejeme Rožnovanům 
a jeho obyvatelům ono prastaré po-
žehnání K+M+B+2022: Christus 
mansionem benedicat!
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KAM
ZA KULTUROU

LEDEN
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

 � STŘEDA 26. 1.
LIBOR ŠMOLDAS ORGAN TRIO
Libor Šmoldas Organ Trio vás překvapí příva-
lem pozitivní energie, s níž hraje vlastní sklad-
by, vycházející nejen z jazzové tradice, ale 
silně se opírající o blues, funk a soul 60. let.
19.00 hodin — klub Vrátnice
 

 � SOBOTA 8. 1. — ÚTERÝ 29. 3.
VÝSTAVA • NEJBOHATŠÍ EKOSYSTÉMY 
PLANETY ZEMĚ
Tato výstava přináší jedinečný vhled do ekosys-
témů Země, která zavede návštěvníky do dešt-
ných pralesů Sumatry, na Komodské ostrovy 
za varany do savany a monzunového lesa, či 
do korálových útesů Indopacifiku. Jedinečná 
cesta pokračuje do tropických mokřadů, lesů 
mírného pásu Evropy, či do tundry a k ledov-
cům Islandu. Výstava seznamuje s projekty 
Green Life, Blue Life a především s výchov-
ně vzdělávacím programem NEPZ pro české 
a slovenské školy.
Galerie Na radnici

Městská knihovna
Tel.: 571 654 747

 � PONDĚLÍ 10. 1.
MĚSTO V MÉ PAMĚTI
Operace Glucinium — Richard Sobotka
Na sklonku roku 2020 vydala Městská knihov-
na v rámci edice Milé tisky vzpomínku Richar-
da Sobotky na Františka Trpíka, jemuž bylo 
uděleno v listopadu roku 2020 čestné občan-
ství města Rožnova. František Trpík byl čle-
nem paraskupiny, která byla vysazena 3. 7. 
1944 na okupovaném území protektorátu Če-
chy a Morava. Beseda s autorem publikace, 
která se nemohla v loňském roce uskutečnit.
16.00 hodin — podkroví
 

 �ÚTERÝ 18. 1.
JAK SI NASTAVIT BEZPEČNÝ RODINNÝ 
DIGITÁLNÍ SVĚT
Přednáška Soni Petruželové, certifikované 
google trenérky, která bude povídat o tom, jak 
si nastavit bezpečné on-line prostředí v rodi-
nách.
17.30 hodin — podkroví
 
PRO DĚTI
 

 � SOBOTA 15. 1.
MOUDRÝ TADEÁŠ A PRINCEZNA MRA-
ZULENKA
Představení loutkového divadélka ROLO.  
10.00 hodin — podkroví

 � PÁTEK 17. 12. 2021 — NEDĚLE 30. 1. 2022
VÝSTAVA V BRILLOVCE • JÁ BYCH RÁD 
K BETLÉMU
Brillovka a T klub — kulturní agentura si vás 
dovolují pozvat na výstavu betlémů současných 
tvůrců z Valašska a severní Moravy. Vernisáž 
proběhne ve čtvrtek 16. prosince v 17.00 hodin 
v sále v Brillovce • úvodní slovo: PhDr. Daniel 
Drápala • vystoupí CM Aldamáš.
Výstava betlémů je připomenutím křesťanské 
tradice staré téměř 800 let, a také prezentace 
tvorby lidových řezbářů, kteří v našem regionu 
betlemářskou tradici udržují. V sále v Brillovce 
bude vystaveno více než 50 souborů dřevěných 
betlémů od malých rodinných, větších statických 
a také betlémy pohyblivé. Víkendový program 
bude ozvláštněn účastí jednotlivých řezbářů.
26. 12. 2021: 13.00 — 16.00 hodin
1. 1. 2022: 13.00 — 16.00 hodin
Ostatní sváteční dny zavřeno
Běžně — út — ne: 10.00 — 16.00 hodin

 � ČTVRTEK 13. 1.
KLUB CESTOVATELŮ
MICHAL ŠTĚPÁNEK: LIBANON — ZEMĚ 
HOR, CEDRŮ A UPRCHLÍKŮ
Na malém území ohraničeném Středozemním 
mořem, Sýrií a Izraelem se zvedají hory, po 
zemi jsou roztroušeny starobylé památky, ser-
víruje se zde uznávaná kuchyně a nábožensky 
se jedná o velice koncentrovaný pel-mel…
19.00 hodin — klub Vrátnice
 

 � STŘEDA 19. 1.
AF BAND
Po vánoční pohodě a hromadě spořádaného 
cukroví Vás neotřelými pop-rockovými hity 
z 80. a 90. let rozproudí kapela AF Band, kte-
rá tentokrát jako bonus okoření večer melodie-
mi několika kultovních filmů a seriálů.
20.00 hodin — klub Vrátnice
 

 � PÁTEK 21. 1.
LUCIFER EFEKT
Premiéra nové sestavy domácí punkové kapely. 
Hostující soubory budou upřesněny.
20.00 hodin — klub Vrátnice
 

 �ÚTERÝ 25. 1.
KVARTETO MARTINŮ
Novoroční koncert se slavnostním přípitkem 
starosty města. Kvarteto Martinů se řadí mezi 
významné představitele české kvartetní školy.
18.00 hodin — sál ZUŠ

 � STŘEDA 26. 1.
DOPRAVNÍ PIDIKNIR
Zveme všechny maminky s dětmi na dopolední 
povídání o dopravních značkách a na co všech-
no si máme na ulici dávat pozor.
9.00 hodin — dětské oddělení
 

 � STŘEDA 26. 1.
MOŘSKÝ OBCHŮDEK
Lovci perel mohou směnit své mořské peníze 
Moriony za věcné odměny.
13.00 hodin — půjčovna
 

 � SOBOTA 29. 1.
O DRÁČKOVI, KTERÝ SE BÁL
Představení loutkového divadélka ROLO.
10.00 hodin — podkroví
 

 � PONDĚLÍ 31. 1.
O POKLAD STRÝCA JURÁŠA
„Aby ze světa nevymizela radost“ — slavnostní 
vyhlášení vítězů rožnovského kola.
15.00 hodin — podkroví
 

 � 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 tech-
nikou. Nezapomeňte jej podepsat.
Dětské oddělení
 
VÝSTAVA
 

 � PROSINEC — LEDEN
ABSTRAKTNÍ MALBA — AKRYL, SPREJ
Barbora Cabáková. Mladá autorka pochází 
z  Hutiska-Solance. Ztvárňuje krajinu dle 
svého cítění a vnímání. Inspirací je jí často 
krajina z podhůří Beskyd nebo také útesy v Ar-
broath ve Skotsku. Ve výrazu se posunuje od 
realistického znázornění ke stylizaci. Techni-
ka je akryl nebo akryl s kombinací se sprejem.
Chodby, podkroví

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

První úřední den v novém roce 2022 bude 
ve středu 5. 1.

Zdravotní turistické vycházky

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

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

Klub seniorů
Tel.: 774 423 197
klubsen.rpr@centrum.cz
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 � SOBOTA A NEDĚLE
PROCES PROBUZENÍ 2 — UVOLNĚNÍ 
OD STRACHU Z BUDOUCNOSTI
Proces léčení a meditací — Libor Hajda
so 9 — ne 17 hodin  — Slunečnice
 
MOVEMENT MEDICINE S KAKAOVÝM 
RITUÁLEM
Večer Spontánního Tance — Veronika Živa
17.00-20.00 hodin — Slunečnice

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

 � PONDĚLÍ 3. 1.
ODPOLEDNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ
15.30 — 19.30 hodin — SVČ
 

 � ČTVRTEK 13. 1.
FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST
18.00 hodin — SVČ
 

 � PONDĚLÍ 17. 1.
ODPOLEDNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ
15.30 — 19.30 hodin — SVČ
 

 � ČTVRTEK 27. 1.
FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST
18.00 hodin — SVČ
 

 � PÁTEK 28. 1.
POHÁDKOVÝ PÁTEK – ZIMNÍ RADO-
VÁNKY S AŤOU A RADKEM
Hraje Divadlo Maringotka
17.00 hodin — sál SVČ
 

 � PONDĚLÍ 31. 1.
ODPOLEDNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ
15.30 — 19.30 hodin — SVČ
 
LEDEN

• LYŽAŘSKÉ KURZY PRO MŠ A I. TŘÍDY ZŠ
Ski areál Sachova studánka. V lednu proběh-
nou 4 turnusy lyžování pro MŠ a I. třídy ZŠ. 
Kontaktní e-mail: m.valkova@svcroznov.cz.
• NOVÁ NABÍDKA LETNÍ ČINNOSTI
V průběhu měsíce ledna zveřejníme na našich 
webových stránkách www.svcroznov.cz a face-
booku novou nabídku letních příměstských 
a pobytových táborů.

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

PONDĚLÍ 24. 1. 
3. KONCERT ŽÁKŮ 
V programu vystoupí žáci hudebního a literár-
ně-dramatického oboru ZUŠ Rožnov 
17.30 hodin — koncertní sál ZUŠ Rožnov

 �ÚTERÝ 4. 1.
NOVOROČNÍ VÝSTUP NA RADHOŠŤ 
Trasa: Pustevny — Radhošť — Rožnov (asi 12 km)
Sraz v 8.15 hodin na AN, nást. 20
 

 �ÚTERÝ 11. 1.
RADEGASTŮV OKRUH           
Trasa: Tichá — Frenštát (asi 9 km) 
Sraz v 8.25 hodin na AN, nást. 11
                                                                                                 

 �ÚTERÝ 18. 1.
OKOLO ROŽNOVA 
Trasa: Zubří-Háje — Hradisko — Rožnov (asi 9 km)
Sraz v 9.00 hodin u hudebního altánu v parku
 

 �ÚTERÝ 25. 1.
TEPLICE NAD BEČVOU 
Trasa: Ústí — Horní Těšice — Kelč (asi 11 km)
Sraz v 7.40 hod. na vlakovém nádraží

Další akce v měsíci

 � PONDĚLÍ 10. 1.
MĚŘENÍ GLYKEMIE
9.00 — 11.00 hodin — malá kancelář SC
 

 � ČTVRTEK 20. 1.
Shromáždění důvěrníků spojené s volbami do 
výboru KS.
15.00 hodin — klubovna SC
 

 � ČTVRTEK 27. 1.
PORADNA SOS
Využijte tuto bezplatnou službu občanům, kte-
rá je každý čtvrtý čtvrtek v měsíci.
12.00 — 16.00 hodin — malá klubovna SC

Valašské muzeum v přírodě
Tel.: 571 757 111

 � SOBOTA 18. A NEDĚLE 19. 12. 2021
ŽIVÝ BETLÉM 
Lidová hra o narození Ježíše podle Evangelia 
sv. Matouše.
17.00 hodin — Dřevěné městečko

 �NEDĚLE 26. 12. 2021
ŠTĚPÁNSKÁ KOLEDA
Koncert folklorního souboru Mezříčan z Va-
lašského Meziříčí.
Začátek ve 13.00 a v 15.00 hodin — kostel sva-
té Anny (Dřevěné městečko)

 � PONDĚLÍ 27. 12. 2021
MŠE SVATÁ
Svátek sv. Mláďátek a mučedníků v kostele 
sv. Anny.
16.00 hodin — kostel svaté Anny

Galerie CREARS

 �Galerie CREARS  
vila — nábřeží Dukelských hrdinů 442
• výstava Klára Sedlo / Voynichova zahrada, 
malba do 15. 1.
• výstava Jaroslav / Valečka Nokturno, 
malba do 22. 1.
 

 �Galerie STAGE GARDEN  
pavilon — ul. Na Zahradách 2186
• skupinová výstava ZIMNÍ SALON

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

 � PÁTEK 7. 1.
ZAMRZLÉ KRÁLOVSTVÍ ANEB DVÍŘKA 
DO SRDCE
Veselé divadelní představení plné písniček, zvu-
ků a fantazie.
Pohádka pro starší děti a dospělé – Daniela 
Hanáková
16.00 — 20.00 hodin — Slunečnice
 

 �ÚTERÝ 11. 1.
SPOKOJENÁ ZÁDA / FELDENKRAISOVA 
METODA S INKOU
Workshop pro začátečníky — Inka Stavárková
16.30 — 19.30 hodin — Slunečnice
 

 � PÁTEK 14. 1.
KONSTELAČNÍ UVOLNĚNÍ
Prožitkový workshop se systemickými konste-
lacemi — Hana Kubelová
16.00 — 20.00 hodin — Slunečnice
 

 �ÚTERÝ 18. 1.
SPOKOJENÁ ZÁDA / FELDENKRAISOVA 
METODA S INKOU
Kurz 1. část — Inka Stavárková
17.00 — 18.15 hodin — Slunečnice
 

 �ÚTERÝ 18. 1.
ÚPLŇKOVÁ MEDITACE
Skupinová meditace
18.45 hodin — Slunečnice
 

 � PÁTEK 21. 1.
PLYNUTÍ DUCHA
Zážitkový workshop s šamanským bubnem — 
Mgr. Petr Horák
17.30 — 19.00 hodin — Slunečnice
 

 � PÁTEK 28. 1.
KRUHY ŽIVOTA
Beseda, sdílení — Jiří Dubský
17.00 — 19.00 hodin — Slunečnice
 
Termíny v jednání
 
HVĚZDNÉ BRÁNY S KŘIŠŤÁLOVÝMI 
MÍSAMI
Zvuková relaxace — Jiřina Solvana Vašinová
17.00 — 20.00 hodin — Slunečnice

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

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

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

www.hotel-energetic.cz/koliba-kordulka
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Valašská zima a valašská pecpec
Historické poohlédnutí Richarda Sobotky

Zima si na Valašsko a do Beskyd 
vždycky cestu najde. 

V minulosti se hlásila vysokými 
mrazy a přívaly sněhu. Josef Heř-
man Agapit Gallaš — lékař, lidumil, 
buditel a obdivovatel památného 
Radhoště, Beskydy důvěrně znal. 
Hory, které Valaši obývají, pojme-
noval „Moravskovalaské arkadie“ 
a  k zimnímu času v prvé polovi-
ně 19.  století zaznamenal: „Valaši 
obývají v naší moravské, na všem 
polním zboží hojně požehnané vlasti 
tu nejchudobnější končinu. Dřevěné 
chaloupky chudobných salašáků 
sem a  tam po pahorcích a po oudo-
lích, kteréž zimního času tak velmi 
sněhem zametené bývají, že takřka 
je ani nevidět, kdyby z komínu vy-
cházející kouř jejich přítomnost ne-
prozrazoval.“ 

Za nejtužší zimu všech dob je 
u nás považována ta z roku 1929, 
označovaná také za „zimu století“, 
nebo za „Československou Sibiř“. 
Mráz klesl až k —42,2 stupně, 
v  lese byli nalezeni umrzlí srn-
ci, policistům praskaly pendreky, 
a  železničářům omrzaly končetiny. 
Mrazivé roky panovaly i za druhé 
světové války a ujalo se pořekadlo, 

že zima vyhání Němce z Ruska. 
Zima si brousila zuby vysokými 
mrazy i později. O Vánocích roku 
1961 bylo naměřeno —28,4 stupňů, 
v lednu 1985 —32,4 stupně a v roce 
2006 v Šumperku —30,3 stupně. 

Počátkem 20. století v jedné ze 
svých knih zaznamenal rožnovský 
rodák Čeněk Kramoliš: „Domy Va-
lachů jsou daleko od všeho ruchu 
ukryté v klínu hor. Od narození jsou 
připoutáni k práci, která jim byla 
dána do vínku. Od jara do pozdního 
podzimu jsou na polích anebo v le-
sích. Když potom zima zarazí polní 
a lesní práce, Valach si odpočine, 
i  když při tom ruce nesloží v klín.“

Spolehlivým útočištěm v zimě 
jim byla valašská pec, jak zazna-
menal kronikář František Maléř: 
„Po vytopení se ucpal komín, aby 
teplo neuchodilo, takto pec vyhříva-
la jizbu až do druhého rána. Na peci 
spávaly děcka pod ovčí kůží, i  v  nej-
tužší zimě jim tam bylo tepleji, než 
mamulce a tatulkovi v  lůžku pod 
peřinou. Pěkně se z pece posloucha-
ly při drhnutí peří a přástkách po-
hádky a všelijaké pověsti.“ 

Valašská pec byla v chalupě i  ja-
kousi nemocnicí. „Gazda přesílený 
prací v hoře přijďa domů napil se 

šámu (líh rozředěný vodou, s pe-
přem a solí), vylezl na vytopenou 
pec, vypotil se a bylo mu dobře. Při 
nachlazení pil šám svařený a mazal 
se lysolem. Domácí ho pak na desce 
zasunuli do vytopené pece nohama 
napřed, jenom hlava mu trčela, takto 
se dobře prohřál a vypotil, a zase byl 
grýfný a hybký.“

 Poezie valašských pecí se uza-
vřela rokem 1910, kdy nastal čas 
tehdy moderních „šporheltů“, na 
kterých se o letním čase gazděnám 
dobře vařilo, ale v zimním čase 
moc tepla nedávaly.  

Dnes už je možné pravou valaš-
skou pec vidět jen v muzeu nebo na 
obrázku. 

To všechno odnesl čas, ale jistě 
ne navždy, pravé valašské zimy se 

do Beskyd jednou určitě vrátí a to 
bude chvíle zavzpomínat i na staré 
valašské pece.                            (sb)

Repro Karel Kostka — Valašská pec. 
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Martin Valášek
tka@tka.cz

Fotografická výstava o pralesích v Galerii Na Radnici

NEJBOHATŠÍ EKOSYSTÉMY PLA-
NETY ZEMĚ
PÁTEK 7. 1. —  ÚTERÝ 29. 3.
Galerie Na Radnici

 Výstava spolku Prales dětem zave-
de návštěvníky do deštných prale-
sů Sumatry, na Komodské ostrovy 
za varany do savany a monzuno-
vého lesa, či do korálových útesů 
Indopacifiku. Jedinečná cesta po-
kračuje do tropických mokřadů, 
lesů mírného pásu Evropy, nebo 
do tundry a k ledovcům Islandu. 

Výstava představuje také stejno-
jmenný výchovně vzdělávací pro-
gram pro školy. 

„Spolek Prales dětem je česká 
nezisková organizace, která vznikla 
v roce 2009. Hlavní náplní je ochra-
na světového přírodního dědictví na 
mezinárodní úrovni, podpora proti-
pytláckých aktivit, vykupování dešt-
ného pralesa, vzdělávání a světový 
monitoring zvířat za účelem jejich 
ochrany a tvorby vzdělávacích pro-
gramů pro děti na pěti kontinentech,“ 
vysvětluje autorka výstavy a členka 
spolku Zuzana Koloušková. Dešt-
né pralesy bývají označovány jako 
plíce Země. Jsou velmi bohaté na 
druhy – obsahují až přes 100 druhů 
stromů na hektar. Žije zde nejméně 

50 % všech druhů živočichů a zví-
řat Země a každý den v důsledku 
ničení těchto lesů mnohé druhy 
vymírají. Velkým problémem je 
prudké snižování plochy těchto 
lesů z ekonomických důvodů, a to 
má vliv na atmosférickou cirkulaci 
kyslíku, ohrožuje to téměř všechny 
světové živočišné a rostlinné druhy. 
Výstavu pořádá Téčko ve spoluprá-
ci se ZŠ Videčká. „ZŠ Videčská spo-
lupracuje se spolkem Prales dětem 
od roku 2013. Filmy a přednášky 
ukazují dětem dvakrát ročně světo-
vé ekosystémy a také dopady lidské 
činnosti na divokou přírodu. Součástí 
každého setkání je diskuse o etickém 
chování ke zvířatům a o ochraně pří-
rody. V  rámci různých akcí jsme při-
spěli na koupi více než 1 000 metrů 
čtverečních pralesa a při sběrových 
akcích celé školy postupně získali 
peníze na tři fotopasti, a tím jsme se 
stali součástí světového monitorovací-
ho programu Oko Země,“ popisuje 
spolupráci Libuše Pokorná, koordi-
nátor EVVO na ZŠ Videčská.
 

NOVOROČNÍ KONCERT S PŘÍ-
PITKEM STAROSTY MĚSTA —  
KVARTETO MARTINŮ
ÚTERÝ 25. 1.
18.00 hodin — ZUŠ

V Rožnově je tradicí připít si se 
starostou na zahájení nového 
roku u příležitosti koncertu vážné 
hudby. Letos jsme připravili sku-
tečnou hudební lahůdku - Kvar-
teto Martinů, které se řadí mezi 
významné představitele české 
kvartetní školy. 

Hudební měsíčník Harmonie 
o nich napsal: „Kvarteto Marti-
nů patří nejen do elity české, ale 
i světové a hraje s neuvěřitelným 
entusiasmem a virtuozitou…“ fran-
couzský časopis Classica kvarteto 
hodnotil takto: „Kvarteto Martinů 
má velkorysé gesto… Dva smyčcové 
kvintety odhalují bohatství inspirace 
a svěžest, kterou interpreti zprostřed-
kovávají ve svém moderním podání 
s bezkonkurenční elegancí.“

Během své bohaté hudební ka-
riéry účinkovalo Kvarteto Mar-
tinů na prestižních koncertních 
pódiích Evropy, Severní Ameriky 
a Japonska a spolupracovalo s roz-
hlasovými stanicemi BBC, Radio 
France, ARD, ORF nebo s Čes-
kým rozhlasem.

V sále ZUŠ vystoupí ve složení 
Lubomír Havlák — housle, Adéla 
Štajnochrová — housle, Zbyněk 
Paďourek — viola, Jitka Vlašánko-
vá — violoncello.

Pavel Zajíc
zapa@knir.cz

V lednu budou vyhlášeny výsledky 
městského kola tradiční literární 
soutěže O poklad strýca Juráša, kte-
rou pořádá městská knihovna pro 
žáky základních škol. Slavnostní vy-
hlášení a ocenění výherců proběhne 
v pondělí 31. ledna 2022 v podkro-
ví knihovny. Při pohledu vpřed mi 
dovolte se na tomto místě podělit 
s Vámi o jednu z literárních prací, 
která byla oceněna v rámci této sou-
těže v loňském roce. Téma znělo 
Lež jako věž. Její autorkou je Ema 
Pobořilová, studentka rožnovského 
gymnázia. Se svou povídkou Můj dě-
deček obsadila 2. místo v kategorii 
próza 6. — 7. třída. 

„Jmenuji se Tomáš a jsem nej-
starší dcerou mých rodičů. Bydlím 
v Radhošti pod Rožnovem a navště-
vuji základní školu. Dnes jsem osla-
vil své sté narozeniny. 

Největším dárkem byla návštěva 
mého dědečka, kterému nedávno 
bylo šest měsíců. Dědeček je malé-
ho vzrůstu, a jak už to u mužů bývá, 
narostly mu stářím vlasy. Za svůj 
dlouhý život toho mnoho zažil. Ro-
diče mého dědečka byli velmi chudí 
a nemohli mu zaplatit studium. Pro-
to se rozhodl převzít otcovu živnost 
a stal se bankéřem.

 Práce to nebyla lehká. Jak všichni 
víme, peníze není těžké vydělat, ale 
je těžké, je utratit. Dědeček ke své 
práci přistoupil zodpovědně a celý 
život strávil na cestách, kde poctivě 
utrácel lehce vydělané peníze.

Když maminka přinesla dort a já 
jsem všech sto svíček jedním sfouk-
nutím zapálil, začal nám dědeček 
vyprávět o svém životě. Svou pra-
covní kariéru započal na rozpálené 
pláži v Antarktidě mezi ledními 
medvědy. Každý večer tam popíjel 
čistou ropu, vynikající nápoj, který 
prospívá životnímu prostředí. Když 
konečně utratil svůj první milion, 
vydal se do Anglie. Tam se zabýval 
nakupováním drahých anglických 

čajů. V Londýně se proslavil jako 
spolehlivý utráceč peněz. Královna 
ho proto pozvala na odpolední čaj. 
Poté, co si spálil jazyk studeným 
čajem a nešťastně vyplivl tekutinu 
královně do obličeje, byl zatčen. Po 
dlouhých pěti vteřinách ve vězení 
byl vyhoštěn do Afriky.

Aby si trochu odpočinul, rozho-
dl se, že pojede pouštět draky do 
Japonska. Vítr však byl silný a drak 
i s dědečkem odletěl do vesmíru. 
Přistál na prstenci Saturnu, kde si 
chvíli odpočinul v místních lázních 
proslulých léčbou nevrlosti. Léči-
li se zde nevrlí lidé z celé galaxie. 
Zpět letěl na Zemi tou nejkratší 
cestou kolem Pluta, největší plane-

ty naší sluneční soustavy.
Přistál v Americe. Dědeček byl 

velmi zklamaný, protože na cestě 
vesmírem skoro nic neutratil. Vrhl 
se proto do casina s úmyslem pár 
milionů prodělat. K dědečkově 
smůle však vyhrál tři miliardy 
dolarů. Až teprve po úspěšné in-
vestici do projektu ‚Lední medvě-
di zpět na poušti‘ se mu povedlo 
vyhlásit bankrot. Konečně mohl 
odejít do důchodu. 

Můj dědeček je nejlepší, nej-
pracovitější a nejpravdomluvnější 
člověk na světě. Jednou chci být 
jako on.“

Myslím, že se autorce povedla. 
A těším se na letošní sklizeň.

Bude poklad strýca Juráša bohatý jako vloni?
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 �Občanům Rožnova
Vážení spoluobčané Rožnova. 
Dovolte, abych se s Vámi podělil 
o tom, jak moudře, prozíravě, od-
borně a jednotně rozhoduje vedení 
města, rada, zastupitelstvo. O co 
jde? Někdy na jaře r. 2021, možná 
už na podzim předchozího, se měs-
to začalo zabývat myšlenkou hlavně 
z ekonomických důvodů, jak pře-
vést organizace typu Krytý bazén, 
s. r. o, zimní stadion, stadion D. Zá-
topkové na jednu příspěvkovou or-
ganizaci z důvodů úspor z rozpočtu 
města v řádu několika milionů. To-
hoto úkolu se ujal k prozkoumání 
tým „odborník“. Byl proveden audit 
a jiné, znovu podotýkám odborné 
úkony za nemalou finanční částku, 
které vedly ke schválení tohoto smě-
lého plánu. Byl splněn bod č. 1.

Bod č. 2 tohoto plánu. Kdo po-
vede novou organizaci? Myslím, 
že spousta čtenářů vidělo film „Je 
třeba zabít Sekala“. Další průběh 
našeho příběhu se nesl v duchu „Je 

třeba zbavit se Zlámala“ (stávající 
jednatel krytého bazénu). Úkol 
zněl jasně — odvolat stávajícího 
jednatele bez jakéhokoliv důvodu 
— je nutno dosadit někoho politic-
ky vyhovujícího všem politickým 
uskupením vedení města. Bylo vy-
hlášeno výběrové řízení na nového 
ředitele nově vznikající organizace 
Sport Rožnov zastřešující již zmí-
něné sportoviště. Nový vítěz byl 
možná již znám — nevím, jen si do-
sazuji neznámé do rovnice.

Pro zpestření letní pohody město 
třikrát výběrové řízení zrušilo, aby 
je následně znovu vyhlásilo. Jen 
tak. Vrcholem této velice odbor-
né a zodpovědné činnosti potom 
„když někdo přišel“ bylo zjištění, 
že bod č. 1 je absolutně nereálný 
z ekonomických důvodů, opakuji 
ekonomických. Týmem „odborní-
ků“ bylo zjištěno, že převedením 
těchto organizací na příspěvkovku 
by město přišlo o několik milionů — 
doplacení daní, dotace aj. (nevím, 

nejsem ekonom). Tudíž smělý plán 
mizí v koši, převod se ruší, odklá-
dá min. do příštích voleb. Už se 
na ně těším! Ovšem je tady nově 
vybraný ředitel organizace, která 
možná už existuje, nebo bude nebo 
nebude. Bývalý starosta i bývalý 
místostarosta, kteří byli hlavními 
aktéry této komedie, jsou naštěs-
tí už mimo hru, kterou rozehráli. 
Ještě bývalý starosta v přímém TV 
vysílání na zasedání mimo jiné říká 
„schopných lidí si musíme vážit, 
jelikož na trhu nejsou“ — tudíž je 
třeba zbavit se Zlámala.

Novému starostovi přistál na ta-
líři horký brambor i s nerudovskou 
otázkou „kam s ním?“.

Nicméně vedení města přiznává 
na schůzce se zaměstnanci bazénu, 
že nový ředitel nemá odborné vzdě-
lání daného směru, ba ani min. zna-
losti, zkušenosti s vedením těchto 
sportovních zařízení. Ale byl spl-
něn bod č. 2. — kandidát vyhovuje 
všem politickým uskupením města.

A na závěr tzv. třešnička na dor-
tu tohoto absurdního výkonu naše-
ho vedení města.

Bývá zvykem, že vítěz výběro-
vého řízení je připraven ujmout 
se funkce podle dohody, domluvy 
s  novým zaměstnavatelem. Ne ale 
v Rožnově. Vítěz řízení dostal jako 
bonus neomezenou lhůtu na roz-
myšlenou, zda nastoupí či nikoli. 
Údajně čeká na výsledek dalšího 
výběrového řízení, jehož se zúčast-
nil. Takže se může stát, že oznámí 
městu „sorry jako“, ale Vaše nabíd-
ka mě nezajímá. A jsme na začátku 
příběhu odborné, zodpovědné prá-
ce vedení města. Nebo to je zkouš-
ka na nějaké činoherní vystoupení 
aktérů? Je zcela jisté, že reakce na 
článek budou v duchu, že je podja-
tý, vytržený z kontextu, domněnky, 
polopravdy atd. atd., ale věřte, že 
tak nějak se to stalo. A jak se říká 
— potrefená husa kejhá nejvíce, po-
čkejme si, kdo se ozve první. 

Vladimír Fojtík 

Děti z družiny z rožnovské ZŠ 
Záhumení si na mezinárodní Den 
zvířat přinesly plyšová, živá a vy-
focená zvířata, o kterých předná-
šely, jak se o ně starat, jak krmit 
apod. 

Na školní zahradu v krásném 
a  slunečném počasí přišla někte-
rá živá zvířata na návštěvu: sed-
miletá fenka Sofie, králíci Strakoš 
a Fliček, morčata Bohuš, Rocky, 
sprintující želva Ferda, koza Kiki, 
kterou si děti mohly pást, nebo 
krmit jablky. Paní učitelka Iva Ko-
kinopulosová dokonce přinesla 
královskou britskou kočku Goyu. 
Celá družina si milá a přítulná zví-
řata bohatě užila a  všichni malí 
chovatelé si předali  navzájem 
zkušenosti. 

Jiří Hauser                                
vychovatel školní družiny 

Na Základní škole Záhumení nezapomněli na Den zvířat

Poděkování
Velké poděkování patří prodejně 
Kaufland v Rožnově pod Radhoš-
těm, kde má Strom života — mobil-
ní hospic, poprvé Stromeček splně-
ných přání pro pozůstalé děti.

Těm se i díky Vám mohou o  Vá-
nocích rozsvítit očka radostí z dár-
ků, které jste jim ve své dobrotě 
zakoupili, a mohly tak alespoň na 
chvíli zapomenout na smutné ob-
dobí, které jim letošní rok přinesl 
– ztratily někoho z nejbližších.

Děkujeme Vám a Kauflandu, že 
pomáháte spolu s námi. 

Tým Mobilního hospice        
Strom života

 �Názor občana 
Dne 9. 12. 2021 jsem si přehrál webový záznam 
z jednání ZM 7. 12. 2021.  Byl jsem v napros-
tém němém úžasu z gest a vyjadřování  bývalého 
starosty a současného hejtmana Zlínského kraje 
Ing. Radima Holiše.  Jeho vystupování by se dalo 
srovnat s chováním bolševických funkcionářů do 
konce roku 1989. Ale to není tak podstatné. Pod-
statné je to, že jeho rozhodováním, politickou 
a  mocenskou hamižností se město dostalo do si-
tuace, kdy nový starosta p. Pavlica řídí město tak 
na půl úvazku (a to kdoví jestli), místostarostka 
Kosová má kromě výkonu funkce na  starosti  
péči o své dvě malé děti, takže taky objektivně 
nemůže pracovat naplno, a p. místostarosta Mel-
cher  asi není ta pravá persona pro 21. století. 
Závěr: Město řídí funkcionáři tak trochu na 
vedlejší úvazek, bez tajemníka a momentálně 
s  neschváleným rozpočtem na rok 2022. Moc 
přeji hnutí ANO, aby v komunálních volbách 
v  roce 2022 dopadlo tak, jak v těch letošních 
parlamentních, tedy v opozici.  Po pravdě, moc 
si přeji, aby se do ZM v příštím volebním nedo-
stali vůbec. Ale  jak to dopadne, záleží na nás 
všech v  Rožnově.                  Miroslav Martinák
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Rožnovská SŠIEŘ oslavila sedmdesátiny

Rok 2021 je pro Střední ško-
lu informatiky, elektrotechniky 
a  řemesel v  Rožnově pod Rad-
hoštěm důležitým a slavnostním 
mezníkem. Slaví 70 let od svého 
založení. 

V průběhu letošního roku pro-
běhlo několik zajímavých akcí, 
které připomněly tohle významné 
výročí. Byl vydán Almanach k 70. 
výročí školy, uskutečnilo se slav-
nostní setkání zaměstnanců školy 
(hotel Horal, 1. července 2021), 

konala se slavnostní školní akade-
mie v Janíkově stodole Valašského 
muzea v přírodě (4. 11. 2021). Sa-
mozřejmě nechyběl ani den otevře-
ných dveří (5. 11. 2021) a celostát-
ní seminář Perspektivy elektroniky 
(PEL, 9. 11. 2021).      
 
Trocha z historie

V roce 1951 byla pro nově 
vzniklý podnik Tesla Rožnov pod 
Radhoštěm založena Vyšší prů-

myslová škola vakuové elektro-
techniky. Připravovala specialisty 
středně technické úrovně pro jeho 
elektrovakuové provozy. 

Historie učňovského školství 
začíná taktéž v roce 1951 ote-
vřením jedné třídy oboru foukač 
technického skla. Odborná pří-
prava probíhala pod hlavičkou 
Základní odborné školy při ná-
rodním podniku Tesla Rožnov 
pod Radhoštěm. Obě vzniklé ško-
ly i  podnik žily v těsné symbióze. 

Významným milníkem v životě 
školy byl rok 2006, ve kterém do-
šlo ke sloučení Střední průmyslo-
vé školy elektrotechnické a Střed-
ního odborného učiliště do jedné 
organizace s názvem Střední škola 
informatiky, elektrotechniky a  ře-
mesel Rožnov pod Radhoštěm.

 Ředitelem školy byl jmenován 
Mgr. Miroslav Trefil, dosavadní 
ředitel SOU Rožnov, který je ve 
funkci dodnes. 

(r), fota archiv školy

Slavnostní posezení zaměstnanců školy v hotelu Horal.

Na fotu zleva ředitel školy Miroslav Trefil, radní Zlínského 
kraje pro školství Zuzana Fišerová, Jiří Vojtěšek z Univerzity 
Tomáše Bati a hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

Seminář Perspektivy elektroniky přilákal mnoho odborníků.



Zajímavosti Richarda Sobotky
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Web města

Facebook

Informace ke koronaviru

Strategie Rožnov

Usnesení Rady

Usnesení Zastupitelstva

www.roznov.cz

Rožnov pod Radhoštěm - město 

www.roznov.cz/koronavirus

www.strategieroznov.cz

www.roznov.cz/usneseniRM

www.roznov.cz/usneseniZM

Nepřehlédněte: Důležité odkazy

Jak na Nový rok
Podle numerologie bude rok 2022 
ve znamení čísla 6. Lidé narození 
s  tímto magickým číslem bývají 
spolehliví a čestní, jsou veselí, tole-
rantní a mají optimistické názory. 
Dovedou se těšit ze života a o svou 
radost se dělí s ostatními. Jejich 
vlídná a starostlivá povaha jim získá 
spousty přátel.

Pro datum narození Nového roku 
1.  1. 2022 platí podle numerolo-
gie číslice 8 a lidé narození v  jeho 
znamení jsou silné a imponující 
osobnosti, bývají slavnými vojevůdci 
a  velkými postavami politiky. Pří-
chod Nového roku je významný 

den a je obvykle zvýrazněn slav-
nostním stolováním. 

I v dřevních časech starých Va-
lachů býval jídelní lístek v tento 
den dosti bohatý. Na „maškrty“ 
tehdy peněz nebylo, a ve starých 
dobách nebylo ani obchodů. Pla-
tilo, že všechno na stole by mělo 
být domácí a tedy svoje. I tak býval 
jídelní lístek dosti bohatý. Nejdůle-
žitější stravou byly brambory (zem-
ňáky) s mlékem, podmáslím, nebo 
kyškou. Polévka byla „zelnicová“ 
zasmažená vodou. Na hambálkách 
viselo v komíně vyuzené „prasací“ 
maso a klobásy. Jak zaznamenal 
Jaroslav Štika ve své knize Li-

dová strava na Valašsku, zvláště 
s  omastkem se šetřilo až úzkost-
livě. U Antošů ve Viganticích vy-
klopili na mísu zemňáky v  koži 
a  na stropní trám, přímo nad stůl, 
zavěsili polt špeku. Každý si olou-
pal brambor, osolil a  prý jím jen 
tysnúl o slaninu.

Na Valašsku bývala v minulosti 
na svátečním stole také zhřívani-
ca, což je cukr upálený na másle 
na karamel, zalitý odvarem z koře-
ní. Nápoj se podával teplý. Popíje-
ly ho také šestinedělky, ale patrně 
nejen ony. 

V současnosti bývá slavnostní 
stůl ozdobený svícny se svíčkami 
a větvičkami jmelí, smrku nebo je-
dle, položenými vedle talíře nebo 
na ubrousek. 

Ke slavnostním pokrmům patří 
i rozmanité cukroví a také nápoje 
pro zvláštní příležitost, muže lze 
počastovat višňovkou, dámy jem-
ným vanilkovým likérem. 

Silvestrovský stůl bývá ve zna-
mení loučení se starým rokem 
a  jeho výzdoba je pestřejší a vese-
lejší. Novoroční stůl je vyvrchole-
ním a zároveň ukončením zimních 
svátků, tabule je bohatě upravená 
s pokrmy, které zaručují hojnost 
po celý následující rok. 

Je dobré uchovávat staré zvyky 
a tradice. Na jedné polovině světa 
utrhnutím posledního lístku v ka-
lendáři začnou psát lidé rok 2022, 
jinde se však budou pohybovat 
ve zcela odlišné časové dimenzi: 
vyznavači islámu budou psát rok 
1443, Židé rok 5783 a téměř mili-
arda Indů rok 1945.  

Zatím co si kolem svátečně pros-
třených a vyzdobených stolů bude-
me v posledním dnu starého roku 
přát při vstupu do roku nového 
štěstí a zdraví, a slibovat všelijaká 
předsevzetí, s jejichž pomocí toho 
dosáhneme, pro velkou část světa 
to bude den jako každý jiný.     (sb)
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Sport na zuberských sportovištích v roce 2021

INZERCE

Začátek letošního roku nejen 
v  Zubří sportu příliš nepřál. „Ne-
dohrána zůstala amatérská kužel-
kářská liga, nekonal se ani turnaj 
neregistrovaných ve stolním tenisu 
a museli jsme přeložit Biatlonový 
závod svobody na podzimní termín. 
Svou kondici jsme si udržovali při 
druhé sportovně-turistické výzvě Po-
hybu zdar, covidu zmar, v níž jsme 
pokračovali i v létě, kdy se situace 
zlepšila. Zelenou nakonec dostala 
i  sezónní tenisová soutěž Zubří-
ček, na kurtech jsme se potkali i při 
turnajích dvouhry a čtyřhry mužů. 
V  areálu Polyfunkčního centra si 
mohly děti zasoutěžit v atletickém 
víceboji Čokoládová trepka, i když 
už podruhé jen virtuálně. Na pod-
zim jsme si už užili i stolní tenis při 

příležitosti konání sedmého ročníku 
ve čtyřhře mužů s názvem Pepinec 
CUP. V Březovci jsme mohli uspo-
řádat druhý ročník Biatlonového 
závodu svobody a rozjela se i ama-
térská liga v kuželkách,“ přiblížil 
letošní sportovní rok v Zubří Josef 
Randus z  odboru sportu a  kultu-
ry městského úřadu a pokračoval: 
„Kromě toho se o  sportovní dění 
v  Zubří samozřejmě staraly i míst-
ní oddíly a  spolky, takže nechyběla 
ani házená, fotbal nebo gymnas-
tika. Co přinese závěr roku a rok 
příští, samozřejmě nevíme, ale jsme 
si jisti, že sport zůstane sportem 
a  všichni ti, kteří se rádi hýbou, 
posilují svou imunitu a  mají radost 
ze svobodného pohybu, budou spor-
tovat i nadále!!“                           (r) 

Sportovní akce zuberské radnice mají na starost 
(zprava) Josef Randus a Pavel Přikryl. V době co-
vidové se kvůli přísným protiepidemickým opat-
řením ani oni neobešli bez staletím ověřeného 
valašského „dezinfekčního zázraku“.

Do výzvy Pohybu zdar, covidu zmar se 
zapojili také místní turisté.

Účastníci virtuální Čokoládové trepky.

Společná fotka „dospěláků“ Biatlonového závodu svobody.
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Rožnovské gymnastky mezi absolutní špičkou
Sportovní gymnastky ze Zlínského 
kraje v sobotu 20. listopadu bojo-
valy v rožnovské sokolovně o tituly 
přebornic kraje a o postup na mist-
rovství republiky. 

Podzimní krajský přebor je závo-
dem družstev žákyň, což znamená, 
že na každém nářadí nastupují 3+1 
závodnice a závod probíhá v kom-

pletním čtyřboji — přeskok, bradla, 
kladina a prostná. Přestože do zá-
vodu zasáhla nepříznivá covidová 
situace, která hodně zamíchala 
ve složení jednotlivých družstev, 
a to nevyjímaje domácích gym-
nastek, podařilo se vše nakonec 
uspořádat. „Jsme velice rádi, že se 
nám tuto soutěž podařilo dostat do 
Rožnova. Obvykle podobné akce 

probíhají ve velkých střediscích, jako 
je Zlín. Ale ukazuje se, že i my do-
kážeme připravit ideální podmínky, 
které takto náročný závod vyžadu-
jí,“ sdělil předseda TJ Rožnov Jan 
Fiedler.

Medailové žně pro Rožnov
Krajský přebor proběhl ve 

čtyřech věkových kategoriích 

(ligách).  Družstva z TJ Rožnov 
pod Radhoštěm si vedla nad oče-
kávání dobře. V 5. lize (ročníky 
2014–2012) Rožnovanky získaly 
bronz, ve 4. lize (2014–2009) ob-
sadily nádherné druhé místo a ve 
3. lize (2014 a st.) opět vybojovaly 
bronzovou medaili. 

Text a fota Pavel Románek

INZERCE

Rožnovské gymnastky — horní řada zleva Aneta Talpo-
vá, Aneta Chýlková, Daniela Perutková, Olivie Malotová, 
Kristýna Kantorová (3. liga), dolní řada zleva Nikola 
Mildorfová, Ella Van den Eede, Ella Kudrnová, Veronika 
Hurtíková, Rozálie Petřvalská a Maja Pekárková (5. liga)

Tým rožnovských rozhodčích a organizátorů (zleva) Michaela 
Perutková, Adéla Zedníčková, Jan Fiedler a Kateřina Kolmačková.

Družstvo rožnovské 4. ligy (zleva) Lucie Vašková, Magda Pecho-
vá, Alžběta Rozsypalová, Denisa Hurtíková a Tereza Vojkůvková.
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Házenkáři jsou na svéhoHázenkáři jsou na svého

První prosincovou neděli se v zu-
berské sportovní aréně uskutečnil 
velkolepý Galavečer úpolových 
sportů LFL — IV. Mezi nejlepší-
mi boxery ani tentokrát nechyběl 
Jakub Bambuch (kondiční trenér 
zuberských házenkářů). „Kuba to 
dokázal a zdolal polského reprezen-
tanta Vladimíra Bezrukova 3:0 na 
body! Skvělá atmosféra, zaplněná 
hala, výborný výkon, standing ova-
tion, vítězství. Kubo, díky!“ nešetřil 
chválou Josef Randus z odboru 
kultury a sportu zuberské radni-
ce. A s gratulací se na Fb připojili 
i zástupci HC ROBE Zubří: „Náš 
kondičák Kuba Bambuch se nevě-
nuje jen budování kondičky a svalů 
našich borců, je znám především 
svou bohatou kariérou bojovníka. 

Se svou kariérou se rozloučil doma 
před svými nejbližšími. Zápas vy-
hrál a svou kariéru tak zakončil 
nejlépe, jak mohl. Za celý klub gra-
tulujeme! Kubo, jsme na tebe hrdí.“

Na fotu házenkářů s Kubou 
jsou — horní řada zleva Milan Ma-
lina, Ivo Tovaryš (člen výk. výboru 
HCZ), Bohdan Mizera, Miroslav 
Pšenica, Petr Kocurek a Matěj 
Havran (drží pás), Šimon Mize-
ra, David Mazurek, Josef Mali-
na (sekretář klubu), Pavel Bajer, 
Peter Dávid (hl. trenér). Spodní 
řada zleva Kuba Cibulec, Tomáš 
Mičkal, Adam Dořičák, René 
Dořičák (místopředseda klubu), 
Ondřej Mika, Pavel Přikryl, Jakub 
Bambuch, Josef Dobeš. 

(r), foto Fb HC ROBE Zubří

kondičního trenéra hrdíkondičního trenéra hrdí

Do nové výroby 

v Rožnově pod Radhoštěm hledáme

TECHNIKY SERVISU
SMĚNOVÉ PRACOVNÍKY SERVISU
TECHNOLOGY A INŽENÝRY


