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Březnová derniéra pro kino i knihovnu
  Stavební práce začnou na jaře  

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 

Více na stranách 
6, 7 a 9

Masopust roztančil náměstíMasopust roztančil náměstí

Na nábřeží a v Tylovicích se bude měřit, přibudou i třicítky
Dopravní bezpečnost ve městě by 
mělo zvýšit několik opatření, která 
chystá rožnovská radnice. 

Jedním z dalších opatření jsou 
nová měřicí místa, která budou 
měřit rychlost projíždějících vozi-
del na nábřeží Dukelských hrdinů 

a v Tylovicích. Tato měřicí zaříze-
ní doplní stávající tři, která se na-
chází na hlavní komunikaci I/35 
u nákupní zóny, na Kramolišově 
a u Jánoštíka. „Jsou lokality, kde 
pouhá značka maximální povolená 
rychlost bohužel nestačí, a pokud 
chceme, aby byl provoz ve městě bez-
pečný nejen pro chodce, ale také pro 
samotné řidiče, musíme přistoupit 
i  k těmto opatřením. S novými ra-
dary budeme upravovat limity i  pro 

ty stávající a to tak, abychom byli 
v souladu s okolními obcemi. Stále 
platí, že pokud řidiči projíždějí obcí 
a nepatrně překročí maximální povo-
lenou rychlost, nemusí se obávat žád-
ného přestupkového řízení či pokuty,“ 
uvedl starosta města Jiří Pavlica. 

Novým opatřením jsou také 
značky v několika oblastech, které 
budou snižovat povolenou rych-
lost na 30 km/h. Jedná se převáž-
ně o  obytné zóny nebo oblasti 

rodinné zástavby. První změny se 
dotknou Rybníčků a Záhumení. 
„Tyto změny částečně vychází také 
z podnětů obyvatel, kdy jsme opa-
kovaně obdrželi několik žádostí ke 
snížení rychlosti. Současně na Ryb-
níčkách jsou některé ulice již touto 
značkou limitovány a sjednocení celé 
oblasti přinese také větší srozumitel-
nost pro řidiče a bezpečnější pocit 
pro obyvatele dané lokality,“ dodal 
Pavlica.                                (r, měú)

Úředníkům šéfuje
Lenka Pavelková

Na židli tajemníka, resp. tajemni-
ce rožnovského městského úřadu 
usedla od 1. února 41letá Lenka 
Pavelková (na fotu). Od roku 
1989 přitom tuto funkci vedou-
cího úředníka vykonávali v Rož-
nově doposud výhradně jen muži 
- Jaroslav Trhlík (v úřadu do roku 
1992), Jiří Brož (1992—2002), 
Jan Štěpaník (2003—2007), Karel 
Klepsa (2007—2009), Miroslav 
Martinák (2010—2017) a  Roman 
Hep (2017—2021). 
Rozhovor s tajemnicí na str. 2.      (r)

 � Pozor na propadlý řidičák

V průběhu roku 2022 vyprší 
platnost řidičských průkazů 
1  250 řidičům s trvalým poby-
tem ve správním obvodu ORP 
Rožnov. Řidiči si konec platnos-
ti musí pohlídat. Za jízdu s pro-
padlým průkazem hrozí pokuta 
2 000 Kč. Bezplatnou výměnu 
lze provést 90 dnů před skonče-
ním platnosti řidičáku (v  Rož-
nově se lze objednat). K  žá-
dosti je třeba doložit doklad 
totožnosti a stávající řidičák. 
Fotku pořídí úředníci na místě 
nebo ji stáhnou z databází.    (r)

Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz Více uvnitř listu
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Také v roce 2022 se Rožnov 
připojí k největší běžecké akci 
v zemi T-Mobile Olympijskému 
běhu. Ten se uskuteční ve stře-
du 22. června. Běžci se mohou 
registrovat výhradně on-line na 
www.olympijskybeh.cz. Do konce 
března cenově výhodná registrace.

T-Mobile Olympijský běh
KRÁTCE

V úterý 22. února se uskutečnilo 
pravidelné zasedání zastupitelstva 
města. Ve středu 2. března se tak 
od 16 hodin uskuteční v malé za-
sedačce rožnovského úřadu setkání 
s  vedením města. Přijďte se zeptat 
na otázky související nejen s  úno-
rovým zastupitelstvem.

Od 16. března bude knihovna 
uzavřena (včetně biblioboxu pro 
vrácení knih) z důvodů stěho-
vání do náhradních prostor ve 
Společenském domě. Předpoklá-
daný termín otevření knihovny 
pro veřejnost ve Společenském 
domě je 11. dubna.

Přijďte si v pondělí 14. března od 
15 hodin do Spoláku užít spous-
tu zábavy, her a soutěží. Nebude 
chybět ani ocenění nejoriginálněj-
ších masek. Pro aktivní taneční-
ky bude vyhlášena i mini soutěž. 
Vstupné 30 Kč. Info na Fb SVČ 
a  H2B&SB                                  (r)

Na kávu s vedením městaUzavření městské knihovny Maškarní taneční bál pro děti

Otázka pro starostu Jiřího Pavlicu
V únorovém vydání jsme se rožnov-
ského starosty zeptali, jak pokračují 
jednání k nákupu pošty na náměstí 
Míru. O areál, který pošta nabídla 
k prodeji, mělo město zájem, s  tím 
že do něj přestěhuje úředníky tak, 
aby většina odborů byla pohromadě. 

Jiří Pavlica (na fotu vpravo) nám 
k  tomu sdělil: „Vzhledem k tomu, 
že zastupitelstvo schválilo financo-
vání a výstavbu KC a rekonstrukci 
a  přístavbu knihovny, nemůžeme si 

v současné době dovolit koupit kom-
pletní areál pošty za nabízenou cenu 
31 milionů. Rádi bychom si ale od-
koupili objekt garáží a jídelny, který 
bezprostředně navazuje na budovu 
radnice, a město by jej mohlo využít 
jako zázemí pro oddělení komunál-
ních služeb, případně i  jiným způso-
bem. Ještě je třeba dodat, že komplet-
ní rekonstrukci pošty (pokud by ji 
radnice celou koupila, jak se dříve 
uvažovalo - pozn. red.) odhadujeme 
na více než 100 milionů.“              (r)

Radnice ustupuje od nákupu areálu České pošty

Nová tajemnice se chce zaměřit na kvalitu práce

Už bezmála měsíc má rožnovský 
městský úřad novou  tajemnici. Sta-
la se jí Lenka Pavelková. Spektrum 
Rožnovska ji položilo několik otázek.

 �Mohla byste se našim čtenářům 
představit? 
„Je mi 41 let a pocházím z malé ves-
ničky Sádek v okrese Opava, kam 
se stále ráda vracím za svými rodiči. 
V roce 2004 jsem úspěšně ukončila 
studium na VŠB-TU Ostrava, fakul-
tě ekonomické ve studijním oboru 
finance a našla uplatnění právě 

v  Rožnově. Zde jsem začala vést 
pobočku švýcarské společnosti za-
bývající se outsourcingem účetnictví 
a mezd a  v  roce 2008 se stala její 
jednatelkou. Následně jsem strávi-
la určitý čas na mateřské dovolené 
s mými dvěma dětmi. V roce 2020 
jsem nastoupila na náš městský úřad 
jako referent na majetkoprávní oddě-
lení a po roce se stala vedoucí tohoto 
oddělení. Město Rožnov mi od počát-
ku učarovalo především blízkostí hor, 
neboť jsem mj. nadšencem horské 
turistiky, ráda lyžuji i běžkuji.“

 � Co je náplní vaší práce?
„Primárně jsem odpovědná za plnění 
úkolů městského úřadu v přenese-
né působnosti. Tedy zajišťuji výkon 
státní správy a dále samosprávy, kde 
nedílnou součástí mé práce bude pl-
nění úkolů, které mi udělí zastupitel-
stvo města, rada města nebo starosta 
města. Velmi zjednodušeně řečeno, 
tajemník odpovídá za chod městské-
ho úřadu, včetně personální oblasti. 
Musím zajistit, aby agendy fungovaly 
bez problémů, plynule a efektivně dle 
platné legislativy a v souladu s  pl-
něním Strategického plánu rozvoje 
města. Samozřejmě jsem zde také 

pro obyvatele našeho města, takže 
v  případě, že bude mít někdo z obča-
nů problém s úředníkem, bude mým 
úkolem tento spor vyřešit.“ 

 � Jaká je vaše vize?
„Aktuálně se průběžně scházím se 
všemi vedoucími jednotlivých odborů, 
zjišťuji, kam by se chtěli v kvalitě své 
vykonávané práce posunout a jakým 
způsobem jim mohu býti nápomoc-
ná. Ráda bych ze své pozice motivo-
vala všechny zaměstnance a na úřad 
přinášela nové myšlenky a inovativní 
nápady. Čeká nás také cesta smě-
rem k digitalizaci, což s sebou jistě 
přinese mnoho změn. Chci, aby byl 
úřad maximálně otevřený a  transpa-
rentní vůči občanům a  udělám pro 
to maximum. Největším mým cílem 
je vytvořit zaměstnancům města sta-
bilní pracovní prostředí, a zajistit 
tak kontinuitu nutnou pro bezpro-
blémový chod úřadu, udržovat velmi 
dobré vztahy s občany a občanům 
vycházet vstříc. Svou vizi fungování 
úřadu jsem představila ve výběrovém 
řízení a podle této vize určitě budu 
pracovat. Přála bych si, aby obča-
né našeho města byli se službami 
městského úřadu spokojeni a aby se 

k  nám rádi vraceli. Vždyť jsme tu 
přece zejména pro ně.“

 � Váš předchůdce Roman Hep loni 
hovořil o snaze rozšíření úředních 
hodin některých agend, které jsou 
nejvíce využívány občany. Jak se 
k tomuto stavíte vy sama? Je potřeba 
rozšiřovat úřední hodiny do pozdního 
odpoledne i mimo pondělí a středu?
„Nyní není rozšiřování úředních 
hodin na pořadu dne. Ráda bych 
se podívala i více na kvalitu a efek-
tivitu prováděné práce v porovnání 
s jinými městy. K tomu nám může 
pomoci benchmarking, díky kterému 
vidíme, kolik úkonů během určité 
doby vykonávají jiná města a jejich 
pracovníci a následně se tato data 
dají porovnávat. Mimochodem jsme 
jeden z personálně nejštíhlejších úřa-
dů. Máme také objednávkový systém, 
kde vidíme, kolik lidí bylo objedna-
ných, kolik úkonů vyřízených a jaké 
jsou čekací lhůty, i to pro nás může 
být dobrá zpětná vazba. V případě, 
kdy zjistím, že jsou neúnosně dlou-
hé čekací lhůty pro objednání, může 
být řešením rozšíření úředních hodin 
v  některých dnech, ale prozatím se 
tak neděje.“                                   (r)

 � Informace k vítání občánků

Město Rožnov bude nadále vítat 
nově narozené děti mezi občany 
města. Vítání občánků se vztahuje 
na děti ve věku od 6 týdnů od naro-
zení do věku 1 roku s trvalým poby-
tem na území města Rožnova pod 
Radhoštěm. Pokud se chcete vítání 
občánků zúčastnit, je nutné podat 
přihlášku.

Termíny budou upřesněny dle 
aktuální situace a zájmu rodičů. 
Nezapomeňte však podat přihláš-
ku. Jakmile bude znám konkrétní 
termín, budete kontaktováni.

Co je tedy nutné udělat, aby 
Vaše děťátko bylo uvítáno mezi ob-
čany našeho města? Je to jednodu-
ché – stačí jen vyplnit přihlášku, 
kterou: 1) najdete na webových 
stránkách www.roznov.cz

2) obdržíte na matrice Městského 
úřadu Rožnov pod Radhoštěm, 
Masarykovo náměstí 128, dveře 
č. 112
3) si můžete nechat zaslat e -mai-
lem – kontaktní adresy jsou: 
gadourkova.ks@roznov.cz nebo 
stuskova.ks@roznov.cz.

Přihlášku buď osobně doručíte 
na matriku, nebo ji tamtéž zašlete 
e-mailem. O termínu konání akce 

budete informováni na Vámi sdě-
lený kontakt. A potom stačí jenom 
přijít. Bližší informace poskytnou 
matrikářky městského úřadu na 
adrese Masarykovo náměstí 128, 
kancelář č. 112, tel. 571 661 160, 
e-mail: gadourkova.ks@roznov.cz, 
stuskova.ks@roznov.cz.

Na Vaše děťátko a na Vaši účast 
se těší vedení města. 

 (měú)
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Zahraniční pracovní stáž studentů ve Španělsku 
Píšete s námi 

noviny
V rámci výzvy Erasmus+ podala 
naše škola již pátý úspěšný projekt 
mobility osob v odborném vzdělává-
ní a přípravě, který umožnil našim 
studentům po čtyřech letech opět 
vyjet na zahraniční stáž. V minu-
losti naši studenti prohlubovali své 
znalosti v Německu, Polsku a dva-
krát ve Španělsku. A na Pyrenejský 
poloostrov zamířili i tentokrát. Prv-
ní dny nového roku strávili v proslu-
něné metropoli Andalusie v Seville.

Čtrnáctidenní stáže se zúčastnilo 
18 studentů oboru Moderní in-
formační technologie. Stáž jsme 
absolvovali ve firmě V-ART Escu-
ela Audiovisual, která nabízí kurzy 
3D grafiky, animace, zpracování 
multimédií, programování, tvorby 
počítačových her. Firemní specia-
lista provedl naše stážisty krok za 
krokem programem Unity 5, aby 
na tomto multiplatformním herním 
engine mohli následně vytvářet jed-
noduché herní aplikace, což všich-
ni úspěšně zvládli. 

Ani v odpoledních hodinách stá-
žisté nezaháleli – navštěvovali kurz 
španělštiny, v jehož závěru je  čekal 
test a certifikát o úspěšném absol-
vování kurzu.

Na závěr odborné stáže obdrželi 
účastníci Europass Mobility, který 
potvrzuje zahraniční praxi v oboru 
a je velmi důležitým dokumentem 
pro pozdější uplatnění studentů na 
trhu práce. Nechybělo ani pozitivní 
hodnocení práce stážistů jejich do-
časnýmm „zaměstnavatelem“, fir-
mou V-ART Escuela Audiovisual. 
Ale to nejdůležitější, co si studenti 
ze stáže přivezli, jsou nově nabyté 
odborné znalosti a praktické do-

vednosti, které jistě v budoucnu 
zúročí nejen při studiu. Do letadla 
si studenti naložili plný kufr zážit-
ků, které se jim určitě cestou domů 
neztratily a na které budou dlouho 
vzpomínat. A nebude mezi nimi 
chybět ani vzpomínka na kufry se 
všemi osobními potřebami a věcmi, 
které se při letu do Španělska na 
celý den někde pozapomněly.

S ohledem na pozitivní zpětnou 
vazbu zejména ze strany studentů 

organizátoři této úspěšné stáže 
již nyní plánují další mezinárod-
ní spolupráci v rámci programu 
Erasmus+. 

Alena Foukalová, Střední škola 
informatiky, elektrotechniky 

a  řemesel Rožnov

*Celý, nekrácený, příspěvek je zve-
řejněn na webu Spektra Rožnovska - 
www.spektrumroznovska.cz

Na lyžování do Beskyd skibusem

Z Rožnova pod Radhoštěm bude 
v  únoru, březnu a dubnu jezdit 
pravidelný skibus do Beskyd. Au-
tobus, který vyjíždí každou sobotu 
a  neděli (a svátky) z Nového Ji-
čína, turisty, běžkaře či sjezdaře 
zaveze na Bumbálku nebo třeba do 
oblíbeného lyžařského střediska 
Bílá, které disponuje jedinou čtyř-
sedačkou v regionu.    

Loni v létě premiérově jezdil z  No-
vého Jičína přes Rožnov cyklobus 
Beskydy, který taktéž mířil na 
Bumbálku a Bílou. Tentokrát zimní 
skibus na stejné trase udělá radost 
všem vyznavačům běžek i sjezdo-
vého lyžování. „Na letní cyklobus 
Beskydy jsme v Rožnově měli velmi 
příznivou zpětnou vazbu a také sta-
tistika vytíženosti hovoří o zájmu 
turistů o  cyklobus. I proto jsme se 
připojili k dalším městům a přidali 
se také do zimní/jarní varianty – do 

skibusu do Beskyd,“ řekl Martin Be-
níček z  MěÚ Rožnov.

Skibus do Beskyd, který obstará-
vá společnost společnosti Z-Group 
bus, jezdí každou sobotu a neděli 
(včetně svátků) z Nového Jičína po 
trase Příbor, Kopřivnice, Frenštát, 
Rožnov pod Radhoštěm na Horní 
Bečvu, Bumbálku a Bílou. 

Zatímco letní cyklobus přišel zú-
častněná města 160 tisíc Kč ročně, 
zimní varianta vyjde na 116 tisíc 
Kč, opět rozpočteno mezi všech-
na města. Z Nového Jičína odjíždí 
spoj na Bílou v 7.55 hodin, z Bes-
kyd se vrací v 15.08. Linka vede 
i přes Dolní, Prostřední a Horní 
Bečvu. Lidé si tak mohou cestou 
vybrat z více skiareálů. Ve vozech 
je povolená přeprava běžek i sjez-
dových lyží, které si běžně cestující 
brát nemohou. Jízdenky do skibu-
su se kupují bez rezervace přímo 
na místě u řidiče.                   (měú)

Jízdní řád na: www.csadvs.cz

Usnesení Rady

Usnesení Zastupitelstva

www.roznov.cz/usneseniRM

www.roznov.cz/usneseniZM

Nepřehlédněte: Důležité odkazy
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Čas plyne, vzpomínky a smutek ale zů-

stávají. Kdo lásku a dobro rozdával, ten 

žije v našich srdcích dál...

Dne 7. 12. 2021 odešel 
náš předseda a kamarád            
pan Zdeněk Matúš. Svazu 
tělesně postižených — místní 
organizaci  Rožnov pod Radhoš-
těm se věnoval přes 50 let. 
Také byl místopředsedou okres-
ní organizace STP Vsetín.
Zdenku, výbor a členové naší 
organizace Ti za vše děkujeme!
STP Rožnov p. R.

****************************

Dne 15. 3. 2020 odešel 
náš kamarád a muzikant                  
pan Jan Závorka z Dolní Bečvy. 
Honzo, děkujeme ti za pěkné 
chvíle při Tvé hudbě, kterou 
jsi nám hrával. Vzpomínky nám 
zůstanou…
Kamarádi STP Rožnov p. R.

Chcete se stát členem dozorčí rady městské společnosti?
Víte, jak fungují městské společnos-
ti? Chcete se stát členem dozorčí 
rady? Přihlaste se!

Blíží se konec funkčního obdo-
bí členů dozorčích rad měst-
ských společností, a to konkrét-
ně KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, 
KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV 
a  Městské lesy Rožnov a  město 
hledá nové kandidáty. Noví čle-

nové budou zvoleni radou města 
a svou funkci budou vykonávat po 
dobu tří let.
Jaká je funkce dozorčí rady? Je to 
kontrolní orgán společnosti, který 
dohlíží na činnost jednatele a na 
hospodaření společnosti.
Co musíte jako člen dozorčí rady 
splňovat?
— Plná svéprávnost (u fyzické oso-
by dosažení věku 18 let).

— Bezúhonnost podle zákona o živ-
nostenském podnikání a neexisten-
ce překážky provozování živnosti.  

Chcete se podílet svými zkuše-
nostmi na rozvoji některé z měst-
ských společností? Pošlete nám do 
4. 3. 2022 vyplněnou přihlášku (ke 
stažení na www.roznov.cz) buď-
to poštou, podáním na podatelně 
Městského úřadu v Rožnově pod 

Radhoštěm, adresa: Masaryko-
vo náměstí 128, 756 61 Rožnov 
pod Radhoštěm, nebo na e-mail:      
hana.martinatova@roznov.cz. 

Současně přiložte i motivační 
dopis, kde popište, jaké máte do-
savadní profesní zkušenosti a  do-
vednosti a důvod, proč se chcete 
stát členem dozorčí rady dané 
společnosti.
                                           (měú)

Měření rychlosti stacionárním radarem - nejčastější dotazy
Nejčastější dotazy v rámci objektivní 
odpovědnosti provozovatele vozidla – 
měření rychlosti stacionárním rada-
rem

 � Co je výzva k uhrazení určené částky?
Jedná se o částku, kterou má možnost 
provozovatel vozidla zaplatit za to, že 
nezajistil, aby jeho vozidlem nedošlo 
k porušení pravidel silničního provozu. 
Tato částka se uloží ve výši pokuty, kte-
rou lze uložit příkazem na místě. Jedná 
se o mnohem nižší částku v porovnání 
s pokutou, která by byla uložena ná-
sledně ve správním řízení. Tato částka 
je stanovena podle naměřené rychlosti 
vozidla po odečtení tolerance radaru, 
která činí 3 km/h od skutečně namě-
řené rychlosti vozidla. Při rychlostech 
nad 100 km/h se odečítají 3 % ze sku-
tečně naměřené rychlosti. Ustanovení 
§ 125h odstavce 5 zákona č. 361/2000 

Sb., o  provozu na pozemních komuni-
kacích stanovuje, že pokud je určená 
částka uhrazena nejpozději v den splat-
nosti, obecní úřad obce s rozšířenou 
působností věc přestupku neznámého 
řidiče odloží.

 � Budu mít záznam v kartě řidiče, po-
kud zaplatím na základě výzvy?
Ne, do karty řidiče se přestupek včet-
ně bodů zapisuje pouze v případě, že 
je postižen konkrétní řidič. V případě 
zaplacení určené částky se přestupek 
nezapisuje do žádné evidence a nejsou 
nikomu připisovány žádné body do 
bodového hodnocení řidiče, neboť se 
nejedná o pokutu za přestupek konkrét-
ního řidiče, ale o postih za přestupek 
provozovatele vozidla.

 � Chci nahlásit, kdo vozidlo řídil. Ja-
kým způsobem to mohu udělat?

Podání lze učinit písemně, ústně do 
protokolu, elektronicky, a to datovou 
zprávou do datové schránky městské-
ho úřadu nebo e-mailem podepsaným 
zaručeným elektronickým podpisem, 
zaslaným na elektronickou podatel-
nu podatelna@roznov.cz. Pro sdělení 
řidiče je nejvhodnější využít předvypl-
něného formuláře, který je Městským 
úřadem Rožnov pod Radhoštěm ro-
zesílán spolu s výzvou k zaplacení 
určené částky. Ten po doplnění všech 
nevyplněných položek splňuje všechny 
náležitosti podání.

 � Nesouhlasím se spácháním pře-
stupku.
V případě, že se provozovatel vozidla 
domnívá, že ke spáchání přestupku 
vůbec nedošlo, musí se tato skutečnost 
prověřit ve standardním řízení o  pře-
stupku.

 � Jaké správní tresty hrozí řidiči ve 
standardním řízení o přestupku?
V případě, že osoba řidiče bude zjiště-
na, ve správním řízení se dle zákona 
o  silničním provozu řidiči uloží pokuta:
— 1 500 Kč až 2 500 Kč u překročení 
nejvyšší dovolené rychlosti v obci do 
20  km/h
— 2 500 Kč až 5 000 Kč u překroče-
ní nejvyšší dovolené rychlosti v obci         
o 20 km/h a více
— 5 000 Kč až 10 000 Kč u překro-
čení nejvyšší dovolené rychlosti v obci          
o 40 km/h a více a současně zákaz 
řízení motorových vozidel na dobu    
6–12 měsíců

Řidiči vozidla navíc budou připsá-
ny body a přestupkové jednání bude 
zaznamenáno do karty řidiče.

Více informací na www.roznov.cz
                                            (měú)
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Masarykovo náměstí v únoru oživila masopustní veselice

Setkání v ranním rytmu
Vstal jsem v šest ráno jako obvykle 
a do batohu naložil poštu, kterou 
nosím lidem po valašských kop-
cích. Obul pohorky a vyrazil na 
cestu. Na stráních i kolem cest le-
žely flíčky zbylého sněhu a jaro se 
hlásilo ptačím zpěvem. Když jsem 
procházel jako obvykle kolem poto-
ka Hážovka, jeho koryto bylo napl-
něno tajícím sněhem z hor. I když 
jsem nepotkal nikoho, nebyl jsem 
sám. Nad vodní hladinou poletoval 
tam i zpět ledňáček říční. Doslova 
se svým letem předváděl. Ledňáček 

patří mezi nejpestřejší a nepřehléd-
nutelné druhy naší přírody. I kdy-
bych ho neviděl, věděl bych, že tady 
se mnou je. Jeho ostrý a krátký zvuk 
tyt-tyt nelze přeslechnout. Letos je 
zima docela mírná, a tak ledňáčci 
najdou bezpečně potravu. Na chvíli 
jsem se zastavil, nadechl se čerstvé-
ho vzduchu a zadíval se na hladinu 
potoka. A co se nestalo. Ledňáček 
se posadil na větev naklánějící se 
nad vodní hladinu tři metry ode mě 
a já ani nedýchal. Díval jsem se na 
něho asi minutu. Moje přítomnost 
mu nevadila. Vzpomněl jsem si na 
to, když mně bylo 10 let a pozoroval 
jsem takto poprvé tento ptačí druh. 
Podle něho jsme také pojmenovali 
náš oddíl mladých ochránců příro-
dy. Ledňáček má rád převislé větve 
různých druhů dřevin, které využí-

vá k pozorování hladiny a lovu. Má-
lokdo však ví, že až skoro desátý po-
kus o úlovek je úspěšný. Vzhledem 
ke stále zhoršujícímu se životnímu 
prostředí i úbytku vhodné potravy 
se počty ledňáčků snižují. I proto je 
každé setkání s ním vzácné a ucho-
vá se v paměti. Najednou se odrazil 
od větve a v mžiku mně předvedl 
svoji rychlost letu. Začal mě tížit 
náklad v batohu a já opět vyrazil na 
cestu. Doprovázel mě ještě chvíli, 
než zmizel. Uvědomil jsem si, že 
žít v přítomném okamžiku je pravá 
cesta ke štěstí. Věřím v Boha, a tak 
každý den děkuji za to, co mně ži-
vot přichystá. A dnes? Už teď to je 
přece nádhera…

Michal Šulgan                      
předseda ČSOP Radhošť

Píšete s námi noviny
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Masopustní veselice začala v sobotu 19. února v 10.00 hodin na Masarykově 
náměstí. První kroky tradičního masopustního průvodu vedly na rožnov-
skou radnici. Zde je přivítal starosta města Jiří Pavlica společně s místosta-
rostkou Kristýnou Kosovou, ti průvodu popřáli úspěšnou obchůzku po 
městě a předali jim tradiční masopustní koblížky. Starosta masopustnímu 
průvodu také předal žezlo opravňující nadvládu nad městem do půlnoci 
sobotního dne. Tradiční masopustní průvod obstaral Valašský soubor písní 
a  tanců Radhošť, Rožnovská lesní mateřská škola a Montessori školka Na 
Vlně, samotnou masopustní veselici poté organizačně zajišťoval T klub — kul-
turní agentura a  město Rožnov.                                     (r), fota Pavel Románek

Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz

Starosta Jiří Pavlica
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SPEKTRUM  NÁZORŮ

Tentokrát nás u komunálních politiků zajímalo, zda na lednovém zastupitelstvu byli PRO, 
nebo PROTI stavbě nového kulturního centra a proč se tak rozhodli.

Jiří Pavlica (za ANO)
Hlasovali jsme pro a jsme jednoznač-
ně pro výstavbu kulturního centra. 
Není už na co čekat. Na nové kulturní 
centrum obyvatelé Rožnova čekají už 
desítky let a je třeba jednat. Šest let 
jsme stavbu připravovali. Detailně se 
jednalo o velikosti a podobě kulturního 
centra. Proběhla architektonická sou-
těž a tři kola výběrových řízení. Další 
kola výběrových řízení by jen vytvářela 
reputaci vedení Rožnova, že se neumí 
rozhodnout, a ztratili bychom důvěru 
partnerů. Nic také nenasvědčuje tomu, 
že by se dalším výběrovým řízením stav-
ba zlevnila. Rozumíme obavám z ob-
rovské investice a z toho, že by se mohl 
Rožnov zadlužit na dlouhou dobu. Na 
druhou stranu i ten dlouhodobý dluh 
v podobě chybějící infrastruktury brzdí 
další rozvoj. Dokola a dokola bychom 
se pořád vraceli k tomu, jak problém 
chybějícího KC vyřešit, a to by nás brz-
dilo i od dalších rozvojových aktivit. Za 
nás uděláme maximum pro navýšení 
dotací a také budeme prosazovat pro-
dej městských bytů, jejich vlastnictví 
nepřináší městu očekávaný přínos jak 
finanční, tak sociální.

Ač jsme na zastupitelstvu hlaso-
vali většinou jedenácti hlasů, věřím, 
že se stavba kulturního centra stane 
společným dílem a každý ze zastupi-
telů pomůže dle svých možností ke 
zdaru této akce.

Už se moc těšíme, že se za necelé 
dva roky potkáme v krásné reprezen-
tativní stavbě, kterou si obyvatelé 
Rožnova zaslouží. 

Libor Adámek (Piráti)
V roce 2018 jsme do voleb kandido-
vali s tím, že podpoříme výstavbu no-
vého kulturního centra. Podmínkou 
pro nás bylo, že se stavba nebude 
zbytečně předražovat a financování 
bude transparentní. V důležitých hla-
sováních jsme tuto stavbu doposud 
vždy podporovali, na mimořádném 
lednovém zastupitelstvu jsme však 
hlasovali proti přijetí vysokého úvěru, 
ze kterého se má stavba financovat.

Nesouhlasíme s tím, jaké řešení 
financování bylo zastupitelstvu na-
konec předloženo. Velké riziko vidí-
me v přijetí úvěru v okamžiku, kdy 
máme pouze slíbenou možnost získat 
další finance z nových dotací. Pokud 
by nebyly dotace vyhlášeny či schvále-
ny, tak by úvěr dlouhodobě zatěžoval 
rozpočet města. Je vysoká pravděpo-
dobnost, že by došlo k omezení pro-
jektů a cílů, které si město vytyčilo ve 
svém strategickém plánu. Jedná se 
o projekty jako rekonstrukce sídlišť, 
či dům s pečovatelskou službou, a to 
je ještě v zásobníku mnoho hotových 
projektů, které stále čekají na reali-
zaci. Takto napjatý rozpočet by také 
mohl ohrožovat případný ztrátový 

provoz kulturního centra. Máme po-
chybnosti o jeho celkovém provozu, 
o nákladech a příjmech, které byly 
kalkulovány ještě před pandemickou 
dobou. Nezdají se nám například 
předpokládané příjmy z provozu gast-
ronomické části.

Úvěr pro financování dvou velkých 
investic byl, i přes náš nesouhlas, 
schválen v zastupitelstvu těsnou de-
mokratickou většinou. Nyní se teda 
budou realizovat dva důležité pro-
jekty najednou a na nás teď bude 
především dohlížet na jejich kvalitu 
a nepředražování.

Radúz Mácha (Nez. a soukromníci)
Byl jsem jeden z těch, kteří hlaso-
vali pro kulturní centrum a model 
jeho financování. Klíčový spor mezi 
zastupiteli nebyl ani tak o tom, zda 
kulturák ano či ne. Jeho potřebnost 
slovně deklarují snad všichni za-
stupitelé. Podporovatele a odpůrce 
však rozděluje právě model a způ-
sob jeho zafinancování.

Nejsem přítelem teatrálního před-
vádění tragických scénářů, strašení 
občanů a žonglování s čísly, která 
matou veřejnost s cílem vytvořit u ní 
dojem a vyvolávat obavy, že město 
bude splácet dluhy za realizaci této 
stavby dalších 20 let a z toho titulu 
drasticky omezovat jiné rozvojové in-
vestice. Někteří moji kolegové svou 

energii vybíjejí v emotivní marke-
tingové antikampani a jako jejího 
akcelerátoru využívají sociální sítě, 
jiní aktivně hledají řešení k získání 
dalších finančních zdrojů. Patřím 
k té druhé skupině a svůj názor na 
způsob financování jsem jako před-
seda finančního výboru jasně veřej-
ně prezentoval svým vystoupením 
na jednání lednového zastupitelstva. 
Kulturní centrum bude financováno 
ze tří klíčových zdrojů: Z vlastních 
v minulosti naspořených prostředků, 
z již dříve schváleného investičního 
úvěru a z dotačních zdrojů za po-
moci krátkodobého překleňovací-
ho úvěrového rámce (to proto, že 
dotační peníze jsou vázány až na 
kolaudaci dokončené investice). 
Taková rovnice je modelem přiměře-
ně ambiciózním a obsahuje v sobě 
zároveň reálnou příležitost k získání 
dalších dotačních zdrojů a finanč-
ních podpor nad rámec zdrojů již 
schválených.

Předrealizační etapa vlajkové 
investice posledních let kulturní 
centrum je po dlouhých šesti letech 
za námi, před námi je nyní jeho 
výstavba. Přeji jí dynamický start, 
úspěšný průběh její realizace po-
kud možno bez větších problémů 
a těším se na dokončené dílo a jeho 
mnohostranné využití nejen pro ob-
čany našeho města.

Rozhodnuto! Rožnov jde do stavby kulturního centra

Stavět, nebo nestavět kulturní cent-
rum? Skoro až takto hamletovskou 
otázku vyřešili ve čtvrtek 27. led-
na večer zastupitelé Rožnova. Na 
mimořádném zasedání zastupitelé 
krátce před 20. hodinou rozhodli, 
že kulturní centrum dostane zele-
nou a stavět se bude. Projekt, který 
je ve strategickém plánu města a na 
kterém se pracuje již sedm let, má 
nabídnout mimo jiné i velký sál pro 
340 lidí, malý sál pro 120 osob, ven-
kovní scénu nebo foyer.     

Po mnohahodinové diskuzi ke kul-
turnímu centru, do které více než 
jindy přispívali také občané měs-

ta, nakonec zastupitelé ve čtvrtek 
krátce před 20. hodinou odhlaso-
vali, že stavba nového kulturního 
centra dostane zelenou. „Rád bych 
poděkoval všem, kteří přispěli do roz-
pravy a  do skutečně hodně dlouhé, 
mnohahodinové diskuze. Za sebe 
mohu říci, že jsem velmi rád, že jsme 
v závěru došli k rozhodnutí, že se kul-
turní centrum stavět bude. Jsem totiž 
přesvědčen, že jakékoliv oddalování 
přinese jen další zdražení. Rožnov 
rozhodně kulturní centrum potřebuje 
a věřím, že jsme dnes rozhodli správ-
ně,“ konstatoval ve čtvrtek večer 
těsně po jednání starosta Rožnova 
Jiří Pavlica (ANO). 

Aktuální vysoutěžená cena na 
stavbu kulturního centra je cca 
325 milionů korun. Při soutěžení 
dodavatelů město rozdělilo veřej-
nou zakázku na šest dílčích částí 
tak, aby výsledkem byla co nejnižší 
možná částka. Na stavbu má město 
fixované finance v tzv. kulturní re-
zervě, počítá se také se schválenou 
dotací na pasivní standard budovy 
ve výši 50 milionů korun. Dalším 
plusem je finanční pomoc ze stra-
ny Zlínského kraje ve výši 15 mili-
onů korun, kterou je možné čerpat 
na stavbu kulturního centra či na 
rekonstrukci a přístavbu městské 
knihovny. Momentálně tedy v Rož-

nově běží současně dva velké in-
vestiční projekty. Zastupitelé již na 
konci minulého roku dali zelenou 
rekonstrukci a přístavbě knihovny, 
která má vyjít na přibližně 80 mili-
onů korun a začít má na jaře toho-
to roku. K tomu se ve čtvrtek večer 
přidalo i kulturní centrum, jehož 
aktuální vysoutěžená cena je cca 
325 milionů korun.   

Záznam čtvrtečního, téměř 5ho-
dinového jednání zastupitelstva, 
můžete zhlédnout na webu Televize 
beskyd www.tvbeskyd.cz. Klíčová 
hlasování se konají v čase záznamu 
4:42 hodin. 

                  Marek Havran (měú)



Jakub Sobotka 
Výstavba moderního kulturního 
domu v Rožnově dostala v lednu 
zelenou. Finančně náročný projekt, 
který se připravoval sedm let, schvá-
lilo zastupitelstvo města na svém mi-
mořádném zasedání. Za necelé dva 
roky by mělo být hotovo, skončí tak 
30 let čekání na důstojný prostor pro 
plesy, divadelní představení, konfe-
rence a další společenské a kultur-
ní akce pro větší počet návštěvníků. 
Město Rožnov získá novou dominan-
tu, multifunkční kulturní centrum 
se dvěma sály a dvěma venkovními 
scénami, kavárnou, zázemím pro 
účinkující i zaměstnance. Výrazně se 
změní také celé okolí dnešního kina 
a prostranství před ZŠ Pod Skalkou. 
Kromě parkovacích míst a sadových 
úprav dojde k dopravnímu propojení 
s areálem polikliniky.

Nové kulturní centrum bude slou-
žit především občanům města Rožnov 
pod Radhoštěm a přilehlého regionu 
pro pořádání společenských akcí, 

jako jsou spolkové, školní a  městské 
akce a oslavy, plesy, svatby, soutěže 
a další. Při stolovém uspořádání je 
ideální kapacita velkého sálu 206 
a malého sálu 90 míst. Na kultur-
ních akcích při sezení na stupňovité 
elevaci je možno usadit ve velkém 
sálu 346 a v malém sálu 110 divá-
ků. Ve velkém sálu se budou konat 
divadelní představení, koncerty, ta-
neční vystoupení, kulturní pořady pro 
školy a seniory... Malý sál je určen 
k promítání kina a pro komornější 
pořady. Moderní kulturní centrum 
bude ideálním místem pro pořádání 
komerčních akcí, jako jsou firemní 
oslavy, prezentace, školení, konferen-
ce, kongresy… 

Investice do výstavby kulturního 
centra výrazně pozvedne společenský 
a kulturní život v Rožnově. Samotný 
provoz přinese finanční kapitál a roz-
voj služeb a turistického ruchu. Měs-
to Rožnov pod Radhoštěm získá další 
dominantu, která přiláká návštěvní-
ky z celé České republiky i zahraničí.

Lenka Vičarová
KONEČNĚ!!! RUINU KINA NA-
HRADÍ KULTURNÍ CENTRUM. 
Jsem ráda, že se našlo potřebných, 
minimálně 11 rožnovských zastu-
pitelů, kteří se nevymlouvali na ne-
vhodné načasování, nesdíleli obavy, 
že se dotace nepodaří získat, a kteří, 
na základě všech odborných ekono-
mických podkladů a jednání na mi-
nisterstvech, našli odvahu a projekt 
kulturního centra posunuli svým led-
novým hlasováním do poslední fáze 
pod názvem „STAVBA“. O absenci 
kulturní infrastruktury v Rožnově se 
mnoho let píše i v dokumentu Strate-
gický plán Rožnova.  Tito zastupitelé 
pochopili, že už nikdy v budoucnu ne-
bude vhodnější doba na stavbu KC, 
která je připravena k realizaci, než 
nyní. Ceny jen rostou, kino Panora-
ma je v havarijním stavu a není tedy 
čas ztrácet čas. 

Kulturní centrum ocení široké 
spektrum rodin, obyvatel Rožnova 
i návštěvníků. Kulturní organizace, 

ZUŠ, SVČ, Spolek žen a jiné spol-
ky, Klub seniorů, folklorní a jiné 
soubory, školy základní i střední, 
školky, organizátoři plesů, konfe-
rencí a tanečních kurzů a firmy 
potřebují celoročně ke své činnosti, 
k prezentaci, k volnočasovým ak-
tivitám a podpoře komunitního ži-
vota kapacitně a technicky vhodné 
zázemí, které doposud chybí. KC 
bude postaveno na místě kina Pa-
norama jako víceúčelové, kapacitně 
dostačující a důstojné podle návrhu, 
který je přívětivý na pohled, chytrý, 
jednoduchý a funkční, ale přitom 
má univerzální využití a nadto s ci-
tem řeší navazující místa veřejného 
prostoru.

Rožnov čekal na kulturní cent-
rum již více než 30 let, ale to nikdy 
nebylo prioritou. Věřím, že nyní 
už mu nic a nikdo nestojí v cestě 
a v prosinci roku 2023 se konečně 
dočká otevření a uspokojí všechny 
jeho návštěvníky od tří do 99 let. 
Moc mu to přeji.  
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Zdeněk Němeček
(za klub KDU-ČSL) 
Byli jste pro, nebo proti schválení 
stavby nového kulturního centra 
a proč? Takto je postaveno téma mě-
síce. Z našeho pohledu ovšem otázka 
takto nestojí. Potřebu důstojného KC 
nikdo z nás nezpochybňoval a dekla-
rovali jsme mu naši podporu. Opa-
kovaně jsme ale kritizovali způsob 
jeho přípravy, zejména však způsob 
prosazení jeho výstavby a cenu. Sly-
šeli jsme, že vše bylo kvalitně připra-
veno a na zastupitelstvu se dozvíme, 
že jsou za velké peníze divadelní 
technologie, které vlastně ani nepo-
třebujeme. Nicméně o  tom již bylo 
napsáno za ty dlouhé roky hodně 
a nemá cenu to dále rozebírat. Proto 
rovnou k poslednímu zastupitelstvu, 
které o KC rozhodlo „většinou“ jedno-
ho hlasu. Nemohu se zbavit dojmu, 
že vládnoucí  dvojkoalice držíce se 
navzájem pod krkem hlasovala v pro-
sinci i lednu ve stylu: „Já tobě knihov-
nu, ty mě KC, jen když přežijeme do 
voleb.“  Zarážející byla také až ško-
lácká nepřipravenost tak důležitého 
jednání. Faktické připomínky z řad 
zastupitelstva k porušení jednacího 
řádu byly „vyřešeny“ přehlasováním. 
A to nekomentuju některé jízlivé po-
známky mimo diskuzi na naši adre-
su z řad koaličních zastupitelů. Kdysi 
řekl Marcus Tullius Cicero: „Žádná 
moc nesmí platit víc než zákony.“  
Dle sdělení odborníků na veřejné 
právo bylo hlasování sice na hraně, 
ale ještě uznatelné. To, že řádně zvo-
lení opoziční zastupitelé nedostanou 
před jednáním všechny podklady 
a dozví se je náhodou během diskuze 
k tématu, to už nechám na posouzení 
laskavého čtenáře.  Každopádně  pa-
chuť posledního zastupitelstva zůstá-
vá. A dlouho nevyvane.

Markéta Blinková (ODS)
K výstavbě kulturního centra a rekon-

strukci knihovny spojené s přístavbou 
jsme se vyjadřovali již mnohokrát. 
Apelovali jsme na vedení města 
a koaliční zastupitele, aby skutečně 
zodpovědně zvážili, jestli svými hlasy 
dají souhlas k souběžnému zaháje-
ní obou velkých investičních akcí. 
Ceny stavebních prací a materiálů 
nás posunuly přes 400milionovou 
hranici. Jestli zvednou ruku pro nový 
170milionový úvěr, navíc soutěžený 
v době nejvyšších úrokových sazeb 
a rozhodnou o největším zadlužení 
města v jeho novodobé historii. Tak 
by se správný hospodář nechoval 
doma a  neměl by se nechat k tako-
vému rozhodnutí přesvědčit ani jako 
zvolený zastupitel občanů. Byť potře-
ba vybudování kulturního zázemí je 
z našeho pohledu prioritou. Ale za 
jiných podmínek, ne s vidinou virtu-
álních dotací, s časovým posunem 
a rozvahou. Aby nedošlo k omezení 
dalších nutných investic ve městě, 
k jeho všeobecnému rozvoji a údržbě. 

27. 1. 2022 jedenáct  zastupitelů 
rozhodlo a čas ukáže, jestli byli sku-
tečně odvážní, měli dostatek informa-
cí, nebo budou za dva roky zpytovat 
svědomí.

Jan Kučera (Nezávislí Rožnováci)
Nezávislí Rožnováci výstavbu kulturní-
ho centra TEĎ A ZA TĚCHTO POD-
MÍNEK NEPODPOŘILI. Dlouhodobě 
jsme zastánci dobudování chybějících 
prostor pro kulturu, ne však za každou 
cenu a NA ÚKOR ZBYTKU MĚSTA. 
Proč jsme teď nepodpořili? Konečná 
podoba kulturního centra NEBYLA 
PROJEDNÁNA S OBČANY. Co víc, 
schvalování proběhlo vlastně V REŽI-
MU TAJNÉ. Materiály k jednání mají 
být dle jednacího řádu zveřejněny čty-
ři dny před zastupitelstvem. To proto, 
aby se občané mohli seznámit s tím, 
co se bude schvalovat. Ani 14 dní po 
jednání MATERIÁLY NEBYLY ZVE-
ŘEJNĚNY. Přijetí úvěrů ve výši téměř 

300 milionů Kč NEDOPORUČIL FI-
NANČNÍ VÝBOR. Současné vedení 
města, které „vládne“ městu na částeč-
né úvazky při podnikání a jiné práci,  
NEDOKÁŽE UŘÍDIT běžný chod 
města a už vůbec ne největší investici 
v novodobé historii. Ukázkou bylo jed-
nání zastupitelstva, kde bylo kulturní 
centrum schvalováno. Důležité materi-
ály k úvěru byly zastupitelům podány 
po termínu V ROZPORU S JEDNA-
CÍM ŘÁDEM ZASTUPITELSTVA. 
Jednání nemělo na programu všechny 
body, KTERÉ UKLÁDÁ JEDNACÍ 
ŘÁD. Byly projednávány tři záležitos-
ti, z nichž dvě byly opravy ŠPATNĚ 
PŘICHYSTANÝCH MATERIÁLŮ 
na předchozí zastupitelstva a tím po-
sledním schválení kulturního centra 
na úvěr — to už napravit nepůjde. 
Vedení města nedokázalo na jednání 
odpovědět na dotaz, KOLIK BUDE 
KULTURNÍ CENTRUM NAKONEC 
CELKEM STÁT. Nejdůležitější roz-
hodnutí za řadu let bylo schváleno 
O JEDINÝ HLAS stranami, které ve 
volbách nezískaly ANI 50 % HLASŮ 
OBČANŮ. Koalice ANO + Zdravý 
Rožnov s podporou Radúze Máchy 
tak spustila výstavbu v době, kdy na to 
nemá nachystány potřebné peníze. Má 
jen obrovský úvěr na 20 let a záložní 
plán rozprodat majetek města. 

Rožnov je vykolejen z dráhy úspě-
chu. Bude to dřina ho příští roky 
dostat zpět na trať. ROŽNOVÁCI, 
BDĚTE!

Kristýna Kosová (Zdravý Rožnov)
Byli jsme pro. Potřeba kulturního 
sálu není novou věcí a za uplynulých 
sedm let se nijak nesnížila.

Kultura i společenský život nepo-
chybně i v budoucnu budou využívat 
pestré možnosti místních menších 
sálů, ale potřeba většího sálu se 
opakovaně vrací jako téma, které 
se dosud nepovedlo. Tento dluh je 
mnohaletý.

Při projednání výstavby kulturního 
centra, které se postupně výrazně pro-
dražilo, padaly pochopitelné otázky – 
zda je to vhodné s ohledem na pan-
demii, na ekonomický vývoj, zda toto 
není nejhorší možná doba. Z mnoha 
úhlů pohledu jistě ano. Na druhou 
stranu kulturní a společenské akce 
vytvářejí a posilují místní identitu 
a sounáležitost a nad kulturou mož-
ná v našich představách získává na-
vrch i funkce komunitní.  

Dalším důvodem je zachování 
atraktivity našeho regionu, náš kraj 
je ohrožen vylidněním. Nejde jen 
o stěhování do sousedních obcí, kde 
je levnější výstavba, ale také o odchod 
absolventů po škole do velkých měst.

Další důvody se pak týkají rozvoje 
města z pohledu efektivní správy — 
příprava stávajícího projektu už stála 
nemálo energie a času. Zazněly ná-
vrhy projekt přepracovat, ale neoče-
káváme dostatečnou finanční úspo-
ru, jen další odložení akce v čase.

Kulturní centrum do města při-
nese impulzy pro mikroekonomiku, 
ať už některé nové pracovní pozice 
nebo nové zákazníky navazujícím 
službám.

Diskutovalo se o odkladu investice 
o půl roku, za tu dobu ovšem nebu-
dou vypsány nové dotační tituly, kte-
ré by ve finále měly výrazně vylepšit 
financování kulturního centra, ty 
očekáváme na sklonku roku. Už nyní 
by další posun vedl k snížení důvěry-
hodnosti města jako příjemce dotace, 
ta je už nyní problematická, protože 
pro nás jsou dlouhodobě alokovány 
peníze a výsledek je pro ministerstvo 
nejistý. Nabídku pak nebudou držet 
ani stavební firmy a museli bychom 
znovu soutěžit dodavatele. Poslední 
soutěž trvala půl roku, vítěz hlavní 
stavby má dobré reference. Posun 
v čase by tedy musel být vyšší. A tím 
se dál také odsouvá moment, kdy bu-
deme moci kulturní centrum využít. 

K Tématu měsíce tentokrát kromě vyjádření komunálních politiků připojujeme i dva názory mimo politickou 
scénu. Kromě současného šéfa T klubu - kulturní agentury Jakuba Sobotky nám svůj komentář zaslala i jeho 

předchůdkyně Lenka Vičarová.
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Heart2Beat & Static Breakers roztančili Spolák

V sále rožnovského Společenského domu se 
poslední lednový pátek uskutečnila odložená 
vánoční show tanečníků s Heart2Beat & Sta-
tic Breakers.

S ohledem na dodržování přísných protie-
pidemických opatření se konala hned tři vy-
stoupení po sobě tak, aby byl počet diváků 
vždy menší než sto (na snímku jsou diváci 
z  prvního pátečního vystoupení, které za-
čalo v 15 hodin – pozn. red.).  „Rodičům 
a  veřejnosti jsme předvedli choreografie a ta-
neční vazby, na kterých děti, junioři a dospělí 
tanečníci street dance pracovali v posledních 
měsících. Na pódiu se vystřídala postupně více 

než stovka tanečníků od nejmenších v před-
školním věku až po nejstarší dospělé,“ uvedla 
za organizátory ze střediska volného času 
Marcela Válková s  tím, že: „Jelikož jsme 
kvůli pandemii koronaviru vystupovali na 
veřejnosti po více než dvou letech, všichni se 
moc těšili. A právem můžeme říct, že se akce 
vydařila na výbornou. Děkujeme dětem, juni-
orům i tanečníkům dospělým, děkujeme tímto 
také rodičům a příznivcům naší taneční crew 
za podporu. Věříme, že na konci května naše 
závěrečná taneční show v duchu rozloučení se 
se sezonou proběhne, jak jsme bývali zvyklí, 
a  budeme moci pozvat na dopolední předsta-
vení i  diváky ze základních škol.“             (r)

Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz
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KAM
ZA KULTUROU

BŘEZEN
Vážení čtenáři,

protože epidemie stále ještě není za námi,  je možné, že i v jarních měsících bude docházet k přesunům nebo pří-
mo k rušení některých akcí. Než se tedy za kulturou vydáte, ověřte si, prosím, na webu nebo Fb organizátorů, zda 
se akce opravdu koná.                                                                                                                                                                                   Redakce

z kořenů hudby Jeffa Becka, Erica Claptona, Ed-
dieho Van Halena. Skladatel, producent a peda-
gog je autorem knihy Modern Rock Techniques. 
Jeho hlavním hudebním projektem je instrumen-
tální trio, které pravidelně vystupuje v New Yor-
ku. Pro české turné obsadil svou kapelu opravdu 
hvězdně, což samo o sobě zaručuje večer plný 
skvělé muziky!
19.00 hodin — Vrátnice

 � PÁTEK 25. 3. 
FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ
V rámci projektu Večery s klasikou. Program: 
Antonín Dvořák: Karneval; Joseph Haydn: Kon-
cert pro trubku a orchestru Es Dur; Antonín 
Dvořák: Symfonie č. 9 e moll, op. 95 „Novosvět-
ská“. Dirigent: Stanislav Vavřínek. Trubka sólo: 
Jaromír Češek
Odjezd z autobusového nádraží v 17.00 hodin — 
koncert začíná v Beskydském divadle v Novém 
Jičíně v 18.00 hodin. Prodej vstupenek do 4. 3. 
(info na 571 651 233).

 � PÁTEK 25. 3.
DAVID POMAHAČ
David Pomahač je křehký písničkář s duší roc-
kera a něžný rocker v roli písničkáře. Skladatel, 
hudebník a oceňovaný textař vystoupil počátkem 
roku 2020 ze stínu známého urban-folkového 
dua Kieslowski a u Indies Scope vydal své debu-
tové, sólové album Do tmy je daleko. 
20.00 hodin — Vrátnice

 �NEDĚLE 27. 3.
NA STOJÁKA
Stand-up comedy Na Stojáka s Ester Kočičko-
vou, Adélou Elbel a Arnoštem Frauenbergem.
Známá show komiků oblíbená pro svůj specific-
ký neotřelý humor.
18.00 hodin — Brillovka
 

 � PONDĚLÍ 28. — ČTVRTEK 31. 3.
Jeden svět 2022
Promítání filmů a debaty v rámci největšího lid-
sko-právního festivalu dokumentárních filmů ve 
střední Evropě.
Vrátnice
 
Výstava

 �DO 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 

 � STŘEDA 2. 3. 
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.“ Založili ho v roce 2017 
herečtí nadšenci Petr a Kristýna Štívovi, kteří 
dominují ve čtyřech hrách, jež má soubor na 
repertoáru. Po úvodní talkshow uvedou aktuální 
a současnou komedii Panenka, která popisuje 
trend nahrazování skutečných mezilidských vzta-
hů těmi virtuálními.
19.00 hodin — Brillovka

 � ČTVRTEK 3. 3. 
KLUB CESTOVATELŮ • KATEŘINA KA-
RÁSKOVÁ: KDE ŽENY VLÁDNOU
Kdo řídí svět? V těchto společnostech ženy! Vy-
dejte se na výpravu do míst, kde jsou za slabší 
pohlaví považováni muži! 
19.00 hodin — Vrátnice

 � STŘEDA 9. 3. 
JAM SESSION
Jam session je hudební činnost, kdy muzikanti 
hrají (tj. „jamují“) pomocí improvizace, bez ná-
ležité přípravy nebo předem definované aranže. 
House band: Zbyněk Terner, Adam Fuska, Jar-
da Mikel, Tashunka, Ondra Růčka.
19.00 hodin — Vrátnice

 � ČTVRTEK 10. 3. 
FOJTI A EVA PORUBOVÁ
Valašská zpěvačka Eva Porubová z Rožnova 
p. R. dostala do vínku krásný hlas a po rodičích 
lásku k lidové písničce a tradicím. Je sólistkou 
kapely Polajka a spolupracuje s dalšími známými 
cimbálovými soubory.
19.00 hodin — Vrátnice

 � PÁTEK 18. A SOBOTA 19. 3.
JOSEFSKÝ JARMARK
Tradiční dvoudenní jarmark s doprovodným pro-
gramem. V pátek se na pódiu představí cimbá-
lová muzika, Evamore s kapelou a hudební sku-
pina Conchord. V sobotu bude program patřit 
swingovému big bandu Gangsters Orchestra.
Masarykovo náměstí

 � STŘEDA 23. 3. 
BLUES & JAZZ NOTES • JEFF MCERLAIN 
& BAND (USA)
Brooklynský bluesrockový kytarista vycházející 

pásu Evropy, či do tundry a k ledovcům Islandu. 
Výstava seznamuje s projekty Green Life, Blue 
Life a především s výchovně vzdělávacím progra-
mem NEPZ pro české a slovenské školy.
Galerie Na Radnici
 
PODCASTY
www.tka.cz/podcasty

 �ÚTERÝ 8. a 22. 3.  
Nové díly každé druhé březnové úterý!

Městská knihovna
Tel.: 571 654 747

UZAVŘENÍ A STĚHOVÁNÍ KNIHOVNY
Od 16. 3. Bude městská knihovna uzavřena 
z  důvodů stěhování do náhradních prostor ve 
Společenském domě. Uzavřena budou všechna 
oddělení knihovny včetně biblioboxu pro vracení 
knih. Po dobu uzavření nebudou čtenářům odesí-
lány upomínky, všechny výpůjčky budou automa-
ticky prodlouženy. V průběhu uzavření knihovny 
můžete využít půjčování e-knih.  Předpokládaný 
termín otevření knihovny pro veřejnost ve Spole-
čenském domě je 11. 4. 2022.

 �ÚTERÝ 1. 3.
ARCHITEKTI ITALSKÉHO BAROKA 
Virtuální univerzita třetího věku (VU3V). Třetí 
přednáška z nového cyklu má název Francesco 
Borromini (1599—1667). V tomto tematickém 
kurzu se postupně seznámíte s šesti nejvýrazněj-
šími představiteli italské barokní architektury 
a jejich díly. 
Výukovým garantem je doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph. D.
9.00 hodin — studovna

 � STŘEDA 2. 3.
KAMČATKA: AŽ NA KONEC SVĚTA
Přednáší Jan Husák. Na odlehlém poloostrově 
Kamčatka se potulují tisíce medvědů, řeky jsou 
plné lososů a nad krajinou se vypínají kužely 160 
sopek. Jaké to je vyrazit s batohem do divočiny 
a  týdny se toulat po této hrozivě krásné zemi 
plné nezkrotných živlů?
17.30 hodin — podkroví

 � PONDĚLÍ 7. 3.
MĚSTO V MÉ PAMĚTI
Setkání členů skupiny aktivních seniorů zaměře-
né na místní historii.
16.00 hodin — podkroví

 �ÚTERÝ 8. 3.
RODOVÁ BŘEMENA VE VZTAZÍCH
Přednáší Marek Ščotka. Poznejte, jak se do va-
šeho života odrážejí vztahové šablony otce, 

Téčko – 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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TERMÍN V JEDNÁNÍ
ŠAMANSKÉ CESTOVÁNÍ
Zážitkový workshop s šamanským bubnem — 
Mgr. Petr Horák
17.30-19.00 hodin — Slunečnice
 

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

 � PÁTEK 1. 4.
LUNÁRNÍ JÓGA
Kurz — PaedDr. Martina Mangová
9.00-16.00 hodin — Slunečnice
 

 � PÁTEK 1. 4. A SOBOTA 2. 4.
HORMONÁLNÍ JÓGA
Kurz — PaedDr. Martina Mangová
pá 17.00-21.00 hodin a so 9.00-14.00 hodin — 
Slunečnice
 

 �NEDĚLE 3. 4.
SYSTEMICKÉ KONSTELACE — KRAJINA 
DUŠE
Prožitkový seminář — Libor Zvolánek
9.00-17.00 hodin — Slunečnice
 

Středisko volného času
Tel.: 571 115 635

 � ČTVRTEK 3. 3. 
PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH RECITÁTORŮ 2022
Více info: j.liskova@svcroznov.cz 
14.00 hodin — zahájení přehlídky na ZŠ Videčská 

 � PONDĚLÍ 7. 3. — PONDĚLÍ 4. 4.
TVOŘÍME VELIKONOČNÍ POHLEDNICE 
PRO BABIČKY A DĚDEČKY
Pro všechny děti, které rády tvoří a malují. Vy-
robme, namalujme velikonoční, jarní pohled-
nici pro naše babičky a dědečky v rožnovském 
domově důchodců. Určitě je všechny pohlednice 
i s  krátkým veršem a přáním moc potěší. Do 
4. dubna je pak přineste do SVČ. 
Více info: j.krenkova@svcroznov.cz 

 � ČTVRTEK 10.3. A 24. 3.
FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST
18.00 hodin — SVČ

 � PONDĚLÍ 14. 3.
MAŠKARNÍ TANEČNÍ BÁL
15.00—18.00 hodin – Společenský dům Rožnov
Už teď se těšíme na Maškarní taneční bál, který 
připravujeme pro děti každého věku. Pojďme si 
společně užít spoustu zábavy, maškarního dová-
dění, tanečních her a soutěží. Nebude chybět ani 
drobné ocenění nejoriginálnějších masek. Pro 
aktivní tanečníky bude vyhlášena i mini soutěž 
v kategorii sóla, dua či tria. Moc se těšíme, že si 
společně užijeme maškarní rejdění v rožnovském 
Spoláku. Vstupné 30 Kč. Více info čekejte na 
facebooku SVČ nebo facebooku H2B&SB.

 � PONDĚLÍ 14. 3. A 28. 3.
ODPOLEDNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ
15.30—19.30 hodin — SVČ

 �ÚTERÝ 15. 3.
NERF TURNAJ
Trunaj skupin v Nerf bitvě. Týmy po pěti účast-
nících, pokud netvoříte tým, nevadí, na místě 
vás zařadíme. Zbraň je možno si zapůjčit, svá 
vlastní je výhodou. Doporučujeme mít s sebou 
ochranné brýle. 

matky a dítěte, ve kterých jste vyrůstali. Podařilo 
se vám vymanit se z rodových zátěží a opakování 
chyb po rodičích a předcích, nebo se v tom točí-
te jako v bludném kruhu? Přijďte na přednášku 
Marka Ščotky, který nám prozradí, jak se tohle 
všechno dá zastavit. 
17.30 hodin — podkroví

 �ÚTERÝ 15. 3. 
ARCHITEKTI ITALSKÉHO BAROKA
Virtuální univerzita třetího věku (VU3V). Čtvr-
tá přednáška z nového cyklu má název Guarino 
Guarini (1624 – 1683). 
9.00 hodin — studovna

PRO DĚTI
 � SOBOTA 12. 3.  

PŘEDSTAVENÍ LOUTKOVÉHO DIVADÉL-
KA ROLO   
Vstupné 30 Kč.
10.00 hodin — podkroví

Klub seniorů
Tel.: 774 423 197

Zdravotní turistické vycházky
 �ÚTERÝ 1. 3.

PULČÍNSKÉ SKÁLY — LEDOVÉ VODOPÁDY
Sraz v 7.40 hod. na vlakovém nádraží. Trasa: 
Horní Lideč — ledové vodopády — Pulčín (asi 
13 km).                                                                         

 �ÚTERÝ 8. 3.
HORNÍ BEČVA  
Sraz v 8.15 hod. na AN, nást. 21. Trasa: Bečvice 
— Grapa — Šorstýn — přehrada Horní Bečva–vy-
hlídka (asi 10 km).  
                                                                                               

 �ÚTERÝ 15. 3.     
JEZERNÉ 
Sraz v 8.15 hod. na AN, nást. 18. Trasa: Čar-
ták — Kotlová — Jezerné — Velké Karlovice 
(asi 11 km).
 

 �ÚTERÝ 22. 3.
KOPŘIVNICE 
Sraz v 8.30 hod. na AN, nást. 11. Trasa: Muze-
um TATRA — Lubina — Větřkovická přehrada 
— Vlčovice (asi 12 km).
 

 �ÚTERÝ 29. 3.
UHLISKA 
Sraz v 8.15 hod. na AN, nást. 15. Trasa: Jed-
lovina — Kutiska — Vidče — Vápenka — Rožnov 
(asi 11 km).

Další akce v měsíci
 � STŘEDA 2. 3.

Přednáška „Po starých hradech — Skotsko“. 
Přednáší Ing. Jaroslav Pištělák.
15.00 hodin — klubovna SC
 

 � PONDĚLÍ 7. 3.
Měření glykemie.
9.00—11.00 hodin — malá kancelář SC
 

 � STŘEDA 16. 3.
Přátelské setkání jubilantů za 1. čtvrtletí 2022.
14.00 hodin — klubovna SC
 

 � STŘEDA 23. 3.
Výroční shromáždění důvěrníků.
14.00 hodin — klubovna SC
 

 � ČTVRTEK 24. 3.
Poradna SOS. Využijte tuto bezplatnou službu 
občanům, která je každý čtvrtý čtvrtek v měsíci.
12.00—15.00 hodin — malá klubovna SC 

 � ČTVRTEK 24. 3.
Přednáška „Vše kolem energií“, např. změny 
dodavatele a smluv, možnosti řešení dodávek 
energií apod. Přednáší a vaše dotazy odpoví          
Mgr. Ing. Renata Horáková z SOS — sdružení 
obrany spotřebitelů.
15.00 hodin — klubovna SC
 

 � STŘEDA 30. 3.
Nákupní zájezd do polského Těšína.
Odjezd v 6.00 hod. ze zastávky na ul. 1. máje
 
Připravujeme

 � PÁTEK 1. 4.
Jarní „aprílový“ večírek. Přihlášky vč. úhrady 
vstupenky ihned. Vstupenky zakoupené na Mi-
kulášský večírek 3. 12. 2021 zůstávají v platnosti 
— potvrďte svou účast.
16.00 hodin — restaurace Janoštík
 

 � SOBOTA 30. 4.
Divadlo Jiřího Myrona v Ostravě — opereta Kvě-
tiny pro paní Harrisovou.
Odjezd v 16.30 hod. ze zastávky na ul. 1. máje. 
Hlaste se ihned.

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

Nový pavilon Stage Garden GALLERY 
CREARS (Na Zahradách)

 �DO SOBOTY 16. 4.
PAVEL FORMAN — VÝSTAVA ADORE
Adorace je úzce spojena s výtvarným uměním už 
od jeho počátků, je součástí mezilidských vztahů 
či projevů náklonnosti a důvěry... 
Je také pevně ukotvena ve všech formách popkul-
tury a ve většině společenských systémů...
Vernisáž bude v sobotu 5. 3. v 17.00 hodin

 
Vila Galerie CREARS

 �DO SOBOTY 4. 6.
Poprodejní skupinová výstava SALON.

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

 � ČTVRTEK 10. 3.
ŽENY, JE ČAS
Setkání, sdílení, pohyb, meditace — Stefanie 
Bartoňová
17.00-18.00 hodin — Slunečnice
 

 � PÁTEK 11. 3.
KONSTELAČNÍ UVOLNĚNÍ
Prožitkový workshop se systemickými konstela-
cemi — Hana Kubelová
16.00-20.00 hodin — Slunečnice
 

 � PÁTEK 18. 3.
ÚPLŇKOVÁ MEDITACE
Skupinová meditace
19.30 hodin — Slunečnice
 

 � PÁTEK 25. 3.
ALCHYMIQ PÁRTY
Prožitkový workshop — Ivan Truksa
16.00-20.00 hodin — Slunečnice
 

 � TERMÍN V JEDNÁNÍ
JÓGA SMÍCHU
Daniela Hanáková
18.00-21.00 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

Klub seniorů
Tel.: 774 423 197
klubsen.rpr@centrum.cz
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Přihlášky a více info: p.solgovic@svcroznov.cz 
15.00-17.30 hodin — Společenský dům 

 � SOBOTA 19. 3. — PÁTEK 8. 4.
HLEDÁNÍ VAJÍČEK – HRAJE CELÁ RODINA
Rodiče s dětmi, navštivte místa na Prostřední Beč-
vě — rozcestí Na Nové, Bacov — stará škola, Kně-
hyně MŠ, Prostřední Bečva Jízdárna, Prostřední 
Bečva u kostela. Vyfoťte se alespoň na 3 místech, 
zašlete foto na e-mail j.krenkova@svcroznov.cz. 

 � PÁTEK 25. 3.
POHÁDKOVÝ PÁTEK
O veliké řepě — Divadlo Maringotka
17.00 hodin — sál SVČ
 

 � SOBOTA 26. 3.
ZPĚVÁČEK 2022
Valašský folklorní spolek a SVČ vyhlašují 28. 
ročník přehlídky ve zpěvu lidových písní pro dvě 
kategorie: 
I. kategorie 7—9 let 
II. kategorie 10—15 let 
Více info: j.liskova@svcroznov.cz. 
12.00—17.00 hodin — koncertní sál ZUŠ

 � STŘEDA 30. 3. 
PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH RECITÁTORŮ 2022 
OKRESNÍ KOLO
Více info: j.liskova@svcroznov.cz.
8.00—12.45 hodin — ZUŠ

Tel.: 571 751 455

 �NEDĚLE 27. 3.
SVĚTOVÝ DEN DIVADLA 2022
Bližší informace o programu najdete na www.
nahedivadlo.cz.
18.00 hodin — ZUŠ
 

 � PONDĚLÍ 28. 3.
5. KONCERT ŽÁKŮ
V programu vystoupí žáci hudebního a literárně-
-dramatického oboru ZUŠ.
17.30 hodin — koncertní sál ZUŠ

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

Rožnovský klub seniorů si zvolil nové vedení

Po téměř čtrnácti letech skončila 
v čele rožnovského klubu seniorů 
(dále jen KS) Anneliese Přikrylová. 
Emeritní ředitelku Základní školy 
na Hutisku-Solanci ve funkci vystří-
dá Zdeňka Štefelová, dnes již bývalá 
firemní bankéřka.

„Rožnovský klub jsem vedla spolu 
s  deseti členy výboru. V tomto obdo-
bí došlo k několika personálním změ-
nám hlavně ze zdravotních důvodů 
či kvůli vyššímu věku. Výbor prostě 
potřeboval omladit. Proto jsme začali 
intenzivně hledat ochotné a schopné 
lidi z našich řad, kteří by chtěli ve 
výboru pracovat a vést vlajkovou loď 

našeho klubu s osmi sty členy na pa-
lubě,“ uvedla Anneliese Přikrylová 
a pokračovala: „Je to práce časově 
velmi náročná a možno říct i  vyčer-
pávající. Když si uvědomíme, že čin-
nosti klubu zahrnují širokou škálu 
volnočasových aktivit vzdělávacích 
sportovních, kulturních a společen-
ských. Některé jsou i pravidelně se 
opakující — například rehabilitační 
cvičení, bowling, turistické vycházky 
taneční skupina Line Dance, pěvecký 
sbor Rosénka, kroužek paličkování, 
kroužek angličtiny, počítačové kurzy, 
prostě toho máme opravdu hodně.“ 

Každý rok uspořádá KS Rožnov 
přes 200 akcí. „Skupinové pobyty 

a  jednodenní zájezdy jsou ná-
ročnější, ale mezi členy oblíbené. 
Všechny se musejí podrobně časo-
vě naplánovat, zorganizovat, za-
jistit a realizovat obvykle s větším 
pracovním týmem,“ dodala Přikry-
lová s  tím, že pod jejím vedením 
klub získal za svou práci ocenění 
Nejlepší klub v České republice od 
Nadace Charty SENSEN — aktivní 
senioři a ocenění Rady vlády ČR 
Nejlepší klub ČR. 

Volební schůze, na níž došlo ke 
změnám ve vedení klubu, měla 
proběhnout již v prosinci 2021, ale 
z důvodu covidové situace byla od-
ložena na 20. ledna. „Celý stávající 

výbor v čele se mnou jako předsedky-
ní se vzdal funkcí a byl zvolen nový 
sedmičlenný výbor s předsedkyní 
Zdeňkou Štefelovou. Ráda bych tou-
to cestou poděkovala odcházejícímu 
výboru, důvěrníkům, kontrolní komi-
si a všem členům klubu, kteří nám 
pomáhali v naší náročné, ale krásné 
práci. Poděkování patří i městu Rož-
novu za vstřícnost a podporu našich 
činností. Předsedkyní Zdeňce Štefe-
lové a jejímu novému týmu přeji hod-
ně zdraví, dobrých nápadů a radosti 
z  práce pro naše starší občany,“ 
konstatovala na závěr Anneliese 
Přikrylová.

Text a fota Pavel Románek

 � ČASY SE MĚNÍ
A s tím i vedení Klubu seniorů 
v  Rožnově. Nové vedení přebírá 
tuto činnost v době, kdy klub byl 
velmi kvalitně veden a  připravoval 
pro naše seniory pestrý program. 
Jako místopředsedkyně spolu 
s  předsedkyní Zdeňkou Štefelovou 
a všemi členy výboru se budeme 
snažit na tuto práci navázat. Sa-
mozřejmě máme připraveny nové 
programy a budeme na dalších stále 
pracovat a přijímat další nápady. 
Na měsíc březen jsme připravily 
tradiční setkání jubilantů se vzpo-
mínkami a občerstvením, také nás 
čeká výroční schůze, kde se vše 
zhodnotí. Dále se chystáme formou 
dotazníku zjistit, kdo by rád spojil 

poznávání svého okolí a sportovní 
výkony s jízdou na kole. Připravíme 
výlety pro méně i více zdatné. Tím 
se připojíme k městu, které se snaží 
propagovat jízdu kolem.
Protože je doba pro všechny složi-
tá, chybí samozřejmě peníze i nám. 
Máme rozpracovány možnosti, jak 
se s plánovanými projekty činností 
KS zúčastnit a peníze do klubu při-
nést. Všechny členy mohu ujistit, 
že většinu skvělých a zavedených 
aktivit zachováme. A budeme se 
učit, jak vše zvládnout i vylepšit. 
Proto prosím, mějte s námi trpěli-
vost. Znáte to: „Žádný učený z nebe 
nespadl.“ 

Libuše Rousová                  
místopředsedkyně KS

Společná fotka původního a nového výboru KS Rožnov. Přední řada zleva Františka Pernicová, Irena Vasilopulosová, Zdeňka Štefelová, Anne-
liese Přikrylová, Jiřina Sehnalová, Karla Kalodová, Božena Holišová a Ludmila Pápolová. Zadní řada zleva Zdeňka Bajerová, Pavel Sehnal, 
Libuše Rousová, Věra Vašutová, Libuše Fejfarová, Anna Kovářová, Alice Bechná, Zdeňka Slováčková, Jana Kantorková a Lucián Kulhánek. 

Volební schůze proběhla přímo v klubu seni-
orů za přísných protiepidemických opatření.
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www.hotel-energetic.cz/koliba-kordulka

Výstava betlémů v Brillovce je už minulostí – skvělý dojem přetrvává
Výstava betlémů Spolku valašských 
betlémářů v Brillovce byla neobyčejně 
úspěšná. V galerii Brillovka bylo 65 ex-
ponátů od dvanácti tvůrců, byly to bet-
lémy deskové i figurkové a čtyři betlémy 
byly pohyblivé. Od 17. prosince 2021 do 
30. ledna 2022  výstavu navštívilo více 
než 4 000 návštěvníků. 

„V návštěvní knize jsou pouze pochval-
ná vyjádření jak o konceptu výstavy, 

tak o jejím rozsahu a úrovni jednot-
livých betlémů. Máme z toho radost 
a  pocit, že výstava splnila svůj účel 
a přispěla ke kulturnímu obohacení 
života našeho města v adventním, vá-
nočním a  povánočním období,“ uvedl 
předseda Spolku valašských betlémá-
řů Ivan Hejtmánek. 

Výstavu uspořádalo Téčko – kultur-
ní agentura v Rožnově ve spolupráci 
s Brillovkou. Betlémy na výstavě jsou 

od Spolku betlémářů Valašska a vý-
chodního Slezska. O  výstavu se ku-
rátorsky postaral Ivan Hejtmánek. 
Výstavu grantem podpořilo město 
Rožnov a konala se pod záštitou 
hejtmana Zlínského kraje Radima 
Holiše.

A plány Spolku betlémářů do bu-
doucna? „Celoroční vyřezávání nových 
figurek do betlémů a účast na tradičních 
řezbářských a betlémářských akcích 

v  regionu i v celé naší vlasti, snad i  dal-
ší spolková výstava o některých příštích 
Vánocích,“ prozradil Hejtmánek. 

„Byla to určitě nejúspěšnější výstava 
za několik posledních let, kterou náš 
T  klub — kulturní agentura pořádala,“ 
uvedl ředitel agentury Jakub Sobotka 
a dodal: „Vyřezávané betlémy se do 
sálu Briilovky neobyčejně hodily, výsta-
va tam byla skutečně moc pěkná.“

Text a foto Richard Sobotka

Členové Spolku valašských betlémářů — zleva stojí Ivan Hejtmánek, Kamil 
Kopřiva (Val. Klobouky), Alois Zádrapa (Lidečko), Jan Brlica st. (Fr. Lhota), 
Radek Skalík (syn v roce 2016 zemřelého řezbáře Metoděje Skalíka z Dol. 
Bečvy), Jaroslav Slavík (Ostrava), Milan Žlebčík (Příbor), Metoděj Beran (Pří-
bor), Pavel Kahánek (Kopřivnice) a Oldřich Unar (Poteč). Vpředu Vladimír 
Klimeš (Zubří), Jan Brlica ml. (Fr. Lhota). Na snímku nejsou další členové SČB 
a přátelé regionální pobočky: Zdeněk Matyáš (Val. Klobouky), Jana Dočkalová 
– Kobzáňová (Rožnov), Tomáš Dujka (Vel. Karlovice), Petr Hajda (Zděchov), 
Pavel Jurák (Kopřivnice), Miloslav Pařenica (Dol. Bečva), Julius Smoček (Rož-
nov), Ladislav Košárek (Zlín), Soňa Kollandová (Vel. Karlovice), Milan Pařenica 
(Valmez), Petr Liška (Rožnov), Jan Bartoň (Rožnov), Stanislav Gorný (Frýdek 
- Místek), Milan Ptáček (H. Lideč) a Jaromír Rozehnal (Bystřice p. H.).

Užijte si lyže i wellness ve Velkých Karlovicích
Užijte si začátek jara na lyžích i ve wellness, udělejte si výlet do Resortu Valachy ve Velkých Karlovicích. 
Co vás tu v nejbližší době čeká?

Zábava ve Ski areálu Razula
 
Lyžařská sezóna ve Ski areálu Ra-
zula pokračuje až do 20. března. 
Nezapomeňte, že:

 � Provozní doba sjezdovek Razula 
a Horal je od 8:30 do 17:30

 � Vždy v pondělí a úterý platí sleva 
20 % na skipasy Razula

 � S akcí Lyžuj a plav získáte ke 
skipasu volný vstup na 2,5 hodiny 
do termálních bazénů ve Wellness 
Horal, který můžete využít od 21. 3. 
do 30. 6.

 � Lyžařská škola Razulák nabí-
zí lekce lyžování i snowboardingu      
(telefon 778 111 200)

 � Při dobrých podmínkách je v pro-
vozu snowtubing
www.wellnesshoral.cz

Relaxace ve Wellness Horal

Dopřejte si také odpočinek v rela-
xačním centru Wellness Horal, kde 
vás čeká koupání v trojici slaných 
termálních bazénů, návštěvníky 
od 14 let pak i možnost odpočinku 
v saunovém světě se saunami, parní 
lázní, venkovním i vnitřním whirl-
poolem a hlavně: oblíbenými sau-
novými rituály až devětkrát denně. 
To vše doplňuje pestrá nabídka exo-
tických i evropských masáží a beau-
ty procedur. Nezapomeňte, že:

 �Wellness Horal je otevřeno denně 
od 9:30 do 21:30

 � V den narozenin a výročí svatby 
máte vstupné za symbolickou korunu

 � K masáži či beauty proceduře vol-
ný vstup do Wellness Horal          (i)

 � 6. a 20. 3. Kurz pečení pizzy

 � 6. 3. Zimní železný hasič

 � 13. 3. Maškarní lyžovačka na Horalu

 � 16. 4. Kurz pečení frgálů

 � 10. a 24. 4. Kurz pečení pizzy 

www.valachy.cz

 � 17. 3. 
Farská kuchařka
Zbigniewa Czendlika
Jedinečný degustační večer 
s nejznámějším českým knězem 
a ochutnávkou pokrmů z jeho 
stejnojmenné kuchařské knihy.
www.lanterna.cz
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pátek 25. 3. → 20:00 
Vrátnice

David Pomahač 
klubový koncert
David Pomahač je křehký písničkář 
s duší rockera a něžný rocker v roli 
písničkáře. Skladatel a hudebník 
vystoupil počátkem roku 2020 ze 
stínu známého urban-folkového dua 
Kieslowski a u Indies Scope vydal 
své debutové, sólové album Do tmy 
je daleko.

neděle 27. 3. → 20:00 
Brillovka, velký sál

Na Stojáka 
stand-up comedy
Stand-up comedy Na Stojáka s Ester 
Kočičkovou, která je oč vtipnější, 
o to krutější, oč moudřejší, o to starší. 
Dále vystoupí rich bitch z Brna Adéla 
Elbel a něco jako „malej bůh“ Arnošt 
Frauenberg.
Známá show komiků oblíbená pro 
svůj specifický neotřelý humor.

28. – 31. 3. → 17:00 
Vrátnice

Jeden svět 2022 
filmový festival
Festival dokumentárních filmů o lid-
ských právech. Jsou stále věci, které 
otřásají lidskými právy a které festival 
nemůže ignorovat. Autoritářský 
režim v Bělorusku, znovunastolená 
vojenská diktatura v Barmě, krimina-
lizace ruské opozice, ale i ohrožení 
nezávislého soudnictví v Polsku.

vás zve na

Pavel Zajíc
zapa@knir.cz

Knir roste aneb knihovna ve Spoláku pt. 1

Vážení čtenáři. Jste-li uživate-
li knihovny, poznamenejte si 
prosím do kalendářů. Městská 
knihovna v Rožnově bude od 
16.  března 2022 uzavřena pro 
veřejnost ve všech svých pro-
vozech, včetně návratového bi-
blioboxu Vilemína. Důvodem 
pro toto uzavření je nutnost stě-
hování knihovny do náhradních 
prostor ve Společenském domě 
na Palackého ulici v Rožnově. 
Započetí rekonstrukce a přístav-
by stávající budovy na Bezručově 
ulici je totiž plánováno na samot-
ný počátek dubna.

Když se to vezme kolem a ko-
lem, knihovna se přestěhuje do 
prostor, které jsou fyzicky od 
sebe vzdáleny zhruba 200 metrů, 
to je jistě dobrá zpráva. Nicméně 
prostorově to bude trochu oříšek. 
Hlavní půjčovna bude umístě-
na ve velkém sále Společenské-
ho domu. V ní budou umístěna 
všechna oddělení knihovny, vy-
jma čítárny a studovny. Jedná se 
tedy o půjčovnu pro dětské i do-
spělé čtenáře, včetně centrálního 
výpůjčního pultu.

V patře nad hlavním schodištěm 
pak bude umístěna čítárna časopi-
sů, kde budou také umístěny (stej-
ně jako je tomu doposud) zvukové 

a hudební CD, také stanice veřej-
ného internetu a kopírka. Z požár-
ně bezpečnostních důvodů nebude 
zde možno umístit knižní fond, 
proto v průběhu pobytu knihovny 
ve Společenském domě nebude 
fungovat studovna.

Kanceláře knihovny pak budou 
umístěny ve třech malých místnos-
tech v patře a v bývalém salonku. 

Zatím není úplně jisté, kde a jak 
bude knihovna provozovat kul-
turně-vzdělávací pořady pro školy 
a veřejnost, ale myslím, že nějaký 

konsensus společně s druhým sub-
jektem, který prostory „Spoláku“ 
využívá, a tím je SVČ, nalezneme.
Avšak v čem tkví jádro oříšku, 
o  kterém jsem psal o pár odstavců 
výše? Jedná se totiž o uspořádání 
regálů ve velkém sále. Ve stávající 
budově knihovna disponuje v kaž-
dé místnosti atypickými regály, kte-
ré se k sobě budou složitě párovat. 

Neshodují se výškově ani šířkově. 
Proto budeme muset vymyslet 
systém, jak tyto nesourodé regály 
uspořádat tak, aby knihy v nich 
uložené navazovaly abecedně 
a tvořily tematicky-logické celky. 
To všechno při zachování bezpeč-
ného pobytu mezi regály pro uži-
vatele.

Celé se to může jevit jako banál-
ní problém, nicméně při kvantu 
zhruba 40 tisíc knih v takzvaném 
volném výběru, se složitost situace 
a pointa řešení vyjeví až při stěho-
vání samotném. A nakonec to tře-
bas nebude taková hrůza, jako se to 
jeví nyní. Anebo taky ne, že? Ale 
buďme optimisty a věřme, že to kni-
hovníci nějak vymyslí a zvládnou.
Opětovné spuštění provozu 
knihovny je předběžně plánováno 
na pondělí 11. dubna. Budeme se 
na Vás těšit a sám jsem zvědav, jak 
knihovna v etapě „oživení Spolá-
ku“ obstojí.

A co znamená slogan z názvu 
článku? Knir je knihovna Rož-
nov, zkratka internetové domény 
knihovny. Odtud oslím můstkem 
k názvu informační kampaně 
o průběhu rekonstrukce a rozšíření 
prostor knihovny. Zůstaňte na pří-
jmu! Knir se totiž nejprve musí na 
jednom břehu Bečvy zmenšit, aby 
na tom druhém mohl růst.
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Denní stacionář Naděje pomáhal loni 12 klientům
V úterý 18. ledna jsme slavili v rož-
novské pobočce Naděje první výročí! 

První rok první sociální služby své-
ho druhu ve Zlínské kraji, která je 
určena mladým a dospělým lidem 
s poruchou autistického spektra 
a  kombinovaným mentálním či 
zdravotním postižením s projevy 
chování náročným na péči. V den-
ním stacionáři jsme během roku 
2021 pomáhali celkem 12 klientům 
s počtem 6 095 hodin přímé péče. 

Během této doby jsme v prosto-
rách služby vytvářeli podmínky, na 
které jsou klienti zvyklí ze svých 
domácností, umožnili jim trávit čas 
s vrstevníky v podnětném prostředí 
a dle jejich individuálních potřeb, 
schopností i požadavků. Vytvářeli 
jsme terapeutické programy propo-
jené s pracovními činnostmi a ne-
chali klienty zažívat nové aktivity, 
zkušenosti i relaxaci. Vyráželi jsme 

všude tam, kam mladí lidé běž-
ně chodí. Za sportem, poznáním 
i  zábavou. Vznikaly situace, které 
byly nové jak pro pracovníky, tak 
pro klienty. Zažili jsme úspěchy, 
ale i nekomfortní situace, které se 

však daly vždy zvládnout. Rok ubě-
hl jako voda a my si tak můžeme 
říct, zvládli jsme to. Tím největším 
zadostiučiněním jsou nejen zpětné 
vazby od rodin a pečujících, ale 
zejména úsměvy našich klientů 

a  jejich chuť trávit svůj čas s námi. 
Denní stacionář lze využívat v pra-
covní dny od 7.00 do 15.00 hodin 
na adrese Ostravská 1389, Rožnov.

Zuzana Klímková

A možná uvidíte i ledňáčka…
Příjemné jsou procházky okolo řeky 
Bečvy, i když se voda zvedne, méně 
už příjemné, když opadne. Voda sice 
pročistí les i pole, ale bere s sebou 
i  to, co nazýváme směsný komunál-
ní odpad. Dnes už úklid břehů mají 
na starosti školáci, ekologičtí aktivis-
té, či veřejně prospěšní pracanti. Vše 
většinou ale až na jaře. Oblevy dnes 
přicházejí častěji i uprostřed zimy 
a  na březích to nebývá přívětivé.

Místní nemívali dříve s odpadem 
starosti. Mnoho toho nebylo, co ne-
shořelo, skončilo na hnoji.  Později 
s růstem životní úrovně se v rok-
lích, za domy, za chatami, začaly 
hromadit různé domácí spotřebiče, 
televizory, pneumatiky, nepojízdná 
auta i zemědělské stroje. Kde se ne-
uklízí, vzniká smetiště. Před 20 léty 
jsme to nevydrželi a se sousedem 

jsme odvezli z rokle u kempu dva 
vozíky odpadu. Kupodivu to tam 
vydrželo uklizeno dodnes. Je to ale 
i tím, že se mnoho změnilo. Odpad 
odebírá sběrný dvůr, jsou popelni-
ce nebo kontejnery na tříděný od-
pad. Polepšili se chataři i místní. 
V parku i okolo Bečvy se uklízí. 
Máme čistou Bečvu. Zdálo by se, 
že vše je vyřešeno. 

Poslední obleva odhalila vše, 
co zůstalo po zvednuté vodě na 
březích Bečvy i pod sněhem na 
cyklostezce. Jako zjevení na nás 
zapůsobila o generaci mladší ro-
dinka, která se rozhodla ve vlastní 
režii uklidit břehy Bečvy od pily 
po stadion. Sami byli překvapeni, 
že za krátký čas a na jednom bře-
hu nasbírali sedm pytlů odpadu. 
Jak jsme zjistili, rodáci z Hané 
mají silnější vztah k životnímu 

prostředí než místní.  Sběr komu-
nálního odpadu není výdělečná 
činnost, ale potěšení z prospěšné 
práce stojí zato. Je vidět na fotu 
že to udělali s radostí a proškolili 
tím i  juniora. Jenom to chce vůz 

s  trochu větším kufrem.  Jenom 
byli smutní, že není přístup na 
druhý břeh. A to u „Jukónu“ je 
i  posezení a  bydlí tam ledňáček.

Jméno pisatele v redakci

Problém kulturního centra
Musím říct, že se mi zdražení kultur-
ního centra o cca 100 mil. Kč oproti 
původnímu rozpočtu nelíbí a  nesou-
hlasím s ním. Chápu, že k rozhodnutí 
tuto cenu akceptovat přiměl zastupi-
tele časový tlak a historicky nejvyšší 
ceny ve stavebnictví. Pokud ještě 
nedojde k nějaké revizi stávajícího 
rozhodnutí (a např. nové soutěži, 
jestliže se ceny materiálů alespoň 
částečně během roku vrátí zpět), 
stoupne oproti původnímu plánu 
zadlužení města o těchto dalších 
100 mil. Domnívám se, že to není 

v zájmu dalšího rozvoje města a je 
nutné udělat všechno proto, aby se 
to nestalo. Jak bylo řečeno, vedení 
města spoléhá hlavně na dotace, ale 
ty nejsou samozřejmě vůbec jisté 
a přijdou většinou až po ukonče-
ní stavby, proto vidím jako řešení 
„výměnu“ městského majetku. Na 
jednu stranu chce dnes město nové, 
hezké kulturní centrum, to zname-
ná nový městský majetek, na který 
ovšem nemáme dostatek peněz. Na 
druhou stranu město vlastní určitý 
majetek, který je špatně využíván 

nebo není pro fungování města 
nezbytný. Dává mi mnohem větší 
smysl se tohoto majetku teď zbavit 
a peníze použít na snížení zadlužení 
města alespoň na původně pláno-
vanou úroveň. Město tímto o nic 
nepřijde, jen bude mít nové kultur-
ní centrum místo např. bytů, které 
neslouží jako sociální, dlouhodobě 
špatně využívaného komerčního 
domu nebo jiného postradatelného 
majetku (např. parkovací dům, pří-
padně část lesů). Zadlužení města 
sice zůstane i tak nemalé, ale nebu-
de extrémní. Jestliže později přijdou 
další dotace, tím lépe, dluh města 
se tím dále zmenší a novému zastu-

pitelstvu i občanům města se bude 
lépe dýchat. Navíc stávající zastupi-
telé nebudou moci být kritizováni za 
nezodpovědné hospodaření a  ome-
zování budoucího rozvoje města pro 
momentální „zisk“. Pokud se prodej 
žádného majetku do voleb neusku-
teční, budu si muset začít myslet, že 
i na komunální úrovni je výsledek 
koalice vedené ANO stejný jako na 
té celostátní – dluhy, kam se podí-
váš. Na závěr bych rád jednoduše 
řekl, že člověk ani město v životě ne-
může mít všechno. Vyzývám k  roz-
vaze a  střídmosti při zacházení 
s  městskými penězi.

Vít Matějka

Sochař Igor Kitzberger
O velkých osobnostech procházejících  
jeho dílem – Komenský, Paganini, Karel IV.,  
o odkazu Quida Kociána a také o pořádání 
výstav v galerii Stage Garden.   → úterý 8. 3.

Dirigent Roman Válek
Jak se daří na Moravě hudbě baroka  
a klasicismu pod taktovkou známého 
dirigenta a jeho souboru Czech  
Ensemble Baroque?  → úterý 22. 3.
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Rožnovský poklad strýca Juráša opět nalezen
Stejně jako ve Valašském Meziříčí 
a na Vsetíně se nedávno uskutečnilo 
slavnostní vyhlášení vítězů rožnov-
ského kola literární soutěže O  po-
klad strýca Juráša 2021/2022. Ta 
byla tentokrát na téma: „Aby ze svě-
ta nevymizela radost“.

Předání ocenění proběhlo v pod-
kroví městské knihovny. A nut-
no dodat, že to na tomto místě 
byla pro ‚strýca Juráša‘ derniéra. 

Knihovna se totiž na jaře stěhuje 
do Spoláku v parku, kde najde 
azyl až do doby, než současné 
prostory projdou rozsáhlou re-
konstrukcí spojenou s přístavbou. 

Nejvíce letos porotce zaujaly prá-
ce těchto nadějných autorů, kteří 
obsadili první místa: 

1. až 3. třída – próza Marie Zá-
vacká + Magdaléna Zajícová (ZŠ 
Sedmikráska): Šťastná planeta, 

komiks Martin Tetur + Maja Pekár-
ková + Filip Kehler (ZŠ Sedmikrás-
ka): Šťastná planeta. 

4. a 5. třída – próza Sára Posa-
dová (ZŠ Sedmikráska): Mimo-
zemšťan a já, poezie Agáta Vašková 
(ZŠ Koryčanské Paseky): Básně, 
které zahřejí. 

6. a 7. třída – próza Eliška Vr-
zalová (Gymnázium Rožnov): Má 
šťastná planeta, poezie Kristýna Br-
ňovjáková (Gymnázium Rožnov.): 

Radost, komiks Linda Urdová (ZŠ 
5. května): Příběh o  jedné šťastné 
planetě. 

8. a 9. třída – próza Eliška Šťast-
ná (Gymnázium Rožnov): Jediný 
nešťastný, poezie Viktorie Hruško-
vá (ZŠ Videčská): Noc beze hvězd, 
komiks Julie Cábová (Gymnázium 
Rožnov): Jak někomu vykouzlit 
úsměv na tváři.

Okresní kolo soutěže se uskuteč-
ní v dubnu ve Val. Meziříčí.        (r)

Letošní měsíc březen je 
ve znamení čtyř malířů

Historické poohlédnutí Richarda Sobotky
Hned na začátku měsíce si 4. března připomeneme 30. výročí úmrtí 
akademické malířky Jaroslavy Hýžové (1915—1992). Pocházela z Pro-
střední Bečvy, žila a malovala ve Valašském Meziříčí. Poeticky zobra-
zovala krajinu i lidi rodného Valašska. Její ostatky odpočívají na Valaš-
ském Slavíně. 

Od narození malíře Adolfa Liebschera uplyne 11. března 165 let 
(1857—1919). Zdobil lunetami Národní divadlo a je také známý jako 
autor triptychu Valašská Madona, jeho originál je ve Frenštátě pod Rad-
hoštěm a kopie v cyrilometodějské kapli na Radhošti.

Malíř Josef Hapka se narodil v měsíci březnu před 110 lety (12. břez-
na 1912—3. července 1987), náměty ke svým obrazům nacházel přede-
vším ve Valašské krajině, v níž se narodil i vyrůstal a která mu poskytla 
i  místo posledního odpočinku. 

Malíř Karel Solařík zemřel 29. března 2007, tedy před 15 lety (nar. 
27. února 1915 v Krhové — Valašské Meziříčí). Začínal v Rožnově pod 
Radhoštěm jako malíř porcelánu. Přestože od roku 1945 žil a tvořil 
v  Praze, ani na okamžik neztratil trvalý vztah k rodnému Valašsku 
a  neustále se k němu ve svých obrazech vracel.                                 (sb)

Kat. próza 1. až 3. třída.

Ceny předávaly místostarostka Rožnova Kristýna Kosová (vlevo) a knihovnice 
Jitka Slezáková (vpravo). Na fotu výherci kat. próza 8. a 9. třída.
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Sportovní hala byla svědkem fotbalových bojů

Předposlední lednovou sobotu po-
kračoval v zuberské ROBE Aréně 
turnaj fotbalových přípravek. Tento-
krát si síly změřily mladší přípravky 
od Valmezu až po Hutisko-Solanec.

Týmy se utkaly ‚každý s každým‘ 
v  systému 4+1, zápas trval 17  mi-
nut. „Ročníky hráčů byly 2013 
a  2014 a kromě místního Zubří 
přijely Dolní Bečva, Hutisko-Solanec 
a  Příbor. Valašské Meziříčí dokonce 
dalo dohromady dva týmy, kdy v jed-
nom byli mladší hráči z ročníku 2014 
a ve druhém starší z ročníku 2014,“ 
informoval spoluorganizátor akce 
a  trenér mladší přípravky FC Zub-
ří Zbyněk Zeman. 

Turnaj zorganizoval klub FC Zubří 
ve spolupráci s MA Zubří, sporto-
višti města Zubří a skvělými rodiči. 
„Na všechny zúčastněné celky čekaly 
medaile, diplomy, reklamní drobnos-
ti, sladkosti a pro první tři nejlepší 
navíc ještě krásné poháry. Po turnaji 
proběhlo vyhlášení i nejlepšího hrá-
če, střelce a brankáře. Nejlepším hrá-
čem byl zvolen Damián Vrána z Val-
mezu 2013, nejlepší střelec byl Lukáš 
Huf s devíti brankami z domácího 
FC Zubří a nejlepším brankářem byl 
zvolen Jakub Melnar z Příboru. Celý 
turnaj se povedl a jsme rádi, že jsme 
mohli být svědky skvělých výkonů,“ 
dodal na závěr Zeman. 

Text a fota Pavel Románek

Rozhodčím turnaje byl Martin Pavlíček (vpravo), na 
snímku s předsedou FC Zubří Robertem Jurajdou. 

V zuberské sokolovně se opět sportovalo bez omezení
Již po osmé hodině ranní se v sobotu 
19. února začali sjíždět do sokolovny 
první nadšenci stolního tenisu. 

Stolní tenisté byli opět rozdělení do 
dvou kategorií – do a nad 35 let. V té 
mladší kategorii se nám sešlo sedm 
hráčů, kteří si zahráli systémem kaž-
dý s každým. Nejlepším z nich byl 
nakonec Tadeáš Stránský z Kvasic. 

V kategorii zkušenějších hráčů 
bylo dvaatřicet borců rozděleno 
do osmi čtyřčlenných skupin. Do 
prvního semifinále se probojoval 
několikanásobný vítěz turnaje 
Roman Žídek z Bystřice pod Hos-
týnem se zlínským Jirkou Holeč-
kem a z vítězství 3:1 se nakonec 
radoval Roman. Druhé semifinále 
bylo o  něco dramatičtější a jako 

vítěz z něj nakonec po vítězství 3:2 
nad Mirkem Kubějem vyšel Pepa 
Chlud. Do finále si nechal více sil 
Roman a zvítězil nad Pepou 3:0. 

„Chtěli bychom poděkovat všem 
hráčům za neskutečně sportovní 
a  férovou atmosféru, která turnaj 
doprovázela. Od začátku až do 
konce to bylo jen o stolním tenisu, 
adrenalinu, touze po vítězství a chu-

ti se potkat se stejně naladěnými 
nadšenci. Díky patří samozřejmě 
i  hlavnímu rozhodčímu turnaje 
Milanu Pupíkovi. Nyní už se těšíme 
na další turnaj ve stolním tenisu 
a  měl by jím být Pepinec CUP, tur-
naj ve čtyřhře, který je naplánovaný 
na 15.  října,“ sdělil Josef Randus 
z  odboru kultury a sportu zuber-
ské radnice.                               (r)

Úplně vpředu zleva Stanislav Veleba, Pavel Sácký, Dušan Matyáštík, Jaromír Zmijka, Pavel Kavan, René Sommer, Jiří Mičola, Josef Randus a Pavel Přikryl. 
Uprostřed vsedě zleva Tomáš Duroň, Miroslav Kuběj, Bernard Janiga, Václav Fuksa. První řada ve stoje zleva (dvě modrá trika) Ivan Zolich, Rostislav Stachovský, 
Jiří Holeček, Rudolf Frydrych, Miroslav Palkoci, Vít Pánik, Roman Žídek, Petr Bolf (sloup), Milan Kratochvíl, Tadeáš Stránský, Jaromír Bialek, Jiří Malina, Marek 
Brokeš (před ním Pepík Brokeš), Samuel Kalous, Milan Pupík. Druhá řada ve stoje zleva Patrik Kovář, Dominik Kovář, Libor Frýdl, Martin Janča, Radek Viktorín, 
Martin Vaníček, Filip Vrzal, Josef Chlud, Jaroslav Aladzas, Tomáš Vavřík, Ivan Daněk, Jiří Krupa, Dušan Palát a Ladislav Brokeš.
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Týden hokeje přilákal desítky děti a rodičů
Za krásného zasněženého dne se 
ve čtvrtek 27. ledna uskutečnila 
na zimním stadióně v Rožnově pod 
Radhoštěm celostátní sportovní ná-
borová akce s názvem Týden hokeje. 
Určena byla pro děti od 4 do 8 let.

Skvělou příležitost vyzkoušet si, 
jaké by to bylo být hokejistou, si 
nenechalo ujít 25 dětí. Čekal na 

ně bohatý doprovodný program na 
ledě i mimo něj. „Během registrace 
rodiče dostali materiály, v nichž jim 
byl představen tento nádherný sport 
a aktivity, které s dětmi pořádáme 
— například soustředění ve Švédsku, 
nebo přátelská utkání proti zahranič-
ním týmům,“ informoval šéftrenér 
rožnovské hokejové mládeže Kamil 
Valentík.                                      (r)

Lucka Kyselová a Ivana Steinitzová (vpravo) s maskotem lvem Pukem.
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Malé gymnastky skvěle reprezentují Rožnov
Rožnovské gymnastky (ročníky 
narození 2014 až 2017) z kroužku 
gymnastika — specializace prost-
ná, vedeného na Základní škole 
5. května, se účastnily soutěže ve 
sportovní gymnastice určené pro 
závodnice vyšší třídy.

„Naše děvčata se postarala o velmi 
milé překvapení. Přestože to tento-
krát byla jejich premiéra na tako-
véto soutěži, tak se skvěle uvedly 

dobrými výsledky. Nejvíce přitom 
zářila Viktorie Volková, která ve 
velké konkurenci obsadila krásné 
páté místo. Další naše svěřenkyně 
také statečně obstály v náročné 
konkurenci a podaly slušné výko-
ny. Děkujeme děvčatům za skvělé 
reprezentování naší gymnastiky na 
takto prestižní soutěži v Ostravě,“ 
sdělil trenér rožnovských gym-
nastek Ľuboš Ďurčanský.                                    
                              (r), foto G—SP

Do nové výroby 

v Rožnově pod Radhoštěm hledáme

TECHNIKY SERVISU
SMĚNOVÉ PRACOVNÍKY SERVISU
TECHNOLOGY A INŽENÝRY

Zleva Zuzana Lukašíková, Natálie Krhovjáková, Zara Šmahajčíková (Gymnastika 
Kelčov), trenér Ľuboš Ďurčanský, Terézia Rokyčáková (GK), Viktorie Volková, Sofie 
Krhovjáková a dole Ema Tomalová (GK).                         Foto Gymnastika Rožnov


