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Radnice přijímá návrhy na čestná ocenění
Máte ve svém okolí někoho, kdo se významně zasloužil o šíření dobrého jména našeho města? Víte o někom, kdo by si zasloužil ocenění za 
přínos pro město v oblasti kultury, vědy, sportu či ve společenské oblasti? Znáte někoho, kdo vykonal čin spojený s osobním hrdinstvím, 
který by neměl zůstat nepovšimnut? Dejte o tom vědět rožnovské radnici do konce dubna. Pro více informací se můžete obrátit na Martina 
Beníčka, vedoucího odboru školství a sportu: martin.benicek@roznov.cz, 604 156 830.                                                                      (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 

	�Očkování	bez	registrace

Vakcinace	proti	covidu-19	bez	
předchozí	registrace	je	možná		
v	 Rožnově	 ve	 zdravotnickém	
zařízení	Orthes	 (ul.	Palacké-
ho	čp.	481).	Termíny:	ponděl-
ky:	 31.	 ledna	 a	 v	 únoru	 pak	
7.,	14.,	21.	a	28.	vždy	v	čase	
8-12	a	13-18	hod.	S	sebou	ob-
čanku	a	kartičku	pojišťovny.	(r)

Tři králové navštívili i radniciTři králové navštívili i radnici

Sbírka se vydařilaSbírka se vydařila

Charita Valašské Meziříčí uspořá-
dala na začátku ledna již 22.  roč-
ník tradiční Tříkrálové sbírky. 
Smyslem této celonárodní akce je 
vykoledovat finanční prostředky na 
pomoc potřebným, kteří se ocitli 
v nečekané složité situaci, a zdra-

votně i sociálně znevýhodněným 
občanům. Letos se podařilo vybrat 
rekordní částku. Celkem se od 
dárců vykoledovalo 2 807 585 Kč. 
V  Rožnově se vybralo 375 452 Kč 
(snímek je z rožnovské radnice, zle-
va místostarostka Kristýna Kosová, 

starosta Jiří Pavlica a dva ze tří 
králů — Daniel Drápala a Jaromír 
Koryčanský). V Zubří například 
sbírka vynesla 264 180 Kč, na Hu-
tisku-Solanci 143 945 Kč, v Horní 
Bečvě 81 663 Kč a ve Valašské 
Bystřici 145 436 Kč.                   (r)

2022 — rok mimořádně velkých investic 
Co	 se	 letos	 chystá	 v	 Rožnově?	 Jaké	
investice	má	radnice	v	plánu?	Odpo-
vědi	na	tyto	otázky	jsme	hledali	u	mís-
tostarosty	Jiřího	Melchera	(ANO).

„Letošní rok bude obdobím velkých 
investic. Po více než sedmi letech pří-
prav otevíráme klíčové realizační fáze 
dvou největších investičních akcí. Za-
hajujeme rekonstrukci a  přístavbu 
městské knihovny jejím přestěhová-
ním do Společenského domu v roz-
sahu 80 mil. Kč. V případě schvále-
ní zastupitelstvem města současně 
nastartují první etapy stavby nového 
kulturního centra na místě dnešní-
ho kina, při kterých využijeme jak 
kulturní rozpočtovou rezervu s  do-
tací, tak počítáme s dalším úvěrem. 
O  rozsahu této klíčové největší in-
vestice budeme informovat po závě-
rech, které řekne zastupitelstvo města 
27.  ledna. Po dvou letech omezování, 
nejen kultury, ale také vzdělávání 
z  důvodu pandemie, vidíme vklad do 

těchto oblastí a zároveň vzdělávacích 
institucí jako nejpotřebnější. Sázíme 
na vědomí, že tvoříme v Rožnově pod 
Radhoštěm základ pro vzdělávání 
mládeže a zároveň na podporu kul-
turních hodnot sdružujících společ-
nost ve městě. 

V roce 2022 navazujeme na budo-
vání chodníku z centra města směr 
Hutisko, výstavbou posledního úseku 
chodníku pod názvem Tylovice 3 a to 
za částku 11,5 mil. Kč. Současně bude 
také zrekonstruována vozovka. Další 
chodník budeme prodlužovat stavbou 
na Dolních Pasekách od tiskárny na-
horu. Poslední prosincové zastupitelstvo 
města schválilo rekonstrukci kuchyně 
na Základní škole 5. května a počítáme 
také se stavbou dvou potřebných parko-
višť u  ZŠ Pod Skalkou. Tato parkoviš-
tě souvisí přímo se stavbou kulturního 
centra v těsné blízkosti. Současně pra-
cuje odbor investic města na dokončo-
vání 12 projektů pro revitalizaci sídlišť, 
stavbu dalších chodníků, cyklostezek ve 

městě a projektovou přípravu parkovací 
politiky na sídlištích. V letošním roce 
nepřijdou zkrátka ani chodníky ani 
komunikace. V plánu je oprava vozovky 
na Lázu v hodnotě 2,1  mil. Kč nebo na 
1.  máji za 1,1 mil. Kč.  Máme připrave-
no investování do oprav chodníků Pod 
Hrází za 1,6 mil. Kč a opravíme chod-
níky v dolním parku za 2,8 mil. Kč. 
Schválený rozpočet města na rok 2022 
počítá také s investicí, kterou je revitali-
zace bytového domu na ulici Moravská 
v  rozsahu 14 mil. Kč,“ informoval 
Melcher (na fotu)                               	(r)

	� Změna	v	klubu	seniorů

V lednu si členové rožnovského 
klubu seniorů zvolili nové vedení. 
Anneliese Přikrylovou (na fotu 
vpravo) po takřka 14 letech vystří-
dala Zdeňka Štefelová (vlevo). Více 
informací v příštím vydání.         (r)



Neutěšené	 situace	 po	 krachu	 doda-
vatele	Bohemia	Energy	se	snaží	vyu-
žít	další	dodavatelé	energií.	

V posledních dnech zaznamenali 
strážníci rožnovské městské policie 
zvýšenou aktivitu osob zastupují-
cích známého dodavatele energií. 
Představí se jako „energetičtí kon-
zultanti“ a nabízejí kontrolu výhod-
nosti stávající smlouvy. Zaměřují se 
na osamělé osoby vyššího věku. 

Jakmile prodejcům klient otevře, 
je zle. Prodejci se doslova nacpou 
klientovi do bytu a za použití ná-
tlaku nebo slibů nutí k podpisu 
smlouvy. Někteří z prodejců byli 

za poslední dny přistiženi opako-
vaně. Dle jejich vyjádření jim jejich 
nadřízení udělené pokuty proplatí. 
Strážníci jim jejich nekalou činnost 
určitě neulehčí. Uvidíme, kolik po-
kut jim jejich „progresivní manaže-
ři“ „zatáhnou“. 

Při podezření na podomní pro-
dej volejte, prosím, NEPRODLE-
NĚ městskou policii. NIC NA 
MÍSTĚ NEPODEPISUJTE A TO 
ANI NA DISPLEJ TABLETU 
NEBO CHYTRÉHO TELEFO-
NU. Nejlépe nečekané návštěvě 
vůbec neotevírejte dveře. Na slu-
žebně městské policie je možno 
vyzvednout samolepku „Víš, kdo je 

za dveřmi?“, kterou doporučujeme 
umístit na dveře do výše očí. Měla 
by připomenout ostražitost v pří-
padě, že hodláte otevřít neznámé 
osobě.                        (MP	Rožnov)
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Ve službách města. Takový je 
název zbrusu nové knihy z edice 
Rožnovské malé tisky, která je 
od čtvrtka 16. prosince v prodeji 
v Turistickém informačním cen-
tru v Rožnově pod Radhoštěm. 
Autory knihy jsou Daniel Vašut 
a Aleš Pilař.

Historie městské policie
KRÁTCE

Od ledna se změnily poplatky za 
ukládání některých artiklů v rož-
novském sběrném dvoře, zejména 
se jedná o stavební suť a pneu-
matiky. Stavební odpad je nyní 
zpoplatněn částkou (bez DPH) 
1  122  Kč/t, resp. 1 915 Kč/t (ne-
bezpečný odpad). Za pneu 50 Kč.

Město oslovilo pořadatele kultur-
ních, sportovních, společenských 
i dalších akcí v roce 2022 s tím, 
že mohou do 2. února požádat 
o  zkrácení doby nočního klidu. 
Ten je ze zákona od 22.00 do 
6.00  hodin. Žádosti zastupitelé 
proberou 26. dubna.

Rožnov pro rok 2022 nezvýšil po-
platky za svoz odpadů. Zůstává 
tak základní sazba 684 Kč za ob-
čana. Náklady na svoz komunál-
ního odpadu však každý rok stou-
pají a město každoročně doplácí 
okolo 5 milionů korun ze svého 
rozpočtu.                                  		(r)

Zpoplatnění stavebního odpaduProdloužení nočního klidu Cena za svoz odpadů stejná

Rožnov má rekordní rozpočet 710,5 milionu
Zastupitelé	 schválili	 21.	 	 prosince	
vyrovnaný	 rozpočet	 na	 rok	 2022.	
Počítá	 s	 částkou	 710	 500	 000	 Kč	
ve	 výdajové	 i	 příjmové	 části.	 Mezi	
největší	 investiční	 akce	 započaté	
v		roce	2022	bude	patřit	rekonstruk-
ce	a		přístavba	knihovny	za	přibližně	
80	milionů	korun.

Na zmíněném mimořádném za-
sedání zastupitelstva města byly 
projednávány tři hlavní body: ná-
vrh rozpočtu města na rok 2022, 
rekonstrukce a přístavba městské 

knihovny a stavba kulturního cen-
tra. K rozpočtu města na rok 2022 
vzešlo 9 protinávrhů, při hlasování 
byl zastupiteli přijat pouze 1, a to 
rekonstrukce kuchyně ZŠ 5. května 
v hodnotě 9,5 mil. Kč. Zastupitelé 
schválili rozpočet na příští rok ve 
výši 710 500 000 Kč, přičemž jed-
nou z největších investičních akcí, 
která bude započata v následujícím 
roce, je rekonstrukce a  přístav-
ba městské knihovny za více než 
80  mil. Kč. Další významné fi-
nance budou určeny na revitalizaci 

bytového domu v městském majet-
ku na ulici Moravská (14 mil. Kč) 
nebo další etapu chodníku Tylovice 
- Hážovice (11,5 mil. Kč).

„To,	 že	 jsme	 rozpočet	 schválili,	
je	 pro	 mne	 dobrým	 signálem,	 že	
máme	 pokračovat	 v	 naplánovaných	
investičních	 akcích.	 Zařadili	 jsme	
do	něj	také	rekonstrukci	a	přístavbu	
knihovny.	To	by	nemělo	být	pro	měs-
to	finanční	zátěží.	Částku	40		milio-
nů	zafinancujeme	z	kulturní	rezervy.	
Dalších	40	milionů	korun	má	být	za-
placeno	z	úvěru,	který	si	město	vza-

lo.	Předpokládáme	zároveň,	že	tento	
úvěr	bude	později	splacen	částečně	
z	dotace,“	dodal starosta Rožnova 
pod Radhoštěm Jiří Pavlica.

O tom, zda a jak má město po-
kračovat v přípravě výstavby kul-
turního centra, budou zastupitelé 
znovu jednat na zasedání, jež se 
uskuteční 27. ledna. Radě města 
a  městskému úřadu uložili do té 
doby usilovat o získání dalších 
zdrojů financování této investiční 
akce a předložit zastupitelstvu kon-
krétní návrhy.                              (r)

Starosta Jiří Pavlica od prosince pracuje jako neuvolněný
V	 závěru	 starého	 roku	 došlo	 ke	
změně	výkonu	funkce	prvního	muže	
Rožnova	z	uvolněného	na	neuvolně-
ný.	O	vysvětlení	jsme	požádali	přímo	
starostu	Jiřího	Pavlicu	(na	snímku).	
Jeho	 vyjádření	 přinášíme	 v	 plném	
znění.	

„V prosinci zastupitelé na mou žá-
dost schválili, že budu po zbytek vo-
lebního období, to je do října 2022, 
vykonávat funkci starosty jako neu-

volněný. Co to znamená? Z pohledu 
výkonu funkce se v zásadě nic ne-
mění, mám stále stejnou zodpověd-
nost. Rozdělení gescí zůstává také 
nezměněno. 

Na úřadě jsem k zastižení kaž-
dé pondělí v odpoledních hodinách, 
v  úterý, středu a čtvrtek poté v  do-
poledních hodinách. V pátek se pra-
videlně konají jednání rady města, 
na kterých jsem samozřejmě také 
přítomen. Pokud se mnou občané 

potřebují mluvit, mohou mi volat na 
mobilní telefon, číslo je zveřejněno 
na stránkách města. Nebo mohou 
zavolat na sekretariát a domluvit si 
se mnou osobní schůzku. 

Vzhledem k tomu, že se nám po-
dařilo obsadit místo vedoucího úřa-
du – tajemníka, nebudu už nadále 
zodpovědný za personální otázky 
na úřadě, které byly dle zákona 
doposud v mé kompetenci,“ sdělil 
starosta.                                             (r)

Energoaqua zdražila energie
Vzhledem	k	celosvětovému	nárůstu	
plateb	za	energie	redakce	Spektra	
Rožnovska	požádala	v	lednu	firmu	
Energoaqua	jakožto	největšího	do-
davatele	 tepla	ve	městě	o	 	 sdělení	
cen	energií	na	 letošní	rok	(kromě 
tepla dodává firma některým sub-
jektům i elektřinu – pozn. red.).	

I přes urgenci jsme však údaje 
k 24. lednu nezískali. Informa-
ce jsme tak hledali u energetika 
městského úřadu Jana Cieslara. 
„Elektřinu dodává Energoaqua 
především firmám v  areálu bý-
valé Tesly Rožnov, městu jen 
minimálně, a to částečně společ-

nostem Krytý bazén a Komerč-
ní domy. Zatímco v loňském 
roce byla obchodní složka ceny 
cca 1  700 Kč/MWh, nyní je to 
7  500  Kč/MWh. 

Ceník na rok 2022 má účin-
nost na první 2 měsíce, poté vy-
jde zřejmě nový ceník. Pokud jde 
o  ceny tepla, které Energoaqua 
dodává kromě areálu Tesly rov-
něž do bytových domů na území 

města, doposud (k 24. lednu - 
pozn. red.) jsme výši záloh na rok 
2022 neobdrželi. 

Zatím je nám známa jen výše 
konečné ceny tepla za uplynulý 
rok 2021. Zálohová cena byla 
555 Kč/GJ, skutečná je ovšem 
758 Kč, tedy dochází k doúčtování 
203 Kč/GJ, což je téměř 40  pro-
cent ceny navíc,“ informoval 
energetik města.                     (r)

Městská policie opět varuje veřejnost před podomními prodejci
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Nádražní ulice v nové podobě Pohlednice 
Richarda Sobotky

Dům č. p. 34 v Nádražní ulici v závěru 19. století a  po-
čátkem 21. století před dokončením rekonstrukce. 

V	 Rožnově	 pod	 Radhoštěm	 patřila	
Nádražní	ulice	vždy	k	nejfrekvento-
vanějším.	

V čase vrcholící lázeňské his-
torie města jí léto co léto prou-
dily zástupy lázeňských hostů. 
I v  současnosti, napojením na 
vlakové a  autobusové nádraží vy-
tváří hlavní přístupovou cestu do 
centra. Začíná u dolního mostu 
a  míjí zeleň dolní části městské-
ho parku. Pak římskokatolický 

kostel Všech svatých, který byl 
v  minulosti spolu s náměstím 
a  dřevěnou radnicí srdcem dře-
věného městečka a podnes je 
součástí historického jádra města 
Rožnova pod Radhoštěm. 

Dům č. p. 34 měl vstup z Kos-
telní ulice. Měla v něm být i tra-
fika. Naproti přes ulici byl špitál 
č.  p. 35, který stál za dnešním ob-
jektem CHKO č. p. 36, kde měl na 
přelomu století prodejnu perníkář 
a svíčkař J. M. Bajer. 

Tak jako v minulosti i v sou-
časnosti je Nádražní ulice plná 
obchodů.

Po celé dvacáté století patřil dům 
č.  p. 34 v Nádražní ulici k nejhez-
čím v celém městě Rožnově. V  mi-
nulosti v něm byla prodejna oděvů, 
kožešin i textilu, v posledních 
desetiletích pak prodejna Galan-
terie. 

V devatenáctém století stál na 
tom místě dům dřevěný z kulati-
ny. Roku 1900, jak je patrné z  le-

topočtu na věžičce, byla dřevěni-
ce nahrazena pěknou zdobenou 
zděnicí. 

Chátrající stavba se po roce 
2000 dočkala rekonstrukce. Pů-
vodní prodejna Galanterie zů-
stala. Kůlnu ve dvorku nahradila 
vkusná přístavba. Rekonstrukce 
dům celkově přizpůsobila sou-
časným požadavkům, také však 
Nádražní ulici zkrášlila. Oprava 
domu č.  p. 34 bude dokončena po-
čátkem roku 2022.                       (sb)

	�Dotazník	pro	rodiče	žáků	základních	škol	a	nižších	ročníků	
Gymnázia	v	ORP	Rožnov	pod	Radhoštěm

  www.maproznovsko.cz
Vážení rodiče,

dovolujeme si vás touto cestou 
požádat o pár minut vašeho času 
a vyplnění dotazníku k trávení 
volného času dětí na Rožnovsku. 
Máme zájem přizpůsobit v našem 
regionu nabídku volnočasových 
aktivit více potřebám současné 
doby a rodin, potřebujeme záro-
veň vědět, jaké jsou potřeby a  pre-
ference nejen dětí, ale i jejich ro-
dičů. 

Školy i středisko volného času 
pak dále mohou s těmito informa-
cemi pracovat.

V závěru loňského roku jsme se 
již ptali dětí ve školách, abychom 
znali jejich názor, jak tráví svůj 
volný čas a zda jim to vyhovuje. 
Nyní oslovujeme i vás, rodiče, aby-
chom zjistili váš pohled na dané 
téma. Získáme takto dokument 
„Analýza potřeb možností trávení 
volného času dětí na Rožnovsku“, 
který pro nás odborně zpracovává 
sociolog. 

Názor vás, rodičů, je pro tvorbu 
Analýzy velmi důležitý, a proto 
bychom rádi požádali o vyplně-
ní dotazníku i vás. Dotazník je 
k  tomu nyní uzpůsoben. Vyplnit 

ho můžete on-line a zabere vám to 
3 až 5 minut v závislosti na počtu 
vašich dětí. 

Cílem této Analýzy je zmapovat 
nejen současnou situaci možností 
trávení volného času dětí a  do-
stupnost volnočasových aktivit, 
ale také potřeby a představy žáků 
o využívání jejich volného času. 
Pro dosažení vypovídající hodno-
ty současného stavu bychom byli 
rádi, aby tento dotazník vyplnilo 
co nejvíce rodičů. 

Výsledný dokument vám před-
stavíme na veřejné prezentaci 
v  průběhu jarních měsíců, budete 
tak seznámeni s finálními výsled-
ky a kompletní Analýzou, ze které 
budou patrné úhly pohledu jak 
žáků, tak rodičů na trávení volné-
ho času dětí na Rožnovsku. 

Dotazníky bude možné vyplňo-
vat do 15. února. 

Odkaz na ně najdete na výše 
uvedené webové adrese, která je 
www.maproznovsko.cz.

              
 Za realizační tým MAP II

Martina Novosádová
martina.novosadova@maproznovsko.cz
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Městská sportoviště má pod palcem Jan Morcinek
Od	Nového	roku	došlo	ke	změně	na	
pozici	 jednatele	městské	 společnos-
ti	Krytý	bazén.	Stanislava	Zlámala	
(59)	vystřídal	Jan	Morcinek	(29,	na	
fotu).	Důvodem	je	snaha	radnice		za-
střešit	 městská	 sportoviště	 do	 nově	
vznikající	organizace	Sport	Rožnov.	
Spektrum	Rožnovska	u	 této	příleži-
tosti	položilo	novému	jednateli	něko-
lik	otázek.

	�Mohl	 byste	 se	 našim	 čtenářům	
představit?
„Jsem rodák z Rožnova, vystudoval 
jsem místní gymnázium. Posledních 
devět let jsem byl tak říkajíc ve světě. 
Studoval jsem nejdříve v Praze, poté 
v Olomouci sportovní fakulty. Mým 
předešlým pracovištěm byl fotbalový 
klub, kdy právě fotbalu jsem se dří-
ve aktivně věnoval, v začátcích jako 
hráč, poté jsem byl trenér, a nakonec 
i funkcionář, respektive ředitel diviz-
ního klubu 1. HFK Olomouc. Co se 

týká Rožnova, tak tady jsem hrál 
nejen již zmíněný fotbal, ale také 
florbal. Do kontaktu jsem v Praze 
a Olomouci přišel závodně i s atleti-
kou. Vyzkoušel jsem si ale na fakultě 
také řadu dalších sportů.“ 

	� Co	je	vlastně	Sport	Rožnov?
„Jedná se o organizaci, do níž chce 
Rožnov zastřešit všechna svá sporto-
viště — krytý bazén, koupaliště, Atle-
tické hřiště Dany Zátopkové a zimní 
stadion. Než k tomu dojde, budou 
tato zařízení v první půlce roku 2022 
zaštítěna ještě stále existující komerč-
ní organizací Krytý bazén, která by 
se měla postupně ale transformovat 
a stát se základem již zmíněného 
Sportu Rožnov.“

	� Jaké	jsou	vaše	plány?
„Má vize není nijak revoluční, fi-
nancování sportu v naší republice 
není nastaveno optimálně. Málo-

které sportoviště, snad kromě fitness 
center dokáže fungovat výdělečně. 
Je to holt spíše o veřejné podpoře. 
Mým cílem je mj. pokusit se získat 
více peněz ze soukromé sféry. Spor-
toviště bezesporu musí primárně 
sloužit hlavně pro potřeby místních 
obyvatel, klubů a spolků, ale město 
se rozvíjí v cestovním ruchu a sport 
je jedna ze služeb, která může být 
hybatelem turismu. Sportoviště by 
měla splňovat účel toho, aby se více 
lidí dostalo na Rožnovsko a našli si 
tady své aktivity. Kdybych měl uvést 
příklad, tak třeba venkovní koupa-
liště je na hlavním tahu na Sloven-
sko. Pokud by se sportoviště šikovně 
propojila s ubytováním, přilákali 
bychom určitě více sportovních klu-
bů třeba na soustředění. To by pak 
generovalo nové zisky. Možností je 
tady určitě více, jen se chci ze za-
čátku zaměřit spíše na organizační 
stabilizaci společnosti.“

	� Zůstal	 ve	 firmě	 váš	 předchůdce	
Stanislav	Zlámal?	
„Se Stanislavem Zlámalem se mi 
podařilo domluvit, aby zůstal, za což 
jsem moc rád. Nyní pracuje jako pro-
vozní ředitel bazénu, ale výhledově po-
čítám s tím, že bude řešit po technické 
stránce provoz svěřených sportovišť.“  

Za rozhovor poděkoval          
Pavel Románek

	�Nominujte	do	28.	února	své	
favority	na	sportovce	roku	

Již počtrnácté bude v letošním roce 
město Rožnov udělovat ocenění 
Sportovec roku. Cena je určena 
nejlepším sportovcům, kolektivům, 
trenérům a hendikepovaným spor-
tovcům uplynulého roku 2021. Stejně 
jako u předcházejících ročníků vyhlá-
šení nejúspěšnějších sportovců měs-

ta bude udělena také Cena starosty 
města, určená zasloužilému sportov-
ci, trenérovi nebo funkcionáři, který 
se významně zasloužil o  rozvoj spor-
tu a tělovýchovy ve městě. V součas-
né době město přijímá nominace na 
uvedená ocenění. 
Sportovní i laická veřejnost má mož-
nost zasílat na MěÚ v Rožnově ná-
vrhy na nejlepší sportovce roku do 
28. února.

Termín slavnostního ceremoniálu 
vyhodnocení nejúspěšnějších spor-
tovců, sportovních kolektivů a trené-
rů roku 2021 bude stanoven dle aktu-
ální epidemiologické situace. 

Důležité upozornění

Návrhy je nutné zaslat písemně 
na tuto adresu: Městský úřad, Odbor 
školství a sportu, Masarykovo náměs-

tí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoš-
těm nebo osobně doručit na odbor 
školství a  sportu, a to nejpozději do 
28.  února 2022. 

Kontaktní osobou pro případné 
dotazy je Ing. Ivana Mikulenková, 
ivana.mikulenkova@roznov.cz, te-
lefonní kontakt je tel. 734 354 206. 
Informace jsou také zveřejněny na 
známých webových stránkách města 
na  www.roznov.cz.                     (měú)



	� Ing.	Martin	Beníček	(41,	na	fotu)

Kdo	 je	 nový	 šéf	 školství	 a	 kultury	
a		jaké	jsou	jeho	vize?	Odpovědi	jsme	
hledali	přímo	u	něj:	

„Na městském úřadě jsem dosud 
působil přibližně tři roky v roli vedou-
cího oddělení kultury a cestovního 
ruchu, takže část této agendy si při-
rozeně beru s sebou na novou pozici.

Prioritou v tuto chvíli je pro mě 
‚nasát‘ a připomenout si atmosféru 
školského prostředí, získávat infor-
mace a  hovořit s aktéry vzdělávací 
soustavy. Moje vize koreluje s dis-

kurzem o  proměně školství z ‚méně 
memorování do větší aplikovatelnosti 
znalostí‘. Čili pomoci s požadovanou 
a očekávanou změnou obsahu vzdělá-
vání. Nedílným prvkem bude efektivní 
správa a rozvoj školské infrastruktu-
ry (včetně sportovišť), tedy zajištění 
a  hledání peněz do škol. Z  pozice 
zástupce zřizovatele spolu s řediteli 
škol a školek hledat cesty k možnému 
zjednodušení administrativy. Otevírat 
nová fóra pro komunikaci s rodiči, 
ostatními aktéry v oblasti i pedagogy 
a interními odborníky ve městě i  re-
gionu. Chtěl bych nalézt cestu k  in-
tenzivnější podpoře nadaných dětí 

formou specializace škol. Témat je 
samozřejmě více a rád využiji někte-
rou z příležitostí je oborově či veřejně 
představit.

Jelikož chápu kulturu (v obecném 
slova smyslu) a vzdělání jako prová-
zané oblasti velmi důležité pro život 
člověka, chci se soustředit na to, aby 
škola či školka nebyla instituce, jejíž 
úloha končí posledním odpoledním 
zvoněním. Dovedu si představit školu 
jako životem pulsující organizaci, kte-
rá jednak kvalitně rozvíjí děti či žáky, 
ale také poskytuje zázemí pro spolko-
vou, kulturní, sportovní, zájmové či 
jiné vhodné aktivity napříč generace-

mi. Prostě místo, které má pro město 
a jeho občany vysokou přidanou hod-
notu vnitřní i vnější.“                      (r)

ZAJÍMAVOSTI  / INZERCESTRANA 5 / 27. LEDNA 2022

Rožnov má nového vedoucího školství a kultury
Na	radnici	dojde	od	prvního	úno-
ra	ke	vzniku	odboru,	který	bude	
zastřešovat	 jedny	 z	 nejviditelněj-
ších	agend	úřadu.	Odbor	školství	
a	 kultury	 obsáhne	 školství,	 ces-
tovní	ruch,	kulturu	a	sport.	Sou-
částí	 odboru,	 jehož	 šéfem	 bude	
Martin	 Beníček,	 bude	 samostat-
né	oddělení	školství	a	sportu,	kte-
ré	 povede	 Lucie	 Vančurová.	 To	
se	 bude	 primárně	 zaměřovat	 na	
státní	správu.

„Celá tato organizační změna odráží 
snahu nastartovat školy k rozvoji, kdy 
pomáháme školám s přípravou na 
Strategii 2030, kterou budou imple-
mentovat do vzdělávání. Aktivně spo-
lupracujeme také s Místním akčním 
plánem vzdělávání, kde jsou určité 
akce pořádány přímo pro ředitele škol 
nebo učitele se zaměřením na konkrét-
ní oblasti či předměty. Chceme, aby 
se vzdělávání v rožnovských školách 
posouvalo do 21. století, například 

zvýšení čtenářské, informační, mate-
matické, finanční či digitální gramot-
nosti žáků nebo získávání klíčových 
kompetencí. Jsme rozhodnutí ředite-
lům škol pomoci v co největší možné 
míře,“ vysvětlila místostarostka 
Kristýna Kosová (Zdravý Rožnov). 
Právě úzká spolupráce s řediteli škol 
může pomocí s implementací výše 
uvedené Strategie 2030, která vešla 
v platnost. „Práce v  celém odboru 
bude pro jedenáct pracovníků, deseti 

se dotkne přeřazení ze současných po-
zic na úřadě, jednoho nového budeme 
hledat v nejbližší době. Nový kolega 
by měl školám pomoci s administra-
tivními povinnostmi, tak aby se ředi-
telé mohli zaměřovat na rozvoj školy 
a  žáků. Zároveň bude mít částečně 
na starost agendu sportu, kterou je 
také potřeba systematizovat v návaz-
nosti na koncepci školství a  sportu vy-
cházející ze SPRM,“ dodala na závěr 
Kosová.                                       (r)

NÁZOR ČTENÁŘE

Dnes, tedy ve čtvrtek 27. ledna, 
se od 15 hodin ve Společenském 
domě koná velmi důležité mi-
mořádné jednání zastupitelstva. 
Naši zastupitelé mají velkou 
moc. Budou schvalovat úvěr pro 
kulturní centrum, kterým se čás-
tečně předfinancují náklady na 
stavbu, než dorazí dotace. Pokud 
odsouhlasí, bude se moci koneč-
ně začít stavět. Skvělý projekt KC 
je nachystán k realizaci. Ale!!!  
Zastupitelé mohou také nekom-
promisně KC zamítnout a  roz-
hodnout o ještě větším poklesu 
a úpadku kulturní infrastruktury, 
který trvá již desítky let.

Pokud chcete KC podpořit, mů-
žete se zúčastnit. Veřejnost se také 
může přihlásit do diskuse. Pokud 
by se nyní práce na KC zastavily, 
nebo odložily, tak už se neposta-
ví nikdy a přišla by vniveč nejen 
7letá poctivá a zodpovědná práce 
všech, kteří konečně dovedli dlou-
ho očekávaný projekt až téměř 
k   realizaci, ale také by se, kromě 
KC, pohřbilo málem 17  milionů, 
které už byly vynaloženy.

Jsme téměř u cíle a problé-
mem je vysoutěžena cena, která 
díky inflaci a zdražení stavebních 
prací bohužel stoupla nyní v  sou-
časnosti na cca 330 milionů. 
Kdybych připustila návrhy opo-
zice na přepracování projektu 

na menší kapacitu (nyní sál pro 
350 míst a  kinosál 100  míst na 
základě odborných studií), tak 
by to znamenalo nejen velké zdr-
žení (odhaduji 3-5let), ale v dů-
sledku toho by se mohlo stát, že 
cena, za kterou by se poté stavba 
soutěžila, bude opět inflací na-
výšena (odhaduji 400  milionů), 
přestože by projekt byl kapacitně 
menší a  tím pádem pro požado-
vané univerzální využití v praxi 
nevhodný.

Rožnov čeká na KC již více 
než 30 let, čím později se se 
stavbou začne, tím bude dražší. 
Projekt je chytrý, jednoduchý 
a   přitom univerzální a důstojný 
a splňuje všechna kritéria, která 
byla požadována. Projekt KC 
řeší i navazující místa veřejného 
prostoru, je tedy i investicí do 
území. Porota tehdy v roce 2016 
byla složená nejen z architek-
tů, ale také ze zástupců opozice 
i   koalice a jednomyslně se shod-
la na výsledku.

Věřím, že hlasování nedopad-
ne jako 11. září v roce 1991, kdy 
proběhlo zastupitelstvo a rozhod-
lo o tom, že rozestavěný KD ne-
bude z Tesly převeden na město, 
a  KD se dvěma sály (velký pro 
500 lidí) poslali do propadliště 
dějin. Chyběl jeden hlas.

 Lenka Vičarová

Kulturymilovní LIDÉ, Kulturymilovní LIDÉ, 
BDĚTE!!!BDĚTE!!!

	� PCR	testy	na	koronavirus	

U kina v Rožnově se testuje na covid-19. Využít mohou indikovaní paci-
enti, děti i samoplátci (zdarma je mají i plně očkovaní). Je nutné se za-
psat na webu Reservatic.com. Telefonní kontakt pro dotazy k testování: 
732 357 419. Vzorky ze slin se odebírají po-pá 7-19 hod.                    (r)
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SPEKTRUM  NÁZORŮ

Co by moderní, rekonstruovaná knihovna měla občanům nabízet? Jaký je Váš vztah ke knihám, čtení 
a  stanete se uživatelem této nové knihovny (pokud jím již nejste)? Odpovědi na tyto otázky jsme hledali 
napříč rožnovskou komunální politickou scénou. 

Daniel	Drápala	(KDU-ČSL)
Rožnovská knihovna dávno není 
pouze tou institucí, u níž si z police 
vyberete knihu, půjčíte ji a po měsíci 
zase vrátíte. Tato základní knihovnic-
ká činnost je řadu let obohacována 
o  aktivity, které nám mohou jiná 
města závidět. Svědčí to o tom, že její 
pracovníci v minulosti ani dnes ne-
berou svou práci jako povinnost, ale 
poslání. A je na místě, aby k tomu 
měli i patřičné zázemí. Doufejme, že 
se ho jim již brzy dostane a že 30 let 
čekání na lepší podmínky se konečně 
naplní. Ostatně můžeme zodpovědně 

říci, že díky rozpočtové rezervě na to 
naše město finančně má. A bude tím 
splacen dlouholetý dluh vůči investi-
cím do kulturní infrastruktury. Nové 
prostory vytvoří zázemí, které kromě 
běžné knihovnické činnosti umožní 
rozvíjet stávající aktivity v oblasti 
vzdělávání a osvěty — a jak znám kre-
ativitu našich knihovníků, jistě k nim 
přibudou nové. Ostatně MK Rožnov je 
oprávněně oceňována jako excelentní 
komunitní a paměťová instituce. Ač-
koliv se léta potýkala s prostorovými 
limity, dokázala vymýšlet nové pro-
jekty a formáty a být inspirativní pro 

mnohé lépe zajištěné knihovny v re-
publice. A již jen to, že senioři, kteří 
v rámci projektů MK nebudou muset 
stoupat dvě patra do „výšin“ podkroví, 
je jedním z mnoha bonusů přístavby. 

Věřím, že nás dělí jen měsíce od 
chvíle, kdy budeme moci do nové 
knihovny vkročit, využívat ji a mít ra-
dost z toho, jaké bonusy tato uvážlivá 
investice přináší nejen pro dnešek, 
ale hlavně pro budoucnost. Již nyní 
se těším, až se mezi knižními regály 
i v  místech pro setkávání, přednášky 
a  besedy budeme – my všichni Rožno-
vané – společně vídat.

Radúz	Mácha	(Nez.	a	Soukromníci)
Městská knihovna funguje v bývalých 
prostorách Bergerovy vily na Bezručo-
vě ulici od prosince 1993. Má aktuál-
ně přes 3 tis. registrovaných čtenářů, 
více než 160 tis. výpůjček za rok ze 
svého knihovního fondu a pravidelně 
organizuje desítky kulturních, vzdě-
lávacích a výchovných akcí pro veřej-
nost ročně. Dlouhodobě plní funkci 
komunitního centra vzájemného 
setkávání a mezilidské komunikace 
a mnohdy i místa regionální kultury. 
Naše městská knihovna se stala vítě-
zem 8. ročníku (2020/2021) soutěže 

Rekonstrukci městské knihovny již nic nebrání

Přibližně	73	milionů	korun	by	měla	
stát	oprava	budovy	Městské	knihov-
ny	v	Rožnově	pod	Radhoštěm,	nové	
vybavení,	 přístavba	 a	 úprava	 okolí	
budovy.	 Zastupitelé	 města	 schválili	
na	svém	zasedání	v	úterý	21.	prosin-
ce	možnost	financovat	tuto	investici	
40	 miliony	 Kč	 z	 kulturní	 rezervy.	
Další	 náklady	 bude	 město	 čerpat	
z		úvěru	do	maximální	částky	40	mi-
lionů	Kč.	Město	má	však	schválenou	
dotaci	ve	výši	15	milionů	Kč	a	o	další	
se	bude	v	průběhu	stavby	ucházet.	

„Zastupitelům jsme předložili roz-
hodnutí, zda pro knihovnu uvolní 
rozpočtovou rezervu a předjednaný 
úvěr. Jsem ráda, že jsme se k tomuto 
kroku dostali a že se nám podařilo 

akci vysoutěžit zhruba v paramet-
rech, které jsme předpokládali. Je 
dobře, že na zastupitelstvu zazně-
lo také, jakou funkci knihovna ve 
městě plní. Přibližně každý pátý 
obyvatel Rožnova je registrován jako 
čtenář knihovny a využívá některou 
z jejích služeb. Je jasné, že knihov-
na pro 21.  století má být dostupná 
všem generacím. Každému, kdo její 
služby potřebuje. Člověk, který má 
čtenářskou a informační gramotnost, 
se lépe orientuje ve světě, a to jsou 
dovednosti, k jejichž rozvoji knihovna 
v Rožnově velmi výrazně přispívá,“ 
vysvětlila místostarostka města 
Kristýna Kosová (Zdravý Rožnov).

Nová podoba knihovny čtená-
řům nabídne komunitní prostor, 

bezbariérový přístup, rozšíření 
provozní doby a sál pro 80 lidí, kde 
mohou probíhat besedy či před-
nášky. Čtenáři zde také naleznou 
kavárnu, dětské oddělení, půjčovnu 
novinek, hudební sekci, oddělení 
pro mladé a dospělé a studovnu. 
Podoba rekonstrukce a přístavby 
knihovny vzešla z architektonic-
ké soutěže, která proběhla v roce 
2016 a jejím autorem je studio 
ČTYŘSTĚN. Stavební práce na 
rekonstrukci a  přístavbě městské 
knihovny začnou na jaře 2022.

Zastupitelstvo naopak nerozhod-
lo o tom, jestli má město zahájit 
plánovanou stavbu kulturního cen-
tra. Radě města a městskému úřa-
du uložili úkol hledat další zdroje 

financování této investiční akce 
a  předložit zastupitelstvu konkrét-
ní návrhy. Části zastupitelů se ne-
líbí především cena investice, která 
by měla překročit 330 milionů Kč. 
„Po čase i proinvestované energii 
a  financích, které jsme do projektu 
kulturního centra už vložili, nezbývá 
než prověřit další možnosti financo-
vání. Současně ale pracujeme i na 
variantě, jak by mohla kultura fun-
govat v případě, že by neměla nové 
zázemí, byť na omezenou dobu,“ shr-
nula místostarostka.

Další zasedání rožnovských za-
stupitelů, věnované také kulturní-
mu centru, svolal starosta města 
Jiří Pavlica na 27. leden. 

(měú),	repro	studio	ČTYŘSTĚN

 	�	Než	budou	stavební	práce	hotovy,	najde	knihovna	dočasně	azyl	ve	Společenském	domě.	Stavět	by	se	mělo	začít	
již	na	jaře,	kdy	dojde	také	k	přestěhování	knihovny.	Stavba	bude	dokončena	nejpozději	v	polovině	roku	2023.
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dětských oddělení knihoven ČR „Ka-
marádka knihovna“.

Jako vánoční dárek jí v prosinci 
zastupitelstvo města schválilo re-
alizaci investice „Stavební úpravy 
a přístavba knihovny“ za 80 mil. 
Kč a letošní provozní financování 
z městského rozpočtu za 9 mil. Kč.

Přeji knihovně, aby byla kni-
hovnou moderní a svým dětským 
i dospělým klientům poskytovala 
komplexní služby jak v podobě kla-
sické knihovnické tradice, tak i na-
stupující digitalizace. Tedy to, co 
dnes moderně nazýváme informační 
vzdělávání. Držím palce k pokračo-
vání tradice aktivního organizování 
zajímavých čtenářských besed, lite-
rárních večerů, autorských čtení, li-
terárních večerů i zajímavých výstav. 
Přeji týmu Pavla Zajíce neutuchající 
elán, nekonečné nadšení, stále nové 
nápady, nepřestat experimentovat 
a zejména co nejvíce spokojených 
uživatelů jejich služeb. Ať je knihov-
na nadále kamarádkou svých klien-
tů i fanoušků.

Martin	Valášek	(Piráti)
Pilířem kultury společnosti jsou od-
jakživa knihy. Věděli jste, že Česká 

republika má nejhustší síť knihoven 
na světě? Proč je českých knihoven 
tolik? Po dlouhá desetiletí (od roku 
1919) byly povinné – každá komuni-
ta, od velkých měst až po nejmenší 
vesničky, měla zákonem nařízeno 
knihovnu provozovat. To jen k té za-
tracované regulaci.
Ptáte se, zda má tato instituce 
v dnešní digitální době význam? Od-
povídáme ano a možná právě o to 
vyšší. Má působit jako přístav, kte-
rý poskytne zábavu, kulturní vyžití, 
vzdělání a prostor, kde se budete cí-
tit dobře. Pomáhat se zorientovat ve 
světě přeplněném informacemi. To 
vše rekonstrukce a přístavba umožní 
v mnohem vyšší kvalitě.

Projekt je zpracován profesio-
nálně, důrazem na nové potřeby 
a trendy v knihovnictví, které se při-
rozeně objevují a je s citem navázán 
na specifické podmínky vycházející 
z dosavadních zkušeností fungování. 
To vše jsme probírali a schválili ve 
výrobním výboru, jehož jsem byl čle-
nem. Komunitní prostor s kavárnou, 
oddělené sekce pro různé věkové sku-
piny včetně sekce pro rodiče s dětmi, 
pracovní prostor pro digitální část, 
zkrátka nádhera.

Tím, jak je naše knihovna odjak-
živa aktivní a sklízí za to úspěchy, 
si rozšíření a zkvalitnění podmínek 
k provozu jednoznačně zaslouží. A to, 
že z objektivních důvodů (nutnost vět-
ší rekonstrukce než se čekalo, zdra-
žení stavebních prací) jsou náklady 
vyšší, je věc, kterou město je schopné 
ustát, má to prostě cenu investovat 
tímto směrem. Vrátí se nám to všem 
a rád si konečně obnovím svou sta-
rou průkazku.

Kristýna	Kosová	(Zdravý	Rožnov)
Knihovna, to by měly být knihy, knihov-
níci, bohatý program a bezpečné místo.
Přehlednost a prostor jsou pro řadu 
čtenářů důležité, aby se v knihov-
ně cítili dobře a její služby využili 
v plném rozsahu. Myslím, že toto 
bychom neměli podceňovat, pokud 
nám knihovna má pomoci zoriento-
vat se ve světě, pak je třeba, aby se 
čtenář snadno zorientoval v knihov-
ně, a to nyní snadné není, všechny 
místnosti jsou knihami zaskládány 
skoro do stropu. Větší prostory pak 
dovolí knihovně být otevřeným mís-
tem (nyní je část dní dopoledne za-
vřená kvůli programům pro školy), 
kde najdete každý všední den útoči-

ště. Naše knihovna stojí na významné 
pěší trase, cestou od lékaře, ze školy, 
během čekání na autobus můžete 
zajít do knihovny, do čítárny, na čaj 
nebo se zastavíte v zahradě za kni-
hovnou. Zároveň v knihovně probíhají 
programy pro školy a školky i veřej-
nost, ty by měly dostat odpovídající 
zázemí, vždyť se jich tady odehrává 
více než 300 ročně a nyní nemají ani 
bezbariérově přístupný sál.

Přála bych si, aby knihovna větší 
prostor využila i pro rozvoj své pamě-
ťové funkce, protože pro zachování 
vzpomínek na naše město v uplynu-
lém století toho knihovna udělala 
a dále dělá opravdu hodně.

Často nyní mluvíme o komunitní 
funkci, tady bych si asi přála hlavně, 
aby nás knihovna překvapila. V Pra-
ze mají v knihovně třeba šicí dílnu, 
ten nápad obnovit nějakou praktic-
kou dovednost mě zaujal, ale je tře-
ba, abychom nekopírovali nápady 
a  hledali vlastní, které budou odpo-
vídat našim potřebám. Knihovna na-
šla vlastní nápady právě v mapování 
vzpomínek seniorů a jistě najde nové 
pro nové prostory.

K TÉMATU DÁLE NA STR. 9

	�Domovníci-preventisté
Dva domovníci-preventisté působili v roce 2020 a 2021 v Rožnově pod Rad-
hoštěm v bytových domech na ulicích 1. máje 1059 a Moravská 1443. Cílem 
bylo zvýšit bezpečnost a veřejný pořádek a zároveň regulovat pohyb cizích 
osob v domech. Činnost domovníků-preventistů byla finančně podpořena 
z  projektu Programu prevence kriminality na místní úrovni Ministerstva vni-
tra ČR. Z dotace bylo uhrazeno 80 % celkových nákladů.                      (měú)
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SVČ na podzim i v zimě nabito skvělými akcemi

V aktuálním  školním roce se v rožnov-
ském Středisku volného času (SVČ) 
koná jedna úspěšná akce za druhou. 
Ty nejvýznamnější našim čtenářům 
připomněla Marcela Válková:
„Září i říjen byly u nás nabité ne-
jen rozjezdem pravidelné činnosti 
a  kroužků, ale především velkými 
akcemi pro veřejnost. Po několika 
velmi vydařených akcích v měsíci 
září  jsme navázali a hned v prvním 
říjnovém týdnu realizovali čtyři další.

Sobotní dopoledne 2. 10. bylo vě-
nované tradičnímu závodu horských 
kol dětí i dospělých Rožnovský Krpál 
2021 na Dolních Pasekách, který 

spoluorganizujeme se spolkem Rož-
novská brázda již několik let. Počasí 
vyšlo, a tak i účast nezklamala, pře-
devším v kategoriích dětí a juniorů.

Olympiádu pro seniory jsme 
připravili za podpory města v rám-
ci projektu Obec přátelská rodině 
a  seniorům a v nabitém dopoled-
ním programu se vystřídalo na při-
pravených stanovištích a aktivitách 
více než 70  seniorů. Nechybělo ani 
ranní cvičení s dechovými cviky, stá-
nek s  ukázkami první pomoci s mož-
ností měření krevního tlaku, cukru, 
cholesterolu, překážková dráha za 
doprovodu canesterapeutického psa 

Bafy, mnoho pohybových, herních 
aktivit a  tematické podzimní tvoření 
na podporu jemné motoriky. Celým 
dopolednem se nesla velmi příjemná, 
klidná a  přátelská atmosféra a  ak-
tivní senioři odcházeli s pozitivní 
náladou a  drobnými dárky, které si 
zasloužili účastí na všech aktivitách.

Po obědě se celý tým SVČ přesu-
nul z parku na parkoviště pod Jur-
kovičovou rozhlednou a začal s  pří-
pravami druhé velké akce toho dne 
s názvem Pohádkový les (foto dole). 
Trasa, na které mohly děti spolu s ro-
diči, prarodiči a přáteli potkat mno-
ho pohádkových bytostí se začala 
plnit s  úderem 14.  hodiny. Směřo-
vala lesní pěšinou až k  samotnému 
vrcholu k Jurkovičově rozhledně. Per-
níková chaloupka, pohádka o Mra-
zíkovi, O červené řepě nebo setkání 
s  trpaslíky ze Sněhurky rozveselily 
nejednu holčičku a kluka. Cestou 
mohly plnit zábavné úkoly a  ty je po-
stupně dovedly až na vrchol ke králi 

a  královně, kteří zinscenovali krátké 
divadélko. U moudré sovy děti mohly 
zúročit nasbírané iniciály a vytvořit 
z  nich tak „tajné heslo“. Vstup na 
rozhlednu byl pro účastníky zdarma 
a taktéž foto koutek se plnil téměř 
nepřetržitě k prasknutí. Velmi zda-
řilá a krásná akce přilákala téměř 
900 návštěvníků a zanechala pří-
jemnou rodinnou atmosféru a  samé 
úsměvy na tvářích nejen dětí.

V měsících listopadu a prosinci 
následovala řada dalších akcí, mezi 
něž patřil například street dance  He-
lloweenský podvečer v Heart2Beat&-
Static Breakers (foto nahoře), pravi-
delné lekce pro mini děti s rodiči pod 
názvem Baby Dance v našem KC 
Puntík, přednášky a  tvořivé dílny 
pro děti i dospělé nebo vánoční pla-
vecké závody, turnaj v šachu či Mi-
kuláš na ledě. Některé akce musely 
být zrušeny v  souvislosti s COVID 
opatřeními souvisejícími s nařízením 
Vlády ČR.“                                  (r)

INZERCE
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KAM
ZA KULTUROU

ÚNOR
Vážení čtenáři,

protože od podzimu 2021 dochází ke značnému nárůstu nových případů infekční nemoci covid-19, je pravděpodob-
né, 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

na	sebe	poprvé	výrazněji	upozornila	coby	členka	
Live	Skull	nebo	Uzi.	Oswaldovi	—	zvuk	kapely	
lze	 popsat	 jako	 psychedelický	 rock	 s	 kořeny	
v	 americkém	 blues	 třicátých	 let	 minulého	 sto-
letí,	ale	i	v	současném	tuarežském	blues.	Další	
kořeny	jejich	inspirace	prorůstají	jihoevropským	
folkem.	A	u	 takové	významné	hudební	události	
nesmí	chybět	domácí	hostitel.	Role	se	ujali	Cho-
robopop,	kteří	představí	aktuální	program,	kde	
dominují	písně	z	připravované	druhé	desky.
20.00	hodin	—	klub	Vrátnice
		
VÝSTAVA
	

	�DO	ÚTERÝ	29.	3.
GALERIE	NA	RADNICI
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	ledovcům	Islandu.
	
PODCASTY	•	https://www.tka.cz/podcasty

	�ÚTERÝ	8.	2.	•	PATT	BERRY
	�ÚTERÝ	22.	2.	•	FOLKLORNÍ	HUDEBNÍ	

SCÉNA	ROŽNOVA	–	DÍL	II.	-	JAVOŘINA

Městská	knihovna
Tel.:	571	654	747

	�ÚTERÝ	1.	2.
ARCHITEKTI	ITALSKÉHO	BAROKA
CARLO	MADERNO
Virtuální	 univerzita	 třetího	 věku	 (VU3V).	
V	 tomto	 tematickém	kurzu	 se	 postupně	 sezná-
míte	s	šesti	nejvýraznějšími	představiteli	 italské	
barokní	architektury	a	jejich	díly.
9.00	hodin	—	studovna
	

	� STŘEDA	2.	2.
LECHTAT	PUMPU	V	PODPAŽÍ
…aneb	veselé	poetické	odpoledne.	Zveme	vás	na	
poetické	 odpoledne	 s	 žáky	 Základní	 umělecké	
školy!	 Můžete	 se	 těšit	 na	 literárně-dramatické	
i	klavírní	 interpretace	osvědčených	 i	méně	zná-
mých	autorů.	Program	připravily	Pavla	Mikeš-
ková	a	Lucie	Maléřová.
16.00	hodin	—	podkroví
	

	� PONDĚLÍ	7.	2.	
MĚSTO	V	MÉ	PAMĚTI
V	úterý	8.	února	uplyne	100	let	od	narození	La-
dislava	Nezdařila,	básníka,	literárního	teoretika	

	� STŘEDA	2.	2.
DOBRÝ	VEČER	S	DIVADLEM
Další	díl	nového	cyklu	pohodových	klubových	po-
řadů,	kterými	Vás	provází	Zbyněk	Terner.	Tento-
krát	přijalo	pozvání	vsetínské	Divadlo	Meteora,	
jehož	motto	zní:	„Když	nejde	divák	do	divadla,	
jede	divadlo	za	divákem.“
19.00	hodin	—	Brillovka
	

	� ČTVRTEK	3.	2.		
NEVER	SOL
Silný	 vztah	 k	 písničkářství,	 spletité	 akordické	
postupy,	syntezátory	a	hlas,	to	jsou	základní	ka-
meny	tvorby	Never	Sol.
19.00	hodin	—	klub	Vrátnice
	

	�ÚTERÝ	15.	2.
SMETANOVO	 TRIO	 •	 KRUH	 PŘÁTEL	
HUDBY
Smetanovo	trio	založené	v	roce	1934	legendárním	
českým	 klavíristou	 Josefem	 Páleníčkem,	 patří	
k	nejprestižnějším	českým	souborům	současnosti.
18.00	hodin	—	sál	ZUŠ
	

	� SOBOTA	19.	2.
JAN	HLUCHÁŇ,	JUHYŇ	INTROVERT	TRIO
Jan	Hlucháň	je	písničkář	ze	samého	srdce	Valaš-
ska,	bohém	s	duší	chlapce.
20.00	hodin	—	klub	Vrátnice
	

	� STŘEDA	23.	2.
THE	SOUND	PACK	(POLSKO)
The	Sound	Pack	je	jazzové	vokální	kvarteto,	kte-
ré	 v	 roce	 2016	 založil	 Marcin	 Wawrzynowicz.	
Skupinu	tvoří	zkušení	a	uznávaní	hudebníci,	ab-
solventi	a	lektoři	Jazzových	ústavů	na	hudebních	
akademiích	v	Katovicích,	Vratislavi	a	Poznani.
19.00	hodin	—	klub	Vrátnice
	

	� ČTVRTEK	24.	2.					
KLUB	 CESTOVATELŮ	 •	 LENKA	 AHMED	
SHAMS:	EGYPT
Jak	to	vypadá	a	jak	se	žije	v	současném	Egyptě?	
O	tom	bude	povídat	Lenka	Ahmed	Shams	a	její	
manžel,	Egypťan	a	mimo	to	také	zároveň	egypto-
log	s	dlouholetou	praxí	v	muzeu.
19.00	hodin	—	klub	Vrátnice
	

	� PÁTEK	25.	2.
THALIA	 ZEDEK	 BAND,	 OSWALDOVI,	
CHOROBOPOP
Thalia	Zedek.	Letos	60letá	hudebnice	z	Bosto-
nu	 odstartovala	 svou	 pozoruhodnou	 dráhu	 už	
v	70.	letech	minulého	století	a	o	dekádu	později	

a	profesora	jazykové	škole	na	UK	v	Praze.	Pojď-
me	 si	 připomenout	 tohoto	 významného	 autora	
z	Valašska,	který	inspiroval	nejednoho	umělce	ke	
své	 tvorbě.	Dílo	a	život	básníka	uvede	Richard	
Sobotka	ze	své	publikace	Ladinova	jizba	z	edice	
Milé	tisky.
16.00	hodin	—	podkroví
	

	�ÚTERÝ	15.	2.
ARCHITEKTI	ITALSKÉHO	BAROKA
GIAN	LORENZO	BERNINI
Virtuální	univerzita	třetího	věku	(VU3V)
9.00	hodin	—	studovna
	

	� STŘEDA	16.	2.	
DIGITÁLNÍ	STOPA	A	OSOBNÍ	REPUTACE
Máte	pod	kontrolou	svou	digitální	stopu?	Máte	
tušení,	co	všechno	o	vás	vyhledávače	vědí?	Prak-
ticky	a	jednoduše	se	podíváme	na	to,	jakou	stopu	
po	 sobě	 necháváme	 v	 on-line	 prostředí	 vědomě	
nebo	nevědomě	a	naučíme	se,	 jak	mít	svoji	on-
-line	reputaci	pod	kontrolou.	V	druhé	části	se	po-
díváme	na	hrozby,	které	vyplývají	z	digitální	stopy	
a	jak	je	rozpoznat.
Přednáší	Soňa	Petruželová	—	odbornice	pro	on-
-line	security	&	safety.
17.30	hodin	—	podkroví
	

	� ČTVRTEK	24.	2.
MOJE	MÁMA	Z	TEREZÍNA
Frank	Frištenský	sepsal	mnoho	let	utajovaný	pří-
běh	své	maminky	Hany	Kleinové,	která	přežila	
terezínské	ghetto.	Podklady	sbíral	jak	v	Česku,	
tak	 zahraničí,	 aby	 se	 dozvěděl	 ty	 nejdůležitější	
informace	 od	 lidí,	 kteří	 jeho	 maminku	 znali.	
Mimořádně	 silný	 příběh	o	 životě	Hany	Kleino-
vé	bude	vyprávět	sám	autor	v	doprovodu	Libuše	
Rousové	a	nebude	chybět	také	promítání	fotografií.
17.30	hodin	—	podkroví
	
PRO	DĚTI
	

	� SOBOTA	12.	2.
DALŠÍ	DOBRODRUŽSTVÍ	DRÁČKA	ONDRÁŠKA
Představení	loutkového	divadélka	ROLO.		
10.00	hodin	—	podkroví
	

	� STŘEDA	23.	2.
POHÁDKOVÝ	PIDIKNIR
Zveme	všechny	maminky	s	dětmi	na	veselé	hrát-
ky	s	klasickými	postavami	českých	pohádek.
9.00	hodin	—	dětské	oddělení
	

	� STŘEDA	23.	2.
MOŘSKÝ	OBCHŮDEK
Lovci	perel	mohou	směnit	své	mořské	peníze	Mo-
riony	za	věcné	odměny.
13.00	hodin	—	půjčovna

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

Městská knihovna
Tel.: 571 654 747
www.knir.cz
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klobásku	a	14.	ročník	soutěže	O	nejlepší	valaš-
skou	tlačenku.
9.00-16.00	hodin	—	Dřevěné	městečko

Galerie	CREARS
Tel.:	739	403	486

Galerie	CREARS
	� Salón	—	dlouhodobá	skupinová	výstava	

(26.	1.	—	4.	6.)

Stage	Garden	GALLERY	CREARS	
	� Zimní	salón		skupinová	výstava		(do	19.	2.)
	� Pavel	 Forman,	 autorská	 výstava	 ADORE,	

malba	(26.	2.	—	16.	4.)

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

	� SOBOTA	29.	1.
HVĚZDNÉ	BRÁNY	S	KŘIŠŤÁLOVÝMI	MÍ-
SAMI
Zvuková	relaxace	—	Jiřina	Solvana	Vašinová
17.00-20.00	hodin	—	Slunečnice
	

	�ÚTERÝ	1.	2.
SPOKOJENÁ	 ZÁDA/FELDENKRAISOVA	
METODA	S	INKOU
Originální	přístup	k	práci	na	těle,	k	sobě	formou	
prožitku.
Inka	Stavárková
17.00-18.15	hodin	—	Slunečnice
	

	� PÁTEK	11.	2.
KONSTELAČNÍ	UVOLNĚNÍ
Prožitkový	workshop	se	systemickými	konstela-
cemi	—	Hana	Kubelová
16.00-20.00	hodin	—	Slunečnice
	

	�ÚTERÝ	15.	2.
ÚPLŇKOVÁ	MEDITACE
Skupinová	meditace
19.30	hodin	—	Slunečnice
	

	� PÁTEK	18.	2.
GUATEMALA
Daniela	Hanáková	zpívá,	vypráví,	promítá
o	svém	putování	a	zasvěcení	u	mayských	indiánů
17.00-20.00	hodin	—	Slunečnice
	

	� PÁTEK	25.	2.
ŠAMANSKÉ	CESTOVÁNÍ
Zážitkový	 workshop	 s	 šamanským	 bubnem	 —	
Mgr.	Petr	Horák
17.30-19.00	hodin	—	Slunečnice
	
Termíny	v	jednání

	� KRUHY	ŽIVOTA
Beseda,	sdílení	—	Jiří	Dubský
17.00-19.00	hodin	—	Slunečnice
	

	� PROCES	PROBUZENÍ	2	—	UVOLNĚNÍ	
OD	STRACHU	Z	BUDOUCNOSTI
Proces	léčení	a	meditací	—	Libor	Hajda
so	9.00	-	ne	17.00	hodin	—	Slunečnice

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

NABÍDKA	LETNÍ	ČINNOSTI	2022
Od	15.2.	spouštíme	on-line	přihlašování
Kompletní	nabídku	letních	příměstských	a	poby-
tových	táborů	najdete	na	našich	webových	strán-
kách	www.svcroznov.cz	a	facebooku.

	� SOBOTA	26.	2.
ČERVENÁ	KARKULKA
Představení	loutkového	divadélka	ROLO.
10.00	hodin	—	podkroví
		
ÚNOROVÁ	VÝSTAVA
	

	� ABSTRAKTNÍ	MALBA	—	AKRYL,	SPREJ
BARBORA	CABÁKOVÁ
Mladá	autorka	Barbora	Cabáková	pochází	z	Hu-
tiska-Solance.	Ztvárňuje	krajinu	dle	svého	cítění	
a	vnímání.	Inspirací	je	jí	často	krajina	z	podhůří	
Beskyd	nebo	také	útesy	v	Arbroath	ve	Skotsku.	

Kino	Panorama
Tel.:	734	366	060

	� PONDĚLÍ	31.	1.	—	STŘEDA	2.	2.
ZLATO
18.00	hodin
	

	� ČTVRTEK	3.	—	NEDĚLE	6.	2.
MOJE	KRÁSNÁ	PŘÍŠERKA
18.00	hodin
		

	� ČTVRTEK	3.	—	NEDĚLE	6.	2.
MIMOŘÁDNÁ	UDÁLOST
20.00	hodin
	

	� PONDĚLÍ	7.	—	STŘEDA	9.	2.
MOONFALL
18.00	hodin
	

	� ČTVRTEK	10.	—	STŘEDA	16.	2.
TAJEMSTVÍ	STARÉ	BAMBITKY	2
18.00	hodin
	

	� ČTVRTEK	10.	—	NEDĚLE	13.	2.
SRDCE	NA	DLANI
20.00	hodin
	

	� ČTVRTEK	17.	—	NEDĚLE	20.	2.
VEM	SI	MĚ
18.00	hodin
	

	� ČTVRTEK	17.	—	NEDĚLE	20.	2.
SMRT	NA	NILU
20.00	hodin
	

	� PONDĚLÍ	21.	—	STŘEDA	23.	2.
HAFTAŇAN	A	TŘI	MUŠKETÝŘI
18.00	hodin
	

	� ČTVRTEK	24.	—	NEDĚLE	27.	2.
V	LÉTĚ	TI	ŘEKNU,	JAK	SE	MÁM
18.00	hodin
	

	� ČTVRTEK	24.	—	NEDĚLE	27.	2.
UNCHARTED
20.00	hodin
	

	� PONDĚLÍ	28.	2.
BELFAST
18.00	hodin

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

SENIOŘI	—	ZAPOJTE	SE!
Nadace	Charty	 77	–	 projekt	 SenSen	 vyhlašuje	
VIII.	 ročník	 štafetového	 plavání	 pod	 názvem	
„Přeplavme	svůj	La	Manche“,	který	se	uskuteč-
ní	od	1.	do	28.	února.	Nejde	o	závod	v	pravém	
slova	smyslu,	senioři	nebudou	soutěžit	mezi	se-
bou,	ale	sami	se	sebou,	se	svou	pohodlností.	Pla-
vání	je	určeno	pro	všechny	seniory.	Rožnovští	se-

nioři	se	umístili	v	celostátním	hodnocení	třikrát	
na	1.	místě	a	čtyřikrát	na	2.	místě.	Dokážeme	
to	i	letos?	Bližší	informace	v	Klubu	seniorů	a	po-
kladně	Krytého	bazénu	Rožnov.

Zdravotní	turistické	vycházky

	�ÚTERÝ	1.	2.
VYSTRKOV	
Trasa:	Branky	–	Vystrkov	–	Juřinka	–	Valašské	
Meziříčí	(asi	10	km).
Sraz	v	7.40	hodin	na	vlakovém	nádraží
		

	�ÚTERÝ	8.	2.			
DUŠNÁ		
Trasa:	Dušná	–	Vsetín:	zámek	–	výstava,	prohlíd-
ka	zámku	nebo	věže	(asi	9	km).
Sraz	v	8.15	hodin	na	AN,	nást.	15
	

	�ÚTERÝ	15.	2.
FRENŠTÁT	POD	RADHOŠTĚM	
Trasa:	Frenštát	–	Vlčina		–	Horečky	–	Siberie	
(asi	11	km).
Sraz	v	8.25	hodin	na	AN,	nást.	11
	

	�ÚTERÝ	22.	2.
ZUBŘÍ	
Trasa:	Naučná	stezka	„Co	pamatují	zubři	v	Zub-
ří“	–	Rožnov	(asi	11	km).										
Sraz	v	8.25	hodin	na	AN,	nást.	8

Další	akce	v	měsíci

	� PONDĚLÍ	7.	2.
MĚŘENÍ	GLYKÉMIE
9.00-11.00	hodin	—	malá	kancelář	SC
	

	� ČTVRTEK	17.	2.		
SENIORKINO	—	ČESKÁ	KOMEDIE	ZBOŽ-
ŇOVANÝ
15.00	hodin	—	kino	Panorama
	

	� ČTVRTEK	17.	2.		
SEMINÁŘ	 „JAK	 NA	 CHYTRÝ	 TELEFON	
A	TABLET“
1.	 skupina:	 začátečníci	 (8.00-12.00	 hodin),	
2.	 skupina:	 noví	 zájemci	 (13.00-17.00	 hodin).	
Na	semináře	si	přineste	dostatečně	nabitý	chyt-
rý	telefon	nebo	tablet.	Školení	zajišťuje	Moudrá	
sovička	–	finančně	podpořeno	Nadací	Vodafone.	
Zájemci	se	mohou	přihlásit	v	KS.
Klubovna	SC
	

	� PÁTEK	18.	2.
SEMINÁŘ	 „JAK	 NA	 CHYTRÝ	 TELEFON	
A		TABLET“
Pokračování	 pro	 již	 proškolené	 (v	 září	 2021)	
bude	 v	 čase	8.00-12.00	hodin.	Na	 semináře	 si	
přineste	 dostatečně	 nabitý	 chytrý	 telefon	 nebo	
tablet.	 Školení	 zajišťuje	 Moudrá	 sovička	 —	 fi-
nančně	podpořeno	Nadací	Vodafone.	Zájemci	se	
mohou	přihlásit	v	KS.
Klubovna	SC
	

	� ČTVRTEK	24.	2.
PORADNA	 SOS	 —	 BEZPLATNÁ	 SLUŽBA	
OBČANŮM
12.00-16.00	hodin	—	malá	klubovna	SC	(dv.	č.	
204)

Valašské	muzeum	v	přírodě
Tel.:	571	757	111

	� SOBOTA	19.	2.
MASOPUST
Masopustní	 zvyky	 a	 nabídka	 zabijačkových	 vý-
robků.	24.	ročník	soutěže	O	nejlepší	valašskou	

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

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

Kino Panorama
Tel.: 734 366 060
www.disdata.cz, www.tka.cz
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www.hotel-energetic.cz/koliba-kordulka

	� PONDĚLÍ	7.	—	PÁTEK	11.	2.
JARÁKY	 V	 SVČ	 —	 PŘÍMĚSTSKÝ	 TÁBOR	
PRO	DĚTI	OD	7	DO	12	LET
Přihlášky	do	1.	2.	na	www.svcroznov.cz,	
více	info:	j.liskova@svcroznov.cz
denně	v	čase	7.30-15.30	hodin	—	SVČ	a	okolí
	

	� ČTVRTEK	10.	2.
ANGLIČTINA	S	HELEN	DORON
Maminky	s	dětmi	budou	mít	společně	s	 lektor-
kou	Bárou	hodinovou	lekci	angličtiny.	Rezervace	
na	tel.:	734	285	142	nebo	puntik@svcroznov.cz
16.00-17.00	hodin	—	KC	Puntík,	OD	láz
	

	� ČTVRTEK	10.	A	24.	2.
FILATELISTÉ	ZVOU	VEŘEJNOST
Konzultační	a	poradenská	činnost	 rožnovských	
filatelistů.	 Program	 pravidelných	 schůzek	 spo-
čívá	ve	výměně	známek,	pohlednic,	mincí	nebo	
bankovek.	 Součástí	 je	 také	 beseda	 o	 filatelii	
a	dalších	sběratelských	oborech,	rady	při	výměně	
přebytků	 nebo	 půjčování	 katalogů.	 Na	 schůz-
kách	jsou	vítáni	všichni	zájemci	o	filatelii	a	sbě-
ratelství	z	řad	školáků	a	studentů.
18.00	hodin	—	SVČ
	

	� PÁTEK	11.	2.
VALENTÝNSKÝ	DEN	V	PUNTÍKU
Valentýnská	akce	pro	nejmenší	děti	a	jejich	rodiče.
Rezervace	nutná	na	tel.:	734	285	142,	
nebo	puntik@svcroznov.cz
9.00-17.00	hodin	—	KC	Puntík,	OD	Láz

	� PONDĚLÍ	14.	A	28.	2.
ODPOLEDNÍ	KERAMICKÉ	TVOŘENÍ
Keramické	tvoření	pro	malé	i	velké.
Více	info	j.trlica@svcroznov.cz
15.30-19.30	hodin		—		SVČ
	

	�ÚTERÝ	15.	2.
BABY	DANCE	S	ERSI
Maminky	s	dětmi	si	přijdou	zatancovat,	naučit	
se	 novou,	 krátkou	 choreografii,	 protáhnou	 svá	
tělíčka	a	užijou	si	pohybové	hry.
Rezervace	na	tel.:	734	285	142,	
nebo	puntik@svcroznov.cz
9.00-10.00	hodin	—	KC	Puntík,	OD	Láz
	

	� PÁTEK	18.	2.
„MINI	DISCO“	—	
DISKOTÉKA	PRO	DĚTI
Kostýmy	 a	 obleky	 jsou	 vítány.	 Vyhodnotíme	
a	oceníme	ten	nejlepší	kostým.
Rezervace	na	tel.:	734	285	142,	
nebo	puntik@svcroznov.cz
15.00-17.00	hodin	—	KC	Puntík,	OD	Láz
		

	�ÚTERÝ	22.	2.
ZÁVODY	VE	ŠPLHU
Tradiční	závody	ve	šplhu	pro	žáky	ZŠ	z	Rožnova	
a	okolí.
15.00	hodin	—	ZŠ	5.	května
	

	� ČTVRTEK	24.	2.
VERNISÁŽ	A	OCENĚNÍ	PRACÍ	VÝTVARNÉ	

SOUTĚŽE	VALAŠSKÁ	ZIMA
18.00	hodin	—	sál	SVČ
	

	� ČTVRTEK	24.	2.
SPOLEČNÉ	TVOŘENÍ	MAMINEK	S	DĚTMI
Připravili	jsme	pro	maminky	a	děti	společné	tvo-
ření.	Můžou	si	vytvořit	společně	výrobky	a	záro-
veň	si	užijeme	zábavu	s	dětmi	v	herničce.
Rezervace	na	tel.:	734	285	142,	
nebo	puntik@svcroznov.cz.	
Těšíme	se	na	Vás!
15.00-17.00	hodin	—	KC	Puntík
	

	� PÁTEK	25.	2.
POHÁDKOVÝ	PÁTEK
Pošťácká	pohádka	—	divadlo	Maringotka
17.00	hodin	—	sál	SVČ
	

	�NEDĚLE	27.	2.
KARNEVAL	NA	LEDĚ
10.30-12.00	hodin	—	zimní	stadion	Rožnov
	
	
Základní	umělecká	škola
Tel.:	571	751	45

	� PONDĚLÍ	28.	2.	
4.	KONCERT	ŽÁKŮ	
V	 programu	 vystoupí	 žáci	 hudebního	 a	 literárně-	
dramatického	oboru	ZUŠ	Rožnov	pod	Radhoštěm.
17.30	hodin	—	koncertní	sál	ZUŠ

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

Poslouchejte kulturní podcast z Rožnova
na www.tka.cz/podcasty nebo na vaší oblíbené  
podcastové platformě.

Patt Berry – hraní na ulici je dobrá škola
O cestách hudebních i pěších si Zbyněk Terner povídá  
se zpěvákem, kytaristou a skladatelem, který slaví úspěchy  
spíše v zahraničí než na domácí scéně.  → úterý 8. 2.

Folklorní hudební scéna – díl II.
Javořina nedávno oslavila šedesátiny. Jak to bylo se vznikem 
muziky, jaké ocenění získala a kdo Javořinu tvořil a tvoří  
vám prozradí Monika Kovářová.  → úterý 22. 2.

Rožnov plný betlémů

Do konce ledna je k vidění v Brillov-
ce velká výstava betlémů. Také bet-
lémy žáků místních základních škol 
ve výlohách na Masarykově náměs-
tí (k vidění budou až do Hrom-
nic) doplnili vánoční atmosféru 
města. Spolek českých betlemářů 

na podzim oslovil všechny krea-
tivní děti s výzvou NAZVANOU 
Udělejme velkou výstavu betlémů. 
Z Rožnova a okolí se zapojily ZŠ 
5. května, ZŠ Pod Skalkou, školní 
družina ZŠ Videčská, ZŠ Tyršovo 
nábřeží, ZŠ Valašská Bystřice a ZŠ 

v Zubří. Žáci vytvořili 11 nádher-
ných betlémů a  významně přispěli 
k  úspěchu této výzvy. V rámci celé 
České republiky se sešlo 141 betlé-
mů. Velké poděkování patří všem 
dětem, které se do akce zapojily, 
a  také učitelům, kteří vedou mlá-
dež k  výtvarné práci s duchovním 
přesahem. Poděkování si zaslouží 
majitelé obchodů drogerie Petr 
Poruba, papírnictví Pavlína Kru-

tílková a též Turistické informační 
centrum za vystavení betlémů ve 
výlohách na rožnovském náměstí. 
„Jsem moc rád, že děti v našem regi-
onu přispěly svými pracemi k oslavě 
15. výročí založení Spolku českých 
betlemářů,“ doplňuje Ivan Hejtmá-
nek, předseda Betlemářů Valašska 
– regionální pobočky Spolku čes-
kých betlémářů.

Jakub Sobotka
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Lyžuj a plav: Ke skipasu termální bazény za korunu
Tipy na lyžování i další akce v Resortu Valachy Velké KarloviceTipy na lyžování i další akce v Resortu Valachy Velké Karlovice

Lyžařská sezóna ve Ski areálu Razula Velké Karlovice je v plném proudu. Užijte si i vy lyžování na dvou 
sjezdovkách s nejdelší otevírací dobou: vleky jedou denně od 8:30 až do 17:30 hodin.

Noční	stopa	Valachy	5.	2.
Zapojte se do první akce spor-
tovního seriálu DATART VALA-
CHY TOUR. Už v sobotu 5. 2. 
v 18:00  startuje u hotelu Galik ve 
Velkých Karlovicích běžkařský zá-
vod Noční stopa Valachy. Novin-
kou je letos výběr hned ze dvou tras 
(7,5  a  15  km), tradičně zůstává 
komfortní intervalový start. Součás-
tí budou opět i  dětské závody od 
16:00. Nejmenší děti do 6 let závodí 
v běhu, starší děti na běžkách.

Seriál VALACHY TOUR má le-
tos nového hlavního partnera DA-
TART. Díky tomu se můžete těšit 
mj. na livestream ze závodu nebo 
sníženou cenu startovného pro děti 
do 6 let na všech akcích.
Změna pro případ nedostatku 
sněhu vyhrazena. 
						Více	na	www.valachytour.cz	

Hlavní sjezdovka	 Razula naproti 
hotelu Lanterna je díky délce 1 km 
a převýšení 210 m vhodná pro zku-
šené lyžaře. Občerstvit se můžete 
v  Bistru Razula, které nabízí šest 
druhů pizzy, Valachy burger, grilo-
vaná žebra, borůvkové knedlíky, ky-
selici, čerstvé frgály a další dobroty. 
Na parkovišti u svahu je i půjčovna.
Sjezdovka	Horal u hotelu Horal je 
ideální pro rodiny s dětmi (délce 
350 m a převýšení 40 m). Pro děti 
je tu i pojízdný koberec a hlavně: 
kvalitní Lyžařská škola Razulák 
nabízející individuální i skupinové 
lekce lyžování a snowboardingu 
pro zájemce všeho věku (rezerva-
ce: (tel. 778 111 200). V provozu 
už je opět i oblíbený snowtubing.

Skvělá je i poloha svahu hned vedle 
Wellness Horal, kde se denně od 
9:30 do 21:30 můžete prohřát v ba-
zénech a saunách nebo při masáži.
TIP Využijte akci Lyžuj a plav, díky 
níž získáte ke skipasu Razula vstup 
do termálních bazénů Wellness 
Horal za korunu. Vstup lze využít 
od 21. 3. do 30. 6., akce se vztahuje 
na celodenní skipas a také skipasy 
na 3 a 4 hodiny.
NOVINKA Skialp lekce s instruk-
torem na sjezdovce Razula denně 
od 18:00 do 19:00. Nutné objedná-
ní den předem (tel. 778 111 200). 
Lekce stojí 490 Kč/osoba nebo 
790  Kč, pokud si budete chtít také 
půjčit výbavu.

														Více	na	www.razula.cz	

Akce v Resortu Valachy 
Velké Karlovice 

	� 29.	1.
Testování skialpů Dynafit (Razula)

	� 30.	1.	
Závod O pohár strašidýlka Ra-
zuláka (Horal)

	� 5.	2.	
Noční stopa Valachy (Galik)

	� 12.	a	26.	2.	
Kurz pečení frgálů (Galik)

	� 14.	–	18.	2.	
Valentýnské lyžování za hubič-
ku (Razula)

	� 5.	a	19.	3.	
Kurz pečení frgálů (Galik)

	� 6.	a	13.	3.	
Kurz pečení pizzy (Bistro Razula)

	� 13.	3.	
Maškarní lyžovačka (Horal)
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středa 2. 2. → 19:00 
Brillovka, velký sál 

Dobrý večer s divadlem 
– talk show a divadelní 
komedie Panenka
Další díl nového cyklu pohodových 
klubových pořadů, kterými vás pro-
vází Zbyněk Terner. Pozvání přijalo 
divadlo Meteora, které po úvodní 
talkshow uvede hru popisující trend 
nahrazování skutečných mezilid-
ských vztahů těmi virtuálními. 

úterý 15. 2. → 18:00 
koncertní sál ZUŠ 

 

Nejprestižnější současný 
český komorní soubor 
Smetanovo trio
Členové Jitka Čechová – klavír, Ra-
dim Kresta – housle a Jan Páleníček 
– violoncello. Všichni tři významní 
čeští sólisté dokazují, že základním 
předpokladem úspěchu kvalitního 
tria je dokonalá virtuozita jednotli-
vých muzikantů. 

pátek 25. 2. → 20:00 
hudební klub Vrátnice

Rockový koncert:  
Chorobopop, Oswaldovi,  
Thalia Zedek Band (USA)
Hudební bohyně Thalia a její spolu-
hráči představí repertoár z aktuální 
desky „Perfect Vision” v rámci 
evropského turné. Kromě domácích 
Chorobopop budou předskakovat 
i italsko-pražští Oswaldovi se svou 
verzí psychedelického rocku.

vás zve na

Pavel Zajíc
zapa@knir.cz

Knihovno! K lesu zády, ke čtenáři čelem

Tématem, které se na stránkách 
tohoto Spektra Rožnovska obje-
ví i jinde než v tradičním psaní 
z knihovny, je přístavba a rekon-
strukce budovy městské knihovny 
na Bezručově ulici. Co tedy k to-
muto tématu napsat za knihovnu 
samotnou? Myslím, že je důležité 
a vhodné z tohoto místa nejpr-
ve poděkovat všem zastupitelům 
města, kteří svým hlasem na mi-
mořádném zasedání zastupitelstva 
města 21. 12. 2021 podpořili tuto 
investici, za jejich jistě nesnadné 
rozhodnutí. Avšak chtěl bych je 
ubezpečit, že tato investice, stejně 
jako kterákoliv investice do infra-
struktury, která slouží občanům 
města ke vzdělávání a volnoča-
sovým aktivitám, je smysluplná 
a  rozhodně se městu vrátí.

Knihovna je městotvorný orga-
nismus, který nezanedbatelnou 
měrou přispívá k dobrému klimatu 
ve městě. To samozřejmě může znít 
jako bezobsažná fráze, ale pojďme 
si na příkladu naší knihovny uká-
zat, že tomu tak není.

Rožnovská knihovna svou 
činností uspokojuje v prvé řadě 

čtenářské a informační potřeby 
obyvatel nejenom Rožnova, ale 
také okolních obcí. V praxi to 
znamená, že knihovna poskytuje 
své fondy čítající cca 55 000 kni-
hovních jednotek (v tom jsou ob-
saženy knihy, audioknihy, hudební 
CD, společenské hry) a 122 titulů 
odebíraných periodik asi 3 tisícům 
registrovaných čtenářů, z nichž 
takřka 1/3 (tj. 960) tvoří děti 
a mládež do 15 let věku. Pokud bu-

deme považovat čtení za činnost, 
která kultivuje duši člověka a vede 
jej k lepšímu a hlubšímu poznává-
ní  světa kolem, troufám si tvrdit, 
že tato čísla jsou povzbudivá.

Nicméně knihovna není jen mís-
tem, kde můžete načerpat informa-
ce a vzdělání z knih, časopisů a dal-
ších dokumentů. Je také institucí, 
která pořádá (sice v malém, ale 
přesto) mnoho přednášek a besed 

určených uživatelům napříč celým 
věkovým spektrem obyvatelstva. 
V prvé řadě jsou tu besedy a vzdě-
lávací lekce určené žákům základ-
ních a středních škol. Dále je tu 
řada pořadů určených žákům ma-
teřských škol, kdy učíme vztahu ke 
knihám děti v prečtenářském věku. 
Jejich celkový počet není zanedba-
telný a čítá zhruba 2/3 z celkového 
počtu všech kulturně vzdělávacích 
akcí knihovny. Těch bylo v covido-

vých letech 2020 až 2021 cca 150, 
v letech před nimi se jejich počet 
pohyboval okolo 300. Znamená to, 
že se takřka každý pracovní den 
odehrávají v knihovně pořady, kte-
ré vedou lidi ke kultivaci osobnos-
ti a osobnímu rozvoji. V případě, 
že budou lidé ve městě kultivova-
ní a vzdělaní, budou se také lépe 
a raději zapojovat do občanského 
života, participovat na veřejném 

dění a přinášet nový pohled na již 
zaběhnuté principy a mechanismy. 
Samozřejmě to je ideální premisa, 
která se nemusí v praxi naplňovat 
u každého uživatele knihovny, ale 
brát knihovnu jako odrazový můs-
tek k dalším aktivitám ve městě 
rozhodně lze.

Nechci konkrétně popisovat jed-
notlivé kulturní pořady a vzděláva-
cí cykly, o nich píši na stránkách 
Spektra Rožnovska řadu let a čte-
náři je jistě znají. Chtěl jsem však 
poukázat na fakt, že budova na 
Bezručově ulici takřka 30 let fungo-
vala jako skvělá knihovna v prosto-
rách, které svou rozlohou dostačují 
potřebám zhruba z 40 % a jsou ba-
riérové a hlavně svým uspořádáním 
již nedostačují a nevyhovují.
 Knihovnictví je obor o lidech 
a pro lidi. A tyto dvě komodity 
se v současném světě velmi rych-
le a dynamicky mění. Je úkolem 
knihovníků tyto změny zachytit 
a pružně na ně reagovat. Proto 
v rekonstrukci a přístavbě budo-
vy spatřuji velkou výzvu nejenom 
pro knihovnu a knihovníky, ale 
také pro uživatele knihovny a ob-
čany města. Protože tito všichni 
společně vnášejí do knihovny to-
lik potřebného ducha. Věřím, že 
to klapne. Ke spokojenosti obča-
nů, politiků, čtenářů i knihovníků.
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HC Černí vlci hledají nové posilyHC Černí vlci hledají nové posily
V sobotu 11. 12. 2021 proběhl na 
zimním stadionu v Rožnově pod 
Radhoštěm hokejový turnaj nej-
menších nadějí, na kterém své ho-
kejové dovednosti předvedli hráči 
ročníku 2014 a mladší. 

Do Rožnova pod Radhoštěm za-
vítali malí hokejisté z HC Vítkovice 
Ridera, HC Oceláři Třinec a PSG 
Berani Zlín. Zápasy si užili nejen 
malí hráči, ale i rodinní příslušníci, 
kteří povzbuzovali ze všech sil. 

O výsledek na tomto turnaji ne-
šlo, a proto na závěrečném slav-
nostním ceremoniálu dostali všich-
ni z rukou Mikuláše a čerta stejné 
medaile a poháry. 

Přípravka HC Černí vlci stále 
nabírá mladé hokejisty. Více infor-
mací naleznete na www.hcroznov.
com nebo můžete kontaktovat šéf-
trenéra mládeže Kamila Valentíka 
na tel. čísle 607 875 423. 

Těšíme se na Vás! 

Kamil Valentík

	� Rožnovský	 „green	 deal“	 po	 Va-
lašsku

V nedávné době analyzovala rad-
nice, ještě pod vedením bývalého 
pana místostarosty Kučery, jak ob-
čané třídí odpad. Pokud se pamatu-
ji, tak výsledky nebyly příliš valné. 
Ve vybraných kontejnerech se na-
cházelo poměrně vysoké procento 
nevytříděného odpadu.

Důvod byl asi ten, že město čím 
dál více doplácí na tvorbu nepo-
třebných materiálů pod kapitolou 

odpadové hospodářství. Z mého 
pohledu jsou někteří občané ne-
zodpovědní v tom, že odpad třídí 
ledabyle, byť se celorepublikově 
halasně volá do světa, jak jsme dob-
ří. Mnohem více však nese vinu sa-
motná radnice, která zelenou poli-
tiku dělá v takových nepodstatných 
až srandovních akcích. 

Schválený strategický plán města 
jasně hovoří o větším podílu propa-
gace, proč více třídit odpad, jak více 
motivovat občany a z mého pohle-
du, jak více třídit a tím pádem méně 

platit. Jak známo, když sahám do 
vlastní peněženky, tak mne to více 
bolí. Vedení města přece ví, že prů-
měrná roční produkce směsných 
komunálních odpadů v přepočtu 
na 1  obyvatele je v ČR přibližně 
200  kg. Že v obci nad 10 000  oby-
vatel je to v průměru 196 kg. 
A  přesto má Rožnov nadprůměrné 
hodnoty, tj. 232 kg osoba/rok. Také 
ví, že přibližně 60 % využitelného 
odpadu se nachází ve směsném od-
padu. 60 % využitelného odpadu je 
vyhozeno do černých popelnic.

To není do nebe volající? Čím to 
asi bude, že se radnice v mnoha sli-
bech odkloňuje od činů?!?

Dovolím si tvrdit, že je to slabou 
informovaností, malou propagací, 
chybějícími sběrnými nádobami 
a  hlavně tím, že valašský „green 
deal“ je jen slovní hříčkou s mini-
málními výsledky. A nezodpovědný 
občan… ten bude jistě za svoz od-
padu platit mnohem větší daň. A to 
nejen tu finanční.  Chudák občan 
zodpovědný.

Libuše Rousová

Katrin Dohnálková mistryní České republiky v plavání
V půli prosince loňského roku 
proběhlo v Mladé Boleslavi Mist-
rovství České republiky v plavání 
13letého žactva.

Tohoto MČR se z rožnovského 
oddílu plavání TJ Rožnov zúčastni-
ly sestry Katrin a Viktorie Dohnál-
kovy. Katrin Dohnálková se hned 
ve své první disciplíně 200  m  vol-
ný způsob stala mistryní ČR, časem 
2:12,82, který je také nejlepším 
tabulkovým časem za rok 2021 
v  této věkové kategorii. Také ve 
svých oblíbených znakových disci-
plínách (100 m a 200 m) bojovala 
o nejvyšší příčku, ale nakonec po 
velkých bojích skončila 2x  stříbr-
ná. Medailové umístění završila na 
100 m polohový závod, kde skonči-
la na třetím místě, když ještě v  po-
lovině závodu vedla, a  nakonec 
byla o  dohmat bronzová. 

Ve zbylých dvou startech na 
100 m a 50 m kraul skončila na 
krásném 5., respektive 7. místě. 
Její sestra Viktorie sice na medai-
le nedosáhla, ale ve výborných 
osobních rekordech si vyplavala 
umístění na 16. až 20. místě. 

Úspěchu Katrin Dohnálkové na 
MČR ještě předcházelo její skvě-

lé umístění v závodech plavecké 
všestrannosti DRoP Cup 2021. 
Tyto závody proběhly v průběhu 
září 2021 ve všech krajích České 
republiky a jsou považovány jako 
náhrada za letní Mistrovství ČR, 
které bylo zrušeno z důvodu covi-
dových opatření. Jednalo se o pěti-
boj (100  m motýlek, 100 m znak, 

100 m prsa, 100 m volný způsob 
a  200 m polohový závod). V tomto 
pětiboji s celkovým počtem 2 210 
FINA bodů obsadila Katrin ve své 
věkové kategorii 3. místo mezi té-
měř 200 plavkyněmi z celé ČR.    

Pro rožnovské plavání jsou umís-
tění Katrin Dohnálkové obrovským 
úspěchem, protože naposledy se 
mistrem ČR v žákovských katego-
riích stal Tomáš Pavlíček, a to před 
více než 15 lety.

Obě děvčata si zaslouží velkou 
pochvalu za přístup k náročným 
tréninkům a obrovský dík za skvě-
lou reprezentaci rožnovského 
plavání, protože už samotná kva-
lifikace do Mistrovství ČR je pro 
rožnovský oddíl velkým úspěchem.
    
Daniel Dohnálek, otec a trenér 

oddílu plavání TJ Rožnov

Na turnaji samozřejmě nechyběli domácí Černí vlci.

Katrin (vlevo) a Viktorie Dohnálkovy

	� Jsem	peer

Ve víru médií se k vám doneslo slovo 
peer. Nevíte, co si pod tím pojmem 
představit? Peer je vrstevník, je to 
rovnocenný partner, je to průvodce 
na cestě zotavení. Nejčastěji tuto pro-
fesi naleznete v péči o duševní zdraví, 
tedy v psychiatrických nemocnicích 
nebo v centrech duševního zdraví. 
S peer konzultantem se také můžete 
setkat v sociálních službách. 

S psychiatrií mám osobní zkušenost, 
již 10 let jsem na cestě uzdravení. Za-
žila jsem různá období, různé barvy. 
Od černi, přes šeď až k zářivé žluté 
s červánky. Mnoho lidí se ptá, co mi 
nejvíce pomohlo ke stabilizaci, mít 
sílu, odvahu a chuť do života. Odpo-
věď není jednoduchá, avšak první, 
co mi bleskne hlavou, je faktor času. 
Jsou zde samozřejmě i další – pod-
pora okolí, doktorů a léků, ale co je 
absolutně nenahraditelné, je léčba 

časem a trpělivostí. Stěžejním kame-
nem mé cesty je má práce. Být peer 
pracovníkem je pro mě smysluplné 
a  jsem ráda, že mohu předávat své 
zkušenosti a přinášet naději na spo-
kojený život. V sociální rehabilitaci 
Iskérka pracuji jako plnohodnotný 
člen profesionálního týmu. Moje 
práce i moje nemoc mi daly velkou 
pokoru k životu a snažím se radovat 
i  z  maličkostí, jelikož život se má 
užívat a prožít.                Olga	Pernická
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Do nové výroby 

v Rožnově pod Radhoštěm hledáme

TECHNIKY SERVISU
SMĚNOVÉ PRACOVNÍKY SERVISU
TECHNOLOGY A INŽENÝRY
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Operátor ve výrobě, 
seřizovač a transportér (m/ž)

do Rožnova p. R. a Kopřivnice

 stabilita nadnárodní společnosti
 moderní a čistý provoz
 5 týdnů dovolené
 obědy za 25 Kč
 finanční odměny v průběhu roku 
 nad rámec mzdy
 mnoho dalších benefitů

Další podrobnosti Vám sdělíme na tel. čísle  +420 778 488 139
nebo zašlete rovnou svůj životopis na e-mail 
michaela.tomeckova@brose.com. Ozveme se Vám. 

Nástupní 

bonus 

20 000 Kč
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ZUŠ nacvičila známý Tolkienův fantasy příběh

Na	 přelomu	 listopadu	 a	 prosince	
vznikl	na	 rožnovské	ZUŠ	meziobo-
rový	 projekt	 inspirovaný	 pestrým	
fantasy	svět	J.	R.	R.	Tolkiena.	

„Obsáhnout celý příběh Hobita 
i  Pána prstenů je sice nad naše mož-
nosti, přesto se podařilo vtáhnout 
do poetického světa Středozemě 
diváky i samotné interprety. Hudeb-

ně-dramatické pásmo jsme oživili 
obrazovou projekcí a 9. 12.  jsme 
tak mohli divákům zprostředkovat 
atmosféru fantasy světa přímo v sále 
ZUŠ. A  to i navzdory nutným alter-
nacím kvůli covidovým opatřením 
a  karanténám. Skladby z filmu 
Pán prstenů Howarda Shora, tvůrce 
oceněného filmovými Oscary, za-
zněly v podání houslí, violoncella, 

příčné flétny i klavíru. Dramatické 
vstupy žáků literárně-dramatického 
oboru zase divákům připomněly 
napínavé i  vtipné situace z Hobita. 
To vše jsme propojili čtením z  kni-
hy a obrazovou projekcí s prvky 
stínohry,“ uvedly Lucie Maléřová 
a  Irena Zátorská z rožnovské 
ZUŠ a pokračovaly: „Umění nám 
zprostředkovává emoce, které jsou 

i skrze využití fikce reálné. A my 
máme radost, že se podařilo propojit 
žáky různých oborů naší školy tak, 
aby nás bavilo spolu tvořit a násled-
ně to i sdílet s  publikem. V průběhu 
jara bychom vám rádi nabídli ještě 
další reprízu tohoto pásma - slovy 
samotného Tolkiena: Cesty vedou 
dál a dál...“

(r), foto Ivan Dostál

Století Ladislava Nezdařila — básníka Horních chlapců
Historické poohlédnutí Richarda Sobotky

V	úterý	8.	února	2022	uplyne	přesně	
100	let	od	narození	básníka	Ladisla-
va	 Nezdařila	 (na	 fotu).	 Na	 domku	
číslo	 1866	 v	 	 někdejší	 samostatné	
obci	 Tylovice	 je	 dřevěná	 pamětní	
tabule:	Tady	žil	a	tvořil	Ladislav	Ne-
zdařil,	básník	Horních	chlapců.

Z oken domku, kde vyrůstal, býval 
výhled na sluncem ozářenou stráň 
plnou šalvěje a malin. Skřivani tam 
padali do žitných lánů. Navečer 
cestou z Horeček praskaly žebřiňá-
ky pod fůrou jeteliny. Horní ulicí se 
vraceli formani z cest. Okna bývala 
plná rozkvetlých muškátů, z nichž 
vylétaly do slunka včely. U kovárny 
do noci svítila formanská lampa, za 
humny měly úradu divoženky. Jako 

by se ani po těch letech nic nezmě-
nilo – kraj stále voní kvítím. 

Poezie Ladislava Nezdařila 
v  básnické sbírce Horní chlapci 
nebyla, a zřejmě ani nebude pře-
konána, protože takto brilantně 
v  libozvučném valašském nářečí 
dosud nikdo nepsal, a patrně už ani 
psát nebude. 

V podkroví domku, nedaleko 
křížku na tylovické návsi, je La-
dinova jizba. Stále plná Ladinovy 
poezie. Tam za ním po točitých 
schodech mohli jen ti nejvěrnější 
z věrných. 

PhDr. Ladislav Nezdařil, básník 
a literární teoretik, byl profesorem 
jazykové školy na UK v Praze. Už 
během studií na gymnáziu ve Valaš-

ském Meziříčí se zajímal o literatu-
ru a psal verše. Ani ve válečné době 
za totálního nasazení v Osvětimi 
na poezii nezanevřel. Po osvobo-
zení studoval na Karlově univerzitě 
srovnávací literaturu, romanistiku 
a germanistiku. Byl profesorem na 
Státní jazykové škole v Praze. Roku 
1985 vydal s Petrem Demetzem 
německou antologii české lyriky, je 
také autorem rozměrné studie Čes-
ká poezie v německých překladech. 

V roce 1967 si město Rožnov při-
pomínalo 700 let od první písemné 
zmínky. Při této příležitosti byla 
vyhlášena literární soutěž, Ladislav 
Nezdařil v ní zvítězil básnickou 
sbírkou Horní chlapci. Jsou to ver-
še o domovu, o hledání životních 
jistot, o životě a lásce ke kraji, z ně-
hož vyšel. Sbírka se dočkala celkem 
čtyř vydání, zhudebnil ji Tomáš 

Kočko a jako Poctu básníkovi také 
Alena Valová.

Víc už toho básník Ladislav Ne-
zdařil svou poezií o Valašsku nevy-
zpívá. Zemřel 15. ledna 1999. Jeho 
ostatky byly 7. října 2000 uloženy 
na Valašský Slavín. Na pomníku 
Martina Gaji je prostý nápis: Bás-
ník horních chlapců.                 (sb)

PŘÍSPĚVEK ČTENÁŘE

Marie Vosiková, dáma s deštníkem i bez
Spisovatelka, naše rožnovská souputnice od roku 
1964 (jako matematik-analytik vedoucí odboru auto-
matizovaných systémů řízení a vedoucí výpočetního 
střediska v Loaně) a moje přítelkyně by se 2. února 
2022 dožila 80 let, kdyby nás v roce 2014 neopustila.
Už první knížka bajek Kapky rosy mne svým básni-
vým jazykem okouzlila a ráda jsem z ní četla ukázky 
studentům při besedách o literatuře v knihovně. Další 
novela Louka (Profil, Ostrava 1981) namířila k jiné-
mu žánru a jen dotvrdila, že tu máme opravdovou 
spisovatelku. Ve sbírce povídek Klíče (Profil, Ostrava 
1987) jsem pro sebe objevila podobenství s Kafkovým 
Zámkem, ale Marie to samozřejmě rozklíčovala jinak.  
V další sbírce povídek Dámy bez deštníků (Anagram, 
Ostrava 2002) nenajdete všední ženské příběhy, ale 

jak už název napovídá složitosti života, který nás pro-
táhne různými situacemi. V poslední sbírce Jen já a ty 
(Isadora, Praha 2006) nejde jen o dvoustranný vztah 
postav. Marie směřuje k hlubšímu sdělení lásky i ne-
lásky; nebojí se překročit morální společenská klišé. 
V žádné knize jsem neobjevila ani náznak výsměchu, 
přezíravosti nebo povýšenosti. A tak si i pamatuji 
Marii z našeho povídání při sklenici vína v Brasserii, 
když se vracívala od svých dcer a vnoučat ze Švýcar-
ska, zvědavá na dění v Rožnově i ve státě. Toto je moje 
vzpomínka a můj čtenářský zážitek. Můžete si udělat 
svůj vlastní úsudek; její knížky jsou stále ve fondu 
městské knihovny.  

Jarmila Mikulášková
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Třetí prosincovou sobotu se v  zu-
berské sportovní hale odehrál há-
zenkářský turnaj starších žáků. „Byl 
na něm hráčům, trenérům a  roz-
hodčím z celého Zlínského kraje 
představen nový herní koncept. Ten je 
především zaměřen na aktivní obran-

né systémy 0:6 a 3:3. Připravovali 
jsme ho několik měsíců na jaře roku 
2020 společně s mým kolegou Pavlem 
Manclem a za pomoci krajského tre-
néra házené Miroslava Bartoně jsme 
jej prezentovali do jednotlivých klubů. 
Díky tomu, že jsem i členem komise 

mládeže na Českém svazu házené, 
tak jsme se společně s kolegy z této 
komise rozhodli tento nový herní kon-
cept přenést do všech házenkářských 
krajů a oddílů po celé ČR. Zlínský 
krajský svaz je přitom úplně prvním, 
který se těmito novými pravidly bude 

od jarní části sezóny 2021/22 řídit,“ 
informoval hlavní organizátor akce 
a předseda komise mládeže Zlín-
ského svazu házené Josef Mazáč. 
Turnaje se zúčastnilo sedm družstev 
z  celého kraje. Na fotu jsou házen-
káři Zubří a Rožnova.                   (r)

Zubří hnacím motorem házenéZubří hnacím motorem házené

Do klubu na divadelní představení
Ještě	 v	 průběhu	 února	 je	 možné	
v		Klubu	Zubří	zakoupit	permanent-
ky	 v	 ceně	 1	 800	 Kč	 na	 Divadelní	
předplatné	pro	rok	2022.	Více	infor-
mací	na	www.mesto-zubri.cz.

Pátek 11. března od 18.00 hodin 
HOUSLE, Divadlo Ungelt (Pra-
ha). Hrají: Jiří Langmajer, Pavel 
Liška, Milan Hein. Zlodějíčkovské 
komediální drama.

Pátek 1. dubna od 18.00 hodin 
RŮŽOVÉ BRÝLE, Divadlo Dondi 
(Uherské Hradiště). Hrají: Monika 
Horká, Anna Pospíchalová, Emílie 
Pospíchalová. Vtipný, chytrý i do-
jemný příběh… 

Sobota 23. dubna od 18.00 hodin 
ŠUMAŘ NA STŘEŠE, Těšínské 
divadlo. Legendární muzikál o  síle 
tradic, lásky, rodinných vztahů 

a  potřebě tolerance. Mnoha ce-
nami ověnčený a svými tématy 
i dnes aktuální muzikál proslavil 
nejen jeho silný a moudrý příběh, 
ale i slavné melodie. Hrají: Miro-
slav Liška, Šárka Hrabalová, Petra 
Sklářová, Barbora Vidomská a řada 
dalších.

Pátek 27. května 
ŽENA, KTERÁ UVAŘILA SVÉ-
HO MANŽELA, Agentura Pierot 
(Praha). Černá komedie. Hrají: 
Ilona Svobodová, Nela Boudová, 
Otmar Francouzský

Neděle 5. června 
PŘÁTELÁK, Pantheon production 
(Praha). Černá komedie. Hrají: Jitka 
Ježková/Anna Fixová, Marika Šo-
poská/Anna Stropnická, Lukáš Pe-
čenka, Michal Slaný, Filip Cíl. Ko-
medie o fotbalu a početí dítěte.    (r)

Nepropásněte Ivan Hlas Trio 
Pátek	 11.	 února	 od	 19.00	 hodin	
v		Klubu	Zubří.	Informace	jsou	na	
www.mesto-zubri.cz.
Komorní sestava fungující už ně-
jaký čas kolem písničkáře Ivana 
Hlase. V nádherných aranžmá, 
zdobených virtuózní hrou na 
akustické nástroje nejlépe vynik-
nou Hlasovy písně, založené na 
vyváženosti hudby a poezii textů. 
Hudebníci nejsou na naší scéně 
žádnými nováčky, jejich radost 
z přímo předané muziky je po-
věstná. Kořeny ovlivňující hudbu 
tria jdou od hospodského blues, 
městských balad, rokenrol, až po 
melodické názvuky různých et-
nik. Je to hudba v dobrém slova 
smyslu lidová. V triu Ivana Hlase 
doprovázejí kytarista Norbi Ko-

vács a violoncellista Jaroslav Olin 
Nejezchleba.                            (r)

Tipy na kulturní akce v Zubří
	� Chodníčky	k	minulosti	—	přednáškový	cyklus	Muzea	Zubří:	22.	února	

—	Hospodyně,	Vanda	Vrlová.	29.	března	—	Valašské	papuče.	
	� Stálá	expozice	Muzea	Zubří,	která	je	od	roku	2016	umístěná	ve	veřej-

nosti	přístupném	depozitáři	na	Hlavní	ulici,	č.	p.	824,	zachycuje	nejen	
historii	Zubří	a	vyhledávané	práce	zuberských	vyšívaček,	ale	také	předsta-
vuje	překvapivě	bohatou	archeologickou	či	mineralogickou	sbírku.

	� 26.	února	—	Masopustní	průvod	(pořádá	VSPT	Beskyd).																		(r)
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Florbal jede i v této nelehké době na plný plyn
Do	lednového	vydání	jsme	si	připra-
vili	rozhovor	se	sekretářem	1.	FBK	
Rožnov	 Zbyňkem	 Macurou.	 Na	
webu	 www.spektrumroznovska.cz	
exkluzivně	přinášíme	i	jeho	podrob-
ný	 komentář	 k	 výkonům	 Sršňů	 od	
přípravky	až	po	áčko	hrající	národní	
florbalovou	ligu.

	� Jak	 Sršni	 vstoupili	 do	 sezóny	
2021/22?
„Aktuální sezóna začala s mírnými 
rozpaky, vlastně nikdo příliš netušil, 
zda se nebude opakovat předloňský 
scénář, kdy v polovině října se vše za-
vřelo a do konce sezóny si nikdo ne-
jen nezahrál jediné utkání, ale prak-
ticky ani nezatrénoval. Podepsalo se 
to především na počtu hráčů napříč 
všemi kategoriemi. Zejména u elévů 

a přípravky jsme věřili v předsezón-
ní nábor, jinak bychom mohli počet 
hráčů počítat v obou kategoriích na 
prstech jedné ruky. 

Před sezónou se nám podařilo na-
vázat spojenectví s nově vznikajícím 
klubem v Novém Jičíně – konkrétně 
Warriors Nový Jičín, kteří sice mají 
prozatím jen mužské zástupce, ale 
někteří jejich členové už u nás dlou-
hodobě působí či působili. Je skvělé, 
pokud se florbal uchytí v dalším sou-
sedním regionu, florbalově to posílí 
celou oblast. Celkově ve všech kate-
goriích jsme znovu přihlásili všechny 
soutěže, tedy v mládeži šest kategorií 
od florbalové přípravky až po juniory 
a v soutěžích dospělých jsme právě 
spojenectvím s Novým Jičínem moh-
li ještě jednu kategorii přidat, takže 

v  této chvíli tam máme čtyři mužské 
a jeden ženský tým.“

	� Co	je	u	vás	nového?
„Novinek máme hodně. V Rožnově 
jdeme malinko proti proudu ostat-
ních klubů, jimž se členská zá-
kladna zejména u mládeže taktéž 
zmenšila a ony mnohdy reagovaly 
nepřihlášením některé ze soutěží. 
My naopak ještě jednu soutěž při-
dali a s ohledem na průběh sezóny 
to bylo dobře, neboť ve všech kate-
goriích máme nakonec takový po-
čet hráčů, abychom mohli důstojně 
v  soutěžích působit. Nelze také zmí-
nit, že jsme vyměnili šéftrenéra mlá-
deže, lépe řečeno Daniel Slovák se 
přestěhoval z Rožnova do Havířova 
a my byli nuceni hledat náhradu. Tu 

se nám podařilo najít v prezidentovi 
klubu – Daliboru Plesníkovi. Ten se 
začal mládežnickým kategoriím vě-
novat a už jsou vidět první výsledky 
jeho práce.“

	� Co	byste	vzkázal	čtenářům?
„Ať nám přijdou fandit! Pokud na-
vštívíte jakékoliv florbalové utkání, 
tak se nebudete nudit a pohltí vás 
jiskřivá atmosféra zápasů! A pokud 
zvažujete, že by vaše dítě chtělo 
zkusit florbal v jakékoliv kategorii, 
navštivte www.florbalroznov.cz, kde 
naleznete kontakt jak na sekretáře 
klubu, tak na trenéry jednotlivých 
kategorií i rozpis tréninků.“ 

Za rozhovor poděkoval          
Pavel Románek

	�Muži	A	2021/2022

Přední řada zleva (gólmani)Mar-
tin Sklář a Jiří Škrobák. 
Prostřední řada zleva Ondřej 
Smékal, Jakub Štůsek, David 
Friedel, Patrik Hegar a Richard 
Plandor (sedící). 
Zadní řada zleva Stanislav Ba-
rabáš, Daniel Prašivka, Jirka Ši-
mek, Petr Kittel, Adam Burýšek, 
Pavel Barabáš, Marek Polášek, 
Patrik Pícha, Petr Krhut a vpravo 
trenér Miroslav Kasl.

	�Přípravka	2021/2022

Ležící Teodor Malík (číslo 1,
brankář), dále 55 Martin Děc-
ký, 15 Markus Janáč, 13 Mateo 
Topič, 20 Michal Mikulanka, 
88 Samuel Hanslián, 2 Kristi-
án Malík, 4 Tomáš Konvičný, 
44 Ondřej Kesler, 36 Jakub 
Turoň, 25 Matyáš Doubek, 79 
Štěpán Maňák a 17 Šimon Fi-
lip. Vzadu zleva hlavní trenér 
přípravky Michal Konvičný, 
asistenti trenéra Sven Hansli-
án a Zbyněk Malík a sekretář 
klubu Zbyněk Macura.
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Fotbalové naděje si změřily síly
V neděli 16. ledna se konal v zu-
berské Robe aréně fotbalový turnaj 
starších přípravek. Pozvání přijaly 
Hutisko-Solanec, Prostřední Bečva, 
Zašová a domácí borci poskládali 
hned 2 týmy (červení — mladší, kde 
čtyři hráči byli z mladší přípravky 
a   zelení — zkušenější). 

K vidění bylo 20 zápasů (hrálo 
se 2x každý s každým), nejlépe 
si vedly celky FC Zubří — zelení 
a  Hutiska-Solance, kteří do posled-
ního vzájemného zápasu nepoznali 
hořkost porážky. První vzájemný 
duel skončil remízou. V posledním 

střetu dne ale domácí dokázali zví-
tězit a získat zlaté medaile a pohár.

Nejlepším střelcem turnaje se po 
zásluze stal Tobias Foltýn (Hutis-
ko) se 16 góly, nejlepším hráčem 
Štěpán Kuba (Prostřední Bečva) 
a nejlepším brankářem Vojtěch 
Hláčik (FC Zubří - červení).      (r)

Konečné pořadí turnaje:
1. FC Zubří — zelení
2. Hutisko-Solanec
3. Prostřední Bečva
4. FC Zubří — červení
5. Zašová


