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Nejen březen ve znamení pomoci Ukrajině
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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 

Město Rožnov zřídilo za účelem humanitární sbírky pro uprchlíky z Ukrajiny transparentní účet. Sbírka je určena pro zajištění základních životních potřeb 
uprchlíků z Ukrajiny na území ORP Rožnov jak ve formě materiální pomoci, tak ve formě zajištění nezbytných služeb. Z prostředků bude financováno 
zejména ubytování, strava, obědy ve školách, překladatelské služby, doprava apod. Transparentní účet má číslo 305431717 / 0300 a je vedený u ČSOB. 
Sbírka probíhá pouze bezhotovostně. Variabilní symbol není vyžadován. Děkujeme!            Více informací na stranách 6, 7

O tom, že lze studovat v každém 
věku, nás opět přesvědčilo 12 stu-
dentů z řad aktivních seniorů. Ti si 
v úterý 1. března z rukou ředitele 
rožnovské knihovny Pavla Zajíce, 
vedoucího odboru školství a kultu-
ry města Martina Beníčka a tutora 
kurzu Michala Hurty převzali Pa-
mětní listy za aktivní účast v semes-
trálním kurzu Mistři evropského 
barokního malířství 17. století.

Již devátým rokem probíhá v Měst-
ské knihovně v Rožnově pod Rad-
hoštěm studium Univerzity třetího 
věku. Letošní letní semestr jsme 
zahájili s tématem Architekti ital-

ského baroka. Je rozdělen do šesti 
setkání. Momentálně je do kurzu 
přihlášených 14 aktivních seniorů, 
kteří se tak mají šanci spolu pra-
videlně setkávat, předávat si své 
zkušenosti, prohlubovat znalosti, 
diskutovat na společné téma. Stu-
dium tak plní nejen volný čas se-
niorů, ale podporuje společenský 
kontakt, sebevědomí, rodinnou 
i  společenskou prestiž a radost ze 
sdílených zážitků. Často se stává, 
že mezi účastníky vzniknou pevné 
vazby, které přetrvávají i po skon-
čení studia. 

Díky možnostem současných 
elektronických médií tak lze 

poskytnout vzdělání zájemcům 
o  studia i mimo dosah univerzit-
ních měst. „Výuka probíhá v kon-
zultačních střediscích po celé ČR. 
V  Městské knihovně v Rožnově je re-
alizována ve studovně v dopoledních 
hodinách. Pokud s Vámi toto téma 
rezonuje, určitě se neváhejte přihlá-
sit do dalšího cyklu,“ dodali Michal 
Hurta a Jana Kapsiová z rožnov-
ské knihovny s tím, že podrobné 
informace ke studiu VU3V jsou na 
www.knir.cz v sekci Pro seniory.

Organizátorem těchto Virtuál-
ních univerzit je Česká zeměděl-
ská univerzita v Praze.               (r)

…duben, ještě 
tam budem 

 �Budete za kamny, nebo 
na vyhřívané podlaze?

V souvislosti s novou legis-
lativou na ochranu ovzduší 
a  současnou složitou energetic-
kou situací bychom potřebovali 
znát údaje o způsobu vytápění 
rodinných domů. Připravili 
jsme dotazník týkající se této 
problematiky. Vyplnit dotazník 
můžete on-line na webových 
stránkách města, v  tištěné po-
době jsou dotazníky také k dis-
pozici v městském Turistickém 
informačním centru a  v budově 
Městského úřadu na Masaryko-
vě náměstí. 

Vyplněním dotazníku přispě-
jete ke zlepšování zdraví a  kva-
lity ovzduší v našem městě. 
Dotazníky budou následně slo-
sovány a výherce obdrží dárko-
vý balíček.            

(měú)

Od června přibude vnitroměstských spojů
Radnice vychází vstříc požadavkům 
obyvatel Rožnova pod Radhoštěm 
a  od června rozšíří jízdní řády 
vnitroměstské autobusové dopravy 
o  nové spoje.

Město si už delší dobu pohrává 
s myšlenkou na zavedení míst-
ní hromadné dopravy, tak jak ji 
známe z okolních měst. Potřebou 
MHD se také podrobně zabývá 
plán udržitelné mobility, který si 
radnice nechala zpracovat. „My 
zatím plnohodnotnou MHD ne-
máme. Obsluhu zajišťuje krajská 

autobusová společnost a my si tuto 
službu objednáváme a platíme ji. 
Naším cílem je ale zatím nastavit 
jízdní řády tak, aby byly pravidelné 
a lidé věděli, že vždy v určitý čas au-
tobus pojede. Ideální by byly půlho-
dinové intervaly, prozatím chceme 
od června najet na hodinové inter-
valy, tedy kromě doby okolo pole-
dne a  večer. Po několika měsících 
vyhodnotíme, jestli je o  přepravu 
zájem a  případně navrhneme dal-
ší změny,“ informovala místosta-
rostka Rožnova Kristýna Kosová 
(Zdravý Rožnov), podle níž se 

nyní  město musí domluvit s kra-
jem na financování služby.

Základní páteří rožnovské vnit-
roměstské dopravy je trasa Dolní 
Paseky — točna, Písečná, 1.  máje, 
nádraží, Koryč. Paseky, knihovna 
a centrum. „Chceme postupně 
rozšířit počet míst, kde by auto-
bus zastavoval. Vytipovánu máme 
například lokalitu před finančním 
úřadem na Lázu, kde zastávka jed-
noznačně chybí,“ dodala Kosová 
s  tím, že ve městě i nadále zůsta-
ne zachováno oblíbené a hojně 
využívané Senior taxi.                (r) 
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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 
května cenově výhodná registrace.

T-Mobile Olympijský běh
KRÁTCE

V úterý 26. dubna se uskuteční 
pravidelné zasedání zastupitel-
stva města. Začátek je tradičně 
naplánován na 14 hodin, místem 
konání bude Brillovka. Podrobný 
program včetně podkladů najdete 
několik dní před zasedáním na 
webu města www.roznov.cz.

Výstavu s tematikou Velikonoc 
a  tradičního umění předků připra-
vilo Muzeum regionu Valašsko. 
Na zámku Vsetín budete moci do 
29. května nahlédnout pod poklič-
ku dvou lidových dovedností úzce 
spjatých s Rožnovskem – bílé vý-
šivky a vyškrabovaných kraslic.

Po více než deseti letech vydává rož-
novský zpěvák, muzikant a produ-
cent Zbyněk Terner přezdívaný „va-
lašský Sinatra“ novou desku — Over 
My Head. Koncert se křtem se koná 
ve středu 6. dubna od 19 hodin v rož-
novském klubu Vrátnice. Deska zde 
bude  i v prodeji.                            (r)                     

Zastupitelstvo města Fenomény Rožnovska Křest desky Zbyňka Ternera

Otázka pro starostu Rožnova Jiřího Pavlicu

Město Rožnov je 100% vlastníkem těchto čtyřech ko-
merčních organizací: Komerční domy, Krytý bazén, 
Městské lesy a TV Beskyd. V jaké ekonomické kondici 
byly v loňském roce? Odpovědi jsme hledali u  starosty.

„Všechny městské společnosti jsou ve stabilní kondici. My-
slím, že je krok správný směrem, že se od společnosti Ko-
merční domy oddělí zimní stadion a tím společnost bude 
moci prokázat spoji životaschopnost. Společnost Krytý 
bazén, která se přejmenuje na společnosti Sport Rožnov, 
bude po převodu zimního stadionu jedinou společností, 
která bude závislá na dotacích z města, a proto je na mís-
tě uvažovat, jestli není vhodnější formou, aby fungovala 

jako příspěvková organizace. Společnost Městské lesy je, 
i  přes kůrovcovou kalamitu, v dobré finanční kondici, díky 
rezervám na pěstební činnost je její financování zajištěno 
i  v budoucích letech, které by mohly být chudší na výnosy 
z těžby dřeva. Společnost TV Beskyd již tradičně výnosy ze 
své činnosti pokryla veškeré náklady a vytvořila mírný zisk.“

Jak si loni vedly čtyři komerční organizace města?

 � Komerční domy — dotace 120 000 Kč, splátky investičního úvěru 1 725 600 Kč, dotace na 
provoz zimního stadionu 3 901 786 Kč

 � Krytý bazén — dotace na provoz 7 700 000 Kč
 � TV Beskyd — bez dotace
 �Městské lesy — z této organizace mělo město v roce 2021 příjem z nájmu 1 000 000 Kč    (r)

Jaké dotace dalo loni svým firmám město?

Ocenění pro IskérkuOcenění pro Iskérku  � Příspěvek čtenáře

Třetí úterý v březnu si každý rok připomínáme Světový den sociální prá-
ce. Naše práce pro lidi s duševním onemocněním, které se Iskérka věnuje 
již 19 let, byla oceněna ve čtvrtek 3. března ve zlínském Kongresovém 
centru.  16. ročník charitativního koncertu uspořádal Zlínský kraj ve spo-
lupráci se Statutárním městem Zlín a my jsme si převzali symbolický šek 
ve výši 125 tis. Kč. Těší nás, že v letošním roce byly oceněny zejména 
služby, které se zaměřují na podporu lidí s psychickými problémy. Děkuji 

jmenovitě každému z vás, který si vybral naši organizaci. Děkuji za nád-
herný kulturní zážitek organizátorům tohoto koncertu i všem účinkujícím 
- Cimbálové muzice Harafica, Filharmonii Bohuslava Martinů Zlín pod 
vedením šéfdirigenta Roberta Kružíka, hercům Městského divadla Zlín, 
zpěvačce Magdaleně Malaníkové a kytaristovi Petru Kochaníčkovi a Jaro-
míru Češkovi ze ZUŠ Bystřice pod Hostýnem. 

Alena Jbaili, Iskérka

 �Modernizace úřadu pokračuje

Zbrusu nové webové stránky, moder-
ní platební terminál či elektronická 
úřední deska. Takové jsou plány rož-
novské radnice na zkvalitnění služeb 
občanům v nejbližší době.

Aktuálně je klasická úřední deska 
umístěna před hlavní budovou rad-
nice na Masarykově náměstí. „Doku-
menty na ní jsou umístěny v  papírové 
podobě, což se nyní změní. Elektronic-
ká verze je tím, co by úřad ve 21. století 
měl běžně nabízet,“ sdělila místosta-
rostka Rožnova Kristýna Kosová 
(Zdravý Rožnov) a pokračovala: „Co 
se týká webu, tak ten budeme chtít ob-
léct do zbrusu nového grafického ka-
bátu podle našeho nového vizuálu. Ne-
bude se však jednat jen o kosmetické 

grafické změny zevnějšku, změněna 
bude celá struktura stránek, zkvalitní 
se vyhledávání, bude do něj například 
začleněn i obsah stránek strategie 
Rožnov, kde občané naleznou veškeré 
investiční akce nebo plánované větší 
opravy ve městě. A samozřejmě přibu-
dou nové zajímavé funkce, vše bude 
tedy směřovat k tomu, aby byl web 
přehlednější a plně funkční.“

Jak pořízení elektronické desky, 
tak i nové webovky budou většinově 
hrazeny z projektu EU nazvaného 
Kontaktní úřad Rožnov pod Rad-
hoštěm, jehož způsobilé náklady 
překročily 6,6 mil. Kč. Díky němu 
přibude také samoobslužný plateb-
ní terminál v budově hlavní radnice 
a  z peněz je také spolufinancováno 
pracovní místo referenta majícího 
na starost GIS (mapový portál).  (r)

 �Dny Země — Pro širokou veřejnost, pro přátele přírody a prostředí, ve 
kterém společně žijeme, vyhlašujeme výzvu „Dobrovolnický týden, aneb 
ukliď kousek Rožnova“ (18. – 22. dubna). Zadání je jednoduché, vyber si 
místo k úklidu v Rožnově či jeho okolí, při úklidu se s „úlovkem“ VYFOŤ 
A POŠLI FOTO NA E-MAIL soutezime@svcroznov.cz. Budeš automa-
ticky zařazen do slosování o ceny. Pytle na úklid si můžete vyzvednout 
v  SVČ (m.valkova@svcroznov.cz, tel.: 731 635 597). Pro děti mateřských 
a základních škol bude připraveno zábavné, ale zároveň naučné Dopole-
dne v městském parku u altánu (21. dubna, 8.30 – 13.00 hodin). Na tuto 
aktivitu je nutné skupinky z MŠ a ZŠ nahlásit: iveta.dorotikova@roznov.cz, 
tel.: 731 630 315. Akce je určena pro předškolní děti MŠ, a dále pro děti 
1., 2., 5. a 7. tříd. Za velmi nepříznivého počasí se program ruší.

 �Květen na kole, koloběžce, pěšky nebo poklusem — pojďte se spo-
jit a vyměnit alespoň na měsíc auto za kolo nebo chůzi. Přihlaste se s  ko-
legy, celou firmou nebo na vlastní pěst do výzvy Do práce na kole 2022. 
Je to týmová výzva pro všechny, kdo sestaví tým o minimálně dvou a  ma-
ximálně pěti členech. Registrace do 30. dubna. Pro nejlepší účastníky jsou 
připraveny ceny! Více informací na www.dopracenakole.cz.                  (r)
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
 �Hledám dlouhodobější výpomoc  muže (možno i penzista) u nárazo-

vých prací na zahradě a kolem domu v Rožnově — Dolních Pasekách.             
Další informace na tel. 777 154 274.

Jarmark zaplnil Masarykovo náměstí
V pátek 18. a v sobotu 19. března se na Masarykově 
náměstí uskutečnil tradiční Josefský jarmark. Po-
tkaly se na něm tisíce lidí z celého Rožnovska.  (r)

 � Příspěvek čtenáře

Oslavenci v době pocovidové, na prahu válečných hrůz
Titulek nezní povzbudivě, nicméně pravdivě. I přesto jsme konečně mohli 
po velmi dlouhé době přivítat v prostorách Klubu seniorů naše oslavence, 
aby přišli na jiné myšlenky a popovídali si s ostatními oslavenci. Sešlo se 
jich 30. Začátek byl zpestřen dvěma básničkami, které přednesli Stelinka 
Klesová a Filípek Klesa. Úvodního přivítání s přípitkem se ujala nová před-
sedkyně paní Zdeňka Štefelová, která nejen popřála všem oslavencům, ale 

také představila nový výbor. Zábava se rozproudila, otázky směřovaly na 
nové programy klubu, život ve městě a na společné vzpomínky či na jednot-
livé životní etapy. Nás organizátory potěšila slova chvály a nalila nám další 
energii do nových aktivit. S vůní jara očekáváme více aktivit, milých setkání 
a  mnoho krásně prožitých chvil.

Libuše Rousová, místopředsedkyně KS

Úvod patřil předsedkyni Klubu seniorů Zdeňce 
Štefelové (vlevo). O kulturní zpestření se postarali 
Stelinka Klesová a Filípek Klesa (na fotu se svou 
babičkou Libuší Rousovou).

 � Zadlužení Rožnova k únoru 

Aktuální zadluženost města činí 
36  milionů Kč. Město má však před-
jednané úvěry ve výši 297 milionů Kč, 
které bylo nutné podepsat, aby bylo 
možné rozpočtově pokrýt dvě největší 
investiční akce ve městě a spustit tak 
jejich stavbu. Zda budou tyto úvěry 
čerpány a v jaké výši, bude vyhodno-
ceno v průběhu staveb, kdy bude již 
jisté, ve kterém časovém období budou 
vypláceny dotace. Uzavřením úvěrů 
nevzniká zadluženost města, ta může 
být vyčíslena až při jejich čerpání.      

K únoru 2022 má město Rožnov dluh 
ve výši 36 mil. Kč, v případě, že jsou 
zde započítány i městské společnosti, 
dluh se zvýší na částku 47 mil. V roce 
2026 splatí město úvěr ve výši 36 mil. 
Kč, který je čerpán na více investič-

ních projektů. Pozitivní zprávou je 
také fixovaná úroková sazba ve výši 
1,035 % u 2/3 jistiny. V návaznosti na 
připravenou rekonstrukci a přístavbu 
městské knihovny a stavbu kulturní-
ho centra bylo nutné tyto dvě stavby 
rozpočtově pokrýt. Z toho důvodu 
má město podepsané úvěrové smlou-
vy v celkové výši 297 mil. Kč, které 
doposud nebyly čerpány, a tudíž je 
nelze počítat do aktuálního zadlu-
žení města. „To, jak budou tyto úvěry 
čerpány, závisí na mnoha okolnostech, 
na výši získaných dotací nebo zda tyto 
dotace budou vypláceny průběžně. Již 
teď víme, že z dotací získáme finance 
minimálně ve výši 80 mil. Kč a jsme 
připraveni aktivně žádat o nově vypi-
sované dotační tituly a snížit tak míru 
čerpání výše úvěrů. S bankami máme 
vyjednány takové úvěrové podmínky, že 
úvěr je bez sankcí možné kdykoliv spla-

tit, nedočerpat, nebo dokonce nečerpat 
vůbec. Jednou z variant, jak částečně 
financovat tyto stavby, je prodej měst-
ských bytů, o jejichž odkoupení mají 
současní nájemníci zájem. Tento krok 
by však museli schválit zastupitelé měs-
ta,“ uvedl starosta města Jiří Pavlica 
a  dodal: „Současně máme také před-
jednaný úvěr ve výši 31 mil. Kč, který 
měl být určen na koupi budovy pošty. 
Podpis tohoto úvěru však nyní nepřed-
pokládáme a nebudeme jej tedy čerpat.“

„Město má určité finanční možnosti, 
jak vysoký úvěr si může dovolit, a tento 
krok jsme dlouho propočítávali. Máme 
připravené kroky i v případě černého 
scénáře, kdy by bylo nutné případně 
prodat určitý majetek města, který již 
není výrazně ziskový. Zároveň však spo-
léháme na financování díky dotacím, 
které již máme schváleny, ale také na 
ty, o které budeme nově žádat,“ doplnil 
vedoucí finančního oddělení Martin 
Hrnčárek.                                   (měú)



Zemřel 13. března 2022 ve 
věku nedožitých 74 let. 

„Chceš-li postavit loď, nesmíš 
poslat muže, aby sehnali dřevo 
a  připravovali nástroje, ale nejpr-
ve musíš ve svých mužích vzbudit 
touhu po nekonečných dálkách 
otevřeného moře.“ Antoine de 
Saint-Exupéry 

První zářijový den roku 1990 
usedl za kormidlo školy její nový 
ředitel, Ing. František Kandrnal.
Převzal tehdejší SPŠE v časech 
plných euforie z nově nabyté svo-
body, návratu demokracie, v ča-
sech velkých politických, spole-
čenských a ekonomických změn. 
Měl před sebou nelehký úkol. 

Musel najít nové zaměření školy, 
které obstojí v podmínkách tržní 
ekonomiky, získat pro svou vizi 
pedagogický sbor. Podařilo se. 
Výsledkem společné práce byl 
vznik nového studijního oboru 
Elektronické počítačové systémy. 
Dosavadní elektrotechnické od-
borné zaměření školy se v něm 
úspěšně skloubilo s odbornost-
mi z oblasti výpočetní techniky 
a  z  rodící se oblasti informač-
ních technologií. 

Atraktivita oboru se projevila 
velkým zájmem o jeho studium. 
Správný výběr jeho zaměření po-
tvrdilo uplatnění absolventů na 

trhu práce. Vysoká úroveň naby-
tých odborných znalostí se stala 
garancí jejich úspěšného studia 
na vysokých školách.

Rožnovská „VAKUOVKA“ si 
dokázala i za nových podmínek 
udržet svou konkurenceschopnost 
a prestiž. A nejen za to patří její-
mu tehdejšímu řediteli, Ing. Fran-
tišku Kandrnalovi, který školu ří-
dil až do roku 2006, velké uznání 
a poděkování. 

Za pedagogický sbor            
Jaromír Štrunc 
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Odešel emeritní ředitel školy Ing. František Kandrnal

Rožnov hledá nové partnery 
oblíbené seniorské karty
Město připravuje pátý ročník Rož-
novské seniorské karty. 

Nové karty budou seniorům vydá-
vány v měsíci červnu 2022 s plat-
ností na jeden rok. Karta je urče-
na rožnovským seniorům starším 
65  let. Cílem karty je opětovná 
aktivizace seniorů, jejich společné 
setkávání, vzdělávání, péče o zdraví 
i zapojení do života města. V sou-
časné době mohou senioři využívat 
přepravu prostřednictvím Senior 
taxi, slevy v lékárnách a očních op-
tikách nebo vstupy na Jurkovičovu 
rozhlednu a do Valašského muzea 
v přírodě zdarma. 

„Nabídku bychom seniorům rádi 
rozšířili, proto se po přestávce způ-
sobené covid-19 opět obracíme na 
podnikatele na území města, kteří 
by byli ochotni poskytnout držite-
lům karty slevu nebo jinou výhodu, 
s žádostí o zapojení se do Rožnovské 
seniorské karty. Sleva by se mohla 
týkat vstupného na kulturní akce, 
do bazénů, do relaxačních center, do 
kaváren, ale i nákupu zboží, občer-
stvení, pohonných hmot a podobně. 
Své nabídky zasílejte do 15. dubna,“ 
vyzvala zájemce o spolupráci Hana 
Cábová z rožnovské radnice s tím, 
že kontakty na ni jsou: 571 661 172, 
e-mail: hana.cabova@roznov.cz. (r)

Zápis dětí do prvního ročníku pro školní rok 2022/23
 � Radnice informuje

V souladu s § 46 odst. 1 školského 
zákona se ředitelé základních škol 
zřizovaných městem Rožnovem 
pod Radhoštěm (ZŠ Videčská, ZŠ 
Záhumení, ZŠ Koryčanské Paseky, 
ZŠ 5. května  a ZŠ Pod Skalkou) 
dohodli, že zápis do prvního roční-
ku základního vzdělávání proběh-
ne na těchto školách v jednotném 
termínu a to 20. 4. 2022 od 13.00 
do 17.00 hod. a dne 21. 4. 2022 od 
13.00 do 16.00 hod.

Zápis do prvního ročníku zá-
kladního vzdělávání na soukromé 
ZŠ Sedmikráska, o. p. s., proběh-
ne dne 6. 4. 2022 od 8.00 hod. do 
17.00 hod. v budově ZŠ Pod Skal-
kou, pavilon D, přízemí. 

Zápis do prvního ročníku Zá-
kladní školy Rožnov pod Radhoš-
těm Tyršovo nábřeží, zřízené podle 
paragrafu 16 odst. 9 školského zá-
kona proběhne dne 26. 4. 2022 od 
13.30 hod. do 15.30 hod. v budově 
školy. Bližší info na webu školy.

Zákonným zástupcům (rodiče, 
pěstouni apod.) dětí, které by od 

1.  září 2022 měly začít plnit povin-
nou školní docházku a které mají tr-
valý pobyt na území města Rožnova 
pod Radhoštěm, budou na začátku 
dubna zaslány jednotlivými školami 
pozvánky k zápisu podle místa byd-
liště dětí a stanovených spádových 
obvodů jednotlivých škol. 

Děti, které mají trvalý pobyt mimo 
území Rožnova, ale bydlí v Rožno-
vě, mají také možnost plnit zde po-
vinnou školní docházku, pokud o to 
projeví jejich zákonní zástupci zájem. 
V tomto případě však zákonným zá-
stupcům doporučujeme, aby se spoji-
li s vedením příslušné základní školy 
podle místa bydliště a stanoveného 
spádového obvodu (kompletní se-
znam na webu www.roznov.cz). 

 �Důležité informace
• Zákonný zástupce je povinen při-
hlásit dítě k zápisu k povinné školní 
docházce, a to v termínu a na místě 
stanoveném ředitelem školy v kalen-
dářním roce, v němž má dítě zahájit 
povinnou školní docházku. 
• Žák plní povinnou školní docház-
ku v základní škole se sídlem ve spá-
dovém obvodu, v němž má žák mís-

to trvalého pobytu, pokud zákonný 
zástupce nezvolí pro žáka jinou než 
spádovou školu.
• Ředitel spádové školy je povinen 
přednostně přijmout žáky s místem 
trvalého pobytu v příslušném škol-
ském obvodu.
• Není-li dítě po dovršení šestého 
roku věku tělesně nebo duševně 
přiměřeně vyspělé a požádá-li o to 
písemně zákonný zástupce dítěte, 
odloží ředitel školy začátek povinné 
školní docházky o jeden školní rok. 
Podmínkou je doložení žádosti do-
poručujícím posouzením příslušné-
ho školského poradenského zařízení 
a  odborného lékaře nebo klinického 
psychologa.
• Pokud se u žáka v prvním roce pl-
nění povinné školní docházky projeví 
nedostatečná tělesná nebo duševní 
vyspělost k plnění povinné školní do-
cházky, může ředitel školy se souhla-
sem zákonného zástupce žákovi do-
datečně v průběhu prvního pololetí 
školního roku odložit začátek plnění 
povinné školní docházky na následu-
jící školní rok.  

Lucie Vančurová, MěÚ Rožnov
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ZŠ Záhumení nezapomnělo na tradiční masopust

 � Příspěvek čtenáře

Děti z družiny si celý týden vyprá-
věly o tradici masopustu na starém 
Valašsku, uhnětly koblihy z těsta, 
které paní kuchařky usmažily ve 
školní kuchyni, a vyráběly masky 
z papírů, kartonů, starých triček 
i  látek. Například piráty, princez-
ny, medvěda, koně, policii, vodní-
ky, lišky a mnoho dalších, které 
potom předvedly na masopustním 
průvodu na školní zahradě v ZŠ 
Záhumení Rožnov pod Radhoš-
těm 25. 2. v pátek od 13 hod. Po 
masopustním reji zahrála v tělo-
cvičně skvělá dětská cimbálová 

muzika pana učitele Petra Valy ze 
Základní umělecké školy v  Rož-
nově půlhodinový blok valašských 
lidových skladeb. Maminky i ba-
bičky také upekly výborné kobli-
hy, koláče, boží milosti, muffiny 
a  další dobroty, aby se děti po 
soutěžích a diskotéce mohly řádně 
posilnit. Každé dítě také vyhrá-
lo sladkou cenu i diplom za nej-
krásnější masku, které si odneslo 
domů za odměnu. 

Jiří Hauser                                 
vychovatel školní družiny       
Základní škola Záhumení

 �  Velikonoce – svátky jara už 
klepou na dveře 

Velikonoce jsou toulavé svátky. 
Jejich čas začíná Velikonoční 
nedělí, která je dána prvním jar-
ním úplňkem – ten v roce 2022 
připadne na sobotu 16. dubna 
a  posouvá letošní svátky hlubo-
ko do jarního času. Velikonoční 
čas ohlašuje Popeleční středa, 
která je začátkem čtyřicetiden-
ního postu a je vždy 46 dní před 
Velikonoční nedělí. 

Samotným Velikonocím 
předchází Velikonoční týden, 
kdy každý den má svou cha-
rakteristiku. Za Modrým pon-
dělím následuje Šedivé úterý, 
kdy se uklízelo a vymetaly pa-
vučiny, o Škaredé středě Jidáš 
zradil Ježíše, Zelený čtvrtek 
připomíná poslední večeři Ježí-
še a Velký pátek jeho umučení, 
o Bílé sobotě byl ukřižovaný 
Ježíš pohřben, Velikonoční ne-
děle je dnem vzkříšení či zmrt-
výchvstání a Velikonoční pon-
dělí je tradiční pomlázka. 

Tou dobou už bývají zahrád-
ky a zahrady bílé záplavou 
sněženek a bledulí jarních. 
O  Velikonocích na Valašsku 
zaznamenal kronikář Alois 
Bělunek: „Na Velký pátek časně 
z rána chodívalo se do potoka 
umývat nohy a horní část těla. 
Je to památka na dny utrpení Je-
žíše Krista, rozšířena i v mnoha 
jiných krajích. K vodě se chodilo 
jen ve spodním prádle. Kdo se v 
ten den umýval, nechytla se jej 

nemoc, ani jiný mor. Někde vo-
dili k vodě i dobytek.“

A kronikář Franta Maléř: 
„Starší doba byla bohatá na 
krásné zvyky, obyčeje plné pověr, 
kouzel a čar. Poslednímu týdnu 
v postě pravilo sa ‚Svatý týden, 
každý jeho deň cosi znamenal.‘“  
A k buďačkovému pondělí za-
znamenal: „V  Pondělí veliko-
nočním hneť po půlnoci začala 
‚Buďačka‘, trvala až do rána. 
Každý ženatý chlap musél svoju 
robu zbudiť, při čemž napřeď jí 
pořádně ‚vyřůchal‘ prutem po 
kytách, a potom ju fest počasto-
vál gořalků, kerů měla najrači. 
Ogaři zasej chodili po ‚Buďačce‘ 
v ‚krdeli‘, lebo jak sa dneskaj po-
vědá ‚kolektivně‘. To sa ích dalo 
co najvěc v hospodě do ‚kupy‘, 
do dřevěných bečiček nakúpi-
li buďačkovéj (flašky nastaly 
až později), a v ‚kupě‘ prolézli 
všecky húry a  komory v dědi-
ně  a  pobudili fšecky dospělejší 
cérky, galánka - negalánka, při 
čemž dostala napřed každá od 
každého řezu prutem, že lecke-
rá měla ‚kyty‘ jak oheň, a  po-
tem buďačkovéj gořalečky, kerá 
z  bečic sa nalévala do dřevěných 
‚pohárků‘, keré ogaři měli sebů. 

Ve starých dobách odpoledne 
v  Pondělí velikonoční chodíva-
li po chalupách po ‚šmigrůstě‘ 
chudobní ogaři vyjdení ze školy, 
a též žebráci (muži), přičemž 
modlívali sa ‚evangelium‘. Dyž 
z modlitbů byli hotovi, vytáhli 
honem z kapse prut a  gazděně 
ním vyřůchali po nohách. Byli za 
to hojně odměňováni vdolky aj 
penězy, lebo gazděny si na tom 
velice zakládaly.“

                                       (sb)

Zajímavosti 
Richarda Sobotky
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Jak se dotýká Rožnova válka na Ukrajině
Zrána ve čtvrtek 24. února 2022 zaútočila ruská armáda na Ukrajinu. Podle informací z OSN z 20. března bylo od počátku in-
vaze zabito nejméně 902 civilistů a minimálně 1 459 dalších jich bylo zraněno — skutečné ztráty na civilním obyvatelstvu jsou 
však nejspíše mnohem vyšší. Ruská invaze odstartovala rozsáhlou migrační vlnu, kdy k 24. březnu Ukrajinu podle odhadů 
OSN opustilo přes 3,6 milionu obyvatel. Mnoho z nich zamířilo také do ČR. Na Rožnovsku podle údajů z 27. března našlo azyl 
496 uprchlíků, z toho v samotném Rožnově jich je evidováno celkem 278.

SPEKTRUM  NÁZORŮ

Březnové Téma měsíce se týká ruské agrese na Ukrajině. Zástupcům komunální politické sféry jsme u této příležitosti 
zaslali tyto otázky: Je pomoc Ukrajině ze strany města dostatečná? Cítíte se v Rožnově bezpečně, respektive víte, co 

si počít v případě válečného konfliktu, kam se jít ukrýt? Jsou děti v rožnovských školách dostatečně připraveny na 
krizové události, nechybí v osnovách branná výchova, na kterou jsme byli zvyklí do začátku 90. let?

Alois Vychodil (ODS)
Ještě v půlce února málokdo předpo-
kládal, že v naší blízkosti vypukne 
válka. Válka krutá, stejného rozsa-
hu ničení měst a životů, jako válka, 
která skončila před 77 lety. Ruský 
agresor, kdysi jeden z osvoboditelů, 
napadl sousední Ukrajinu. Barbar-
ské bombardování lidských obydlí 
a s tím spojené vraždění, vyvolalo 
obrovský exodus ukrajinských žen 
a dětí. Proudy těchto nešťastných lidí, 
kteří přišli o všechno, směřují také 
do naší země i do našeho města. Je 
potěšitelné, že pro řešení této nepřed-
vídatelné události aktivoval starosta 
krizové řízení. Zastupitelstvo města 
rozhodlo o vyčlenění milionu korun 

na řešení nákladů, spojených s ubyto-
váním a zajištěním základních potřeb 
příchozích. Dalšího půl milionu pak 
na přímou pomoc Ukrajině. Velký 
podíl na řešení ubytování a humani-
tární pomoci mají neziskové organi-
zace operující v našem městě. Stejně 
tak některé podnikatelské subjekty. 
Za pochopení a obětavost všem patří 
velký dík. Jsem přesvědčen, že obča-
né města většinově podporují pomoc 
potřebným. Buďme rádi, že se může-
me zatím cítit bezpečně. Na možný 
válečný konflikt však město připrave-
no není. Současné i budoucí vedení 
města musí pro takovou situaci zajis-
tit bezpečnost občanů, včetně úkrytů 
a evakuačních plánů. Naše společ-

nost, žijící 77 let v míru, by v případě 
válečného konfliktu nebyla schopna 
racionálně jednat.

Zdeněk Němeček (KDU-ČSL)
„U Madridu se bojuje za Prahu!“ 
– heslo z období občanské války ve 
Španělsku z let 1936–1939. Jeho 
pravdivost se ukázala 15. března 
1939, kdy byli nacisté v Praze. 63 let, 
to je doba mezi narozením Hitlera 
a Putina, a to je také jediný rozdíl 
mezi těmito lidskými kreaturami. 
Zrůdami mající na svědomí nezměr-
né utrpení lidí. Materiální škody se 
dají nahradit, lidské ztráty nikoliv 
a psychická traumata už vůbec ne. 
Nyní se na Ukrajině bojuje za demo-

kratický a svobodný svět. Bojují tam 
manželé, otcové a bratři žen a dětí, 
kteří i v našem městě hledají bezpečí. 
Pomoc se nedá hodnotit podle počtu 
oblečení či porcí, které uprchlík do-
stane. Ale pokud bych měl obecně 
odpovědět, zda je tato pomoc dosta-
tečná, tak přes všechnu snahu není 
a ani nemůže být, neboť domov je jen 
jeden a je jen tehdy, když je rodina 
pohromadě. O to víc chci velmi moc 
poděkovat všem úžasným lidem v na-
šem městě právě za to, že se každý 
dle svých možností snaží uprchlíkům 
vytvářet v našem městě bezpečný 
druhý domov. Pocit, že v tom našem 
domově jsou vítáni. Ještě jednou ze 
srdce děkuji. K dalším dotazům jen 

Pomoc města Rožnova pod Radhoštěm

 � Jako výraz solidarity a podpory je od 24. 2. nasvícen most přes Bečvu 
v národních barvách Ukrajiny a na radnici je vyvěšena ukrajinská vlajka.

 �Byla zorganizována materiální sbírka pro Ukrajinu, která probíhala ve 
dnech 28. 2. — 2. 3. za hlavní budovou městského úřadu. Po ukončení 
sbírky byly věci každý večer převezeny do Bohumína na vlakové nádraží. 
Zde byly přeloženy na vlak, který následně pokračoval na Ukrajinu.

 �Bylo schváleno radou města dne 1. 3. poskytnutí peněžního daru ve 
výši 140 000 Kč sedmi různým organizacím včetně ukrajinské ambasády.

 � Stálá pracovní skupina krizového štábu spolupracuje na zajišťování 
bydlení pro uprchlíky, možnosti začlenění, materiální potřeby, možností 
v  MŠ a ZŠ školách, nabídky dobrovolnictví, tlumočení, nabídky práce 
díky spolupráci s Úřadem práce. 

 �Na webu města byla vytvořena záložka Pomoc Ukrajině, kde jsou do-
stupné veškeré materiály, tiskopisy, informace pro ukrajinské občany. 

 �Koordinátorkou pomoci Ukrajině na území Rožnova je Šárka Čechová, 
tel.: 731 131 803. V případě potřeby, nabídky pomoci, ubytování, tlumo-
čení atp. je možné zasílat nabídky na e-mail pomoc@roznov.cz.

 �Pro ukrajinské občany byl vytvořen základní informační leták s prv-
ními kroky, které je nutné učinit při vstupu na území České republiky.

 �Byla zřízena facebooková skupina jako komunikační pro občany UK 
a  české občany na území ORP Rožnov.

 �V pastoračním centru vznikla ,,oblékárna“ pro UK z Rožnova.

 �Probíhá aktivní spolupráce s Asistenčním centrem ve Zlíně, koordina-
ce příjezdu lidí pro registraci.

 �V Turistickém informačním centru jsou k dispozici PC s wifi + tisko-
pisy, formuláře a další informace pro UA.

 �SVČ zorganizovalo setkávání pro ukrajinské děti a matky v prosto-
rech Společenského domu, děti mohou navštěvovat komunitní centrum 
Puntík.

 �Pro ukrajinské občany byl připraven základní informační leták z ob-
lasti školství a volnočasových aktivit — informace o zařazení dětí do ZŠ, 
MŠ, nabídce volnočasových aktivit, jazykového vzdělávání.

 �Byla uspořádána potravinová sbírka pro ukrajinské rodiny, které jsou 
již v Rožnově pod Radhoštěm. Sbírka proběhla 11. 3. a 12. 3. 

 �Zastupitelstvo města uvolnilo z rozpočtu města 1 500 000 Kč na po-
moc Ukrajině.

 �V sobotu 19. 3. se uskutečnil Benefiční koncert pro Ukrajinu. Vybrá-
no bylo 39 080 Kč.

 �Byl zřízen transparentní účet (viz níže), kde finance budou určeny na 
pomoc ukrajinským občanům, kteří jsou na území města Rožnova.

 �Ve čtvrtek 24. 3. proběhlo informativní setkání pro občany Ukrajiny, 
kteří pobývají v souvislosti s válkou na Ukrajině v Rožnově a okolních 
obcích, a pro české občany, kteří v současné době poskytují uprchlíkům 
z  Ukrajiny ubytování nebo jsou s nimi v úzkém kontaktu.

 �Zajišťují se kurzy výuky češtiny pro ukrajinské občany.

V sobotu 19. března uspořádalo Téčko na Masarykově náměstí (viz foto) velký be-
nefiční koncert na podporu Ukrajiny. Přišly na něj stovky lidí, vybralo se 39 080 Kč.
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velmi stručně: V Rožnově pod Rad-
hoštěm je jediným stálým úkrytem 
civilní ochrany budova M6 společnos-
ti Energoaqua s kapacitou 300 míst. 
Pro obyvatelstvo by byla jen možnost 
provizorních úkrytů. Branná výchova 
a branná povinnost byly zrušeny, tak-
že vědomosti mladé generace o dané 
problematice jsou dle mého mini-
mální. Sice se učí zvládání krizových 
situací, ale na kolik je efektivní, je 
spíše otázka na odborníky.

Jan Kučera (Nez. Rožnováci)
Nezávislí Rožnováci považují pod-
poru Ukrajině a lidem postiženým 
konfliktem za důležitou a samo-
zřejmou. Za poslední desítky let 
jsme si zvykli na mír a stabilitu 
v Evropě. O to více je válka v blíz-
kosti naší země šokující. Věřme, že 
se konflikt podaří brzy ukončit a že 
utrpení, které válka vždy přináší, 
co nejdříve skončí. Co lze považo-
vat za pozitivní, je míra solidarity 
zemí Evropy i lidí u nás. Aspoň to 
pomáhá situaci mírnit.

Zda město pomáhá dostatečně? 
Toto téma nesmí být předmětem po-
litického boje. Musíme se shodnout 
napříč stranami v zastupitelstvu na 
pomoci a být jednotní. Souhlasili 
jsme s uvolněním 1,5 milionu ko-
run na podporu hlavně Ukrajincům 
na území Rožnovska. Podporujeme 
kroky radnice a úřadu. Pokud máme 
podněty jak zvládat situaci lépe, pře-
dáváme je vedení města, koordinátor-
ce nebo dalším zapojeným organiza-
cím. Všem za jejich nasazení děkuji.

Jsem přesvědčen, že bezpečnost 
ČR je zajištěna členstvím v NATO. 
Bezpečnost v Rožnově je dlouhodobě 
na nadprůměrné úrovni. Jsme klid-
nou lokalitou, městská policie odvádí 
dobrou práci. Příchod desítek rodin, 
hlavně maminek s dětmi, nebude mít 
na bezpečnostní situaci vliv.

Co se týká škol, reagují pružně 
a díky jim za to. I studenti organizují 

sbírky nebo volnočasové aktivity pro 
své ukrajinské vrstevníky. V projektu 
MAP, který pomáhá školám na Rož-
novsku, jsme připravili podpůrné se-
mináře pro školy. Proběhly semináře 
„Jak pracovat s žáky se speciálními 
potřebami“ (například cizinci) nebo 
„Podpora dětí s odlišným mateřským 
jazykem na MŠ a ZŠ“.

Společně to zvládneme.

Kristýna Kosová (Zdravý Rožnov)
Je pro mě těžké posuzovat, zda je 
pomoc Ukrajině dostatečná, viděli 
jsme tu zemi v situaci, která nejprve 
v mnohém připomínala naši historii 
a chtěli bychom, aby to tentokrát do-
padlo jinak. A dnes už vidíme válku, 
zmařené životy, destrukci. Pomáhá-
me finančně, ať už příspěvkem na  
humanitární pomoc nebo na obranu 
napadeného státu, pomáháme li-
dem, kteří uprchli až k nám. Je třeba 
zachránit mnohým z nich životy tím, 
že mohou přijít na naše území, chtěli 
bychom ale také, aby zde žili v dů-
stojných podmínkách, protože nepo-
chybně zde chvíli žít budou. Potřebují 
přístřeší, jídlo, lékařskou péči, děti 
potřebují vzdělání. Toto je zatím v na-
šich silách zajistit, první vlna solida-
rity je ohromující, překvapuje vlastně 
při všech humanitárních krizích, ať 
už se týkají našeho území nebo za-
hraničí. A zároveň se bojíme, kam se 
válka může rozšířit, bojíme se dopa-
dů, které na nás má už v tuto chvíli. 
Ty obavy jsou pochopitelné. Mnozí 
z nás se snaží poskytnout pomoc, 
kterou by sami chtěli dostat, pokud 
by se ocitli v podobné situaci. Pova-
žuji pomoc Ukrajincům v Rožnově za 
smysluplnou činnost, kterou můžeme 
být užiteční a pomoci Ukrajině v je-
jím boji, zažíváme v tomto vzácnou 
jednotu, která mi dává naději, že 
z této tragédie můžeme vyjít silnější.

Libor Adámek (Piráti)
Míra pomoci a solidarity s lidmi pr-

chajícími před agresivním útokem na 
Ukrajině je v Rožnově velmi vysoká. 
Místní občané, charita, pracovníci 
městského úřadu, vedení firem, hotelů 
či ubytoven si právem zaslouží velké 
poděkovaní za jejich nezištnou a rych-
lou pomoc. Je pozitivní, že ta pomoc 
nadále pokračuje, probíhají u nás 
další charitativní koncerty, sbírky po-
travin nebo sbírky ve školách, další 
různé formy pomoci hlavně od jed-
notlivců nejde snad ani dostatečně po-
psat. Také rada města a zastupitelstvo 
se pomocí nadále aktivně zabývají.
Hrozby agresora použitím jaderných 
zbraní nebo nelidský teror na civilním 
obyvatelstvu v mnohých z nás vyvo-
lávají pocity ohrožení a hlavně nám 
dochází realita, že na takové krizové 
události nejsme vůbec připraveni. 
Logicky teď dojde ke tlaku na vládu, 
aby přehodnotila koncepci ochrany 
civilního obyvatelstva, která se nyní 
více zaměřovala na ochranu před 
katastrofami či haváriemi a ochranu 
před důsledky vojenských útoků příliš 
neřešila. Nejde jen o zavedení obdoby 
branné výchovy pro děti, důležitá je 
dobrá příprava veškeré populace včet-
ně ochranných prostředků nebo míst 
pro případný úkryt. I přes všechny 
negativní události posledních týdnů 
se cítím v Rožnově bezpečně, v tomto 
pocitu mi hodně pomáhá nynější silná 
jednota zemí EU.

Radúz Mácha (Nez. a Soukromníci)
Píšu o svých pocitech ve chvíli, kdy 
z Ukrajiny uprchlo už přes 3 mil. lidí, 
přes 300 tisíc je jich v naší republice 
a proud dalších je na cestě. Prožíváme 
historický exodus, hromadnou imigra-
ci obyvatel přicházejících z Ukrajiny 
do střední a západní Evropy. Materi-
ální škody a destrukce ukrajinského 
území, zejména její vojenské, energe-
tické a strategické infrastruktury jsou 
obrovské, utrpení miliónů ukrajin-
ských obyvatel pro nás nepředstavitel-
né. Náš úsudek, názor, postoje a naše 

vidění světa jsou formovány nevídanou 
informační explozí, jejíž součástí jsou 
zcela logicky i dezinformace. Je zcela 
zjevné, že prožíváme největší válečnou, 
migrační, ekonomickou, surovinovou 
a finanční krizi na území našeho ev-
ropského kontinentu od druhé světové 
války. Tvrdé ekonomické a finanční 
balíky sankcí sice citelně ničí Rusko, 
ale i Evropu, bortí se desítky let budo-
vané vztahy a vzájemná provázanost. 
Sílí obavy z rozšíření vojenské agrese 
a strach z Ruska, spojené s vysokou 
mírou nenávisti a odporu vůči všemu 
ruskému. Pokusy o diplomatickou 
cestu zastavení další eskalace války 
a nalezení smysluplného kompromisu 
zatím selhávají. Komu se to podaří, 
zapíše se do dějin. Hrozící hospodář-
ská krize a inflace dopadají na celou 
naši společnost, důsledky a dopady 
budou zesilovat a pocítíme je  všichni.

Vzedmula se vlna dojemné solidari-
ty a upřímné snahy pomoci lidu Ukra-
jiny. Přebíráme starost a díl zodpověd-
nosti za pomoc příchozím ukrajinským 
uprchlíkům, zejména ženám a dětem 
v jejich tragické situaci a to vše při 
vědomí nepříjemných dopadů na nás 
samotné.  Akceschopně jsme reagovali 
i u nás ve městě. Aktivací krizového 
štábu, finanční pomocí z rozpočtu 
města, zorganizováním materiálních 
a potravinových sbírek, nabídkou pře-
chodného ubytování uprchlíkům i pří-
pravou zájmových a vzdělávacích ak-
tivit pro ukrajinské děti. Od počáteční 
slovní solidarity a symbolické podpory 
přecházíme k tomu nejdůležitějšímu. 
Ke konkrétním formám pomoci. Bude 
to proces dlouhodobý a my jsme tepr-
ve na jeho začátku. Bude nákladný, 
citelný a jeho nedílnou součástí bude 
rovněž budoucí začlenění a integrace 
části dnešních imigrantů do naší po-
spolitosti. 

Promysleme pravidla a systém po-
moci tak, aby byl účinný, vyvážený 
a spravedlivý vůči imigrantům i vlast-
ním občanům.

 �Jak mluvit s dětmi o válce

Nejprve se ujistěte, zda děti o situaci 
ve světě mluvit chtějí. Téma za kaž-
dou cenu nenuťte. Aktuálně se uka-
zuje vyšší zahlcenost zprávami, ať už 
z medií, rodiny či ze školního prostře-
dí. Pokud se děti o situaci na Ukraji-
ně zajímají, ptají se, potom jim nelže-
te. Pro rozhovor o tématu válečného 
konfliktu zvolte vhodný čas a místo. 
Prostředí by mělo být pro děti bezpeč-
né a měly by mít možnost sdílet své 
pocity a také se ptát na to, co je pro 
ně důležité.  Informace však posky-
tujte přiměřeně jejich věku. Zmapuj-
te, co vaše děti o válce vědí, ptejte se 
také na názory, které si utvořily.

Zajímejte se o to, co vaše děti proží-
vají, čeho se obávají, jaké jsou jejich po-
třeby. Děti by měly mít možnost o svých 
úvahách mluvit otevřeně, bez obav 
z  bagatelizace. Pocity dětí „normali-
zujte“, sdělte jim, že jejich emoční stavy 
jsou normální reakcí a na nenormální 
situaci. Mnohdy je pro děti neverbální 

vyjádření bezpečnější, proto je možné 
jejich myšlenky a emoce sdílet i formou 
kresby, hrou apod. Odpoutávejte také 
pozornost dětí od válečného konfliktu 
k pozitivním věcem a zážitkům, užívejte 
si  společných aktivit, výletů, malování, 
vaření, pozvěte si přátele, plánujte dovo-
lenou, něco, na co se můžete všichni těšit.

Mluvte s dětmi i o lidech a organi-
zacích, které pomáhají. Popřemýšlejte, 
jak by se vaše rodina mohla zapojit. Ne-
musí se jednat jen o materiální pomoc, 
můžete např. namalovat obrázky pro 
nově příchozí děti, večer zapálit svíčku, 
společně se pomodlit, poslat DMS atd. 
Nepodléhejte však pocitům viny, pokud 
pomoci nemůžete, nebo nechcete. Ne-
bojte se mluvit i o svých emocích, my-
slete také na sebe. V případě potřeby 
vyhledejte jak pro své dítě, tak i pro 
sebe odbornou pomoc (např. klinický 
psycholog; linka bezpečí – 116 111; Lin-
ka SOS–Zlín — 577 431 333 a další). 
Nejste na to sami.

Eva Oralová, školní psycholog

Spektrum Rožnovska k Tématu měsíce oslovilo i odborníky. Na to, jak mluvit s dětmi o válce, jsme se zeptali psycholožky Evy 
Oralové. Jestli školákům chybí branná výchova, tak to byla otázka pro šéfku školského oddělení MěÚ Rožnov Lucii Vančuro-
vou. A Martina Jurčová mající na starost krizové řízení nám řekla, jestli máme v Rožnově kryty.

 � Jak jsme na tom ve městě 
s ochranou civilního obyva-
telstva v případě válečného 
konfliktu? Kolik máme ve 
městě krytů (protileteckých, 
protijaderných), jak dlouho 
by trvalo, než by byly provo-
zuschopné?

V Rožnově pod Radhoštěm nejsou 
žádné funkční kryty. Původní kryty 
z 50. a 60. let jsou ve vlastnictví sou-
kromých subjektů a byly vyřazeny 
se seznamu krytů. Jak dlouho by 
trvalo, než by byly provozuschopné? 
Nevím. 

Správu krytů má na starosti HZS. 
Více informací zde: www.hzscr.cz/
clanek/otazka-ochrany-obyvatelstva-
-varovani-a-ukryti.aspx

Martina Jurčová
krizové řízení,                                

BOZP a PO MěÚ Rožnov

 �Chybí branná výchova?

Domnívám se, že původně koncipo-
vaný předmět branná výchova nechy-
bí, neboť byl primárně zaměřen na 
socialistickou ideologii. Dnes jsou 
v  Rámcovém vzdělávacím progra-
mu témata související s  bezpečností 
zakomponována průřezově v několi-
ka předmětech. Je jen otázkou, zda 
v  dostatečné míře. Nicméně v rožnov-
ských školách pravidelně probíhá ná-
cvik požárního poplachu ve spoluprá-
ci s hasičským sborem města. Školy 
dále mají možnost využít nabídky 
preventivních programů městské poli-
cie na téma ochrana obyvatel.

Lucie Vančurová                      
vedoucí oddělení školství 

a  sportu MěÚ Rožnov

rozhovor s gen. Petrem Pavlem na 
www.spektrumroznovska.cz
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KAM
ZA KULTUROU

DUBEN
Vážení čtenáři,

níže vám přinášíme dubnový seznam kulturních akcí. Kino Panorama je již zbouráno a jeho náhrada bude až v novém kultur-
ním centru. Do té doby se bude občas promítat v klubu Vrátnice (viz program Téčka). Další novinkou je přestěhování knihov-
ny do Společenského domu, která zde bude mít azyl do doby, než budou hotovy oprava budovy a přístavba.                  Redakce

 � STŘEDA 20. 4.
VÁCLAV KOUBEK DUO
Český písničkář a harmonikář, spisovatel, herec, 
režisér, milovník života, trubadúr, svéráz, vypra-
věč, pohádkář, organizátor s jedinečnou schop-
ností nadchnout, člověk!
19.00 hodin — hudební klub Vrátnice
  

 � ČTVRTEK 21. 4.
CHLAP NA ZABITÍ
Francouzská komedie o tom, jak se profesionál-
ní zabiják stane obětí sebevraha. V podání herců 
Divadla Palace.
19.00 hodin — Janíkova stodola (VMP)
 

 � PÁTEK 22. 4.
MIDI LIDI, KONĚ A PRASE
Midi lidi, alternativně-elektronická kapela vyrá-
ží na odložené jarní tour. V Rožnově jim bude 
sekundovat taktéž originální kapela Koně a pra-
se z Valmezu.
19.00 hodin — hudební klub Vrátnice
 

 � PONDĚLÍ 25. 4.
KLUB CESTOVATELŮ • ZÁKULISÍ DAKARU
David Suchařípa a host Aleš Loprais. David Su-
chařípa v roce 2022 absolvoval nejtěžší závod 
světa, Rally Dakar v Saudské Arábii, v novinář-
ském voze.
19.00 hodin — Brillovka
 

 � STŘEDA 27. 4.
PROMÍTÁME VE VRÁTNICI • NA CESTĚ
Na první pohled se to zdá jako obyčejný rodinný 
výlet. Jenže zdání klame. Cesta plná rozmíšek, 
vtípků a úsměvů má zneklidňující směr, o kterém 
se dozvídáme jen z drobných náznaků.
19.00 hodin — kinokavárna Vrátnice
 

 � ČTVRTEK 28. 4.
MIKE ROSS BAND (UK)
Bigbít na bluesových základech! Emotivní hlas 
a virtuózní kytarová hra. Šestinásobný držitel 
British Blues Awards. Mike Ross je britský blue-
sový, rockový kytarista, skladatel a zpěvák.
19.00 hodin — hudební klub Vrátnice
 
VÝSTAVA
 

 � PÁTEK 1. 4. — ÚTERÝ 28. 6.
VÝSTAVA • BEDŘICH PŘIKRYL – ROŽ-
NOVSKÝ FOTOGRAF 2. POLOVINY MINU-
LÉHO STOLETÍ
Vernisáž se uskuteční v pátek 1. 4. v 16 hodin 
v Galerii Na Radnici v budově MěÚ na Masa-
rykově náměstí. Úvodní slovo Bedřich Přikryl 
ml. Fotografie Bedřicha Přikryla se v různých 
podobách nacházely v drtivé většině rožnovských 
domácností. Jednalo se o společné fotografie ze 
školky, ze školy, fotografie ze svateb, křtů, po-

 � PÁTEK 1. 4.  
INSANIA
Koncertní turné k čerstvému albu „GRRRotes-
ky”. Název alba i turné „GRRRostesty“ je kom-
binací dvou emocí: pobavení vs. vztek (komikso-
vé grrr), které se budou vzájemně doplňovat na 
prknech, co znamenají podsvětí!
20.00 hodin — hudební klub Vrátnice
 

 �ÚTERÝ 5. 4.
PROMÍTÁME VE VRÁTNICI • C´MON C´MON
Život trochu osamělého rozhlasového novináře 
Johnnyho se na moment zastaví, když se musí 
postarat o svého malého a podivínského synovce 
Jesseho.
19.00 hodin — kinokavárna Vrátnice
 

 � STŘEDA 6. 4.
ZBYNĚK TERNER — OVER MY HEAD
Nová kapela, nový zvuk a skladby swingové éry 
mnohdy i 90 let staré zní v moderních aranžích 
velmi současně. Zbyněk Terner – zpěv, Jiří Zaby-
strzan – klávesy, Tomasz Lasota – kytara, Lukáš 
Mužík – basa, Daniel Olejník – bicí, Zbigniew 
Kaleta – saxofon.
19.00 hodin — hudební klub Vrátnice
 

 � SOBOTA 9. 4.
LYSSA, GNU, WOLLONGONG
Kapely z první generace labelu Silver Rocket na 
jednom pódiu dvacet jedna let poté, co to udělaly 
poprvé. Back to the Future!
20.00 hodin — hudební klub Vrátnice
 

 � STŘEDA 13. 4.
PROMÍTÁME VE VRÁTNICI • HEAVY TRIP
Film sleduje neznámou kapelu z Finska, která 
se vydá na jeden z nejbrutálnějších metalových 
festivalů v Norsku.
19.00 hodin — kinokavárna Vrátnice
 

 � ČTVRTEK 14. 4.
KATARZIA N5
Společně s deskou přichází na svět také další 
elektronický koncert Katarzie se současnými 
producenty české a slovenské klubové scény a se 
světly, která vycházejí z kombinace úzkosti doby 
a estetiky rave parties a divadla.
19.00 hodin — hudební klub Vrátnice
 

 �ÚTERÝ 19. 4.
PROMÍTÁME VE VRÁTNICI • BOD VARU
Britský film s famózním Stephenem Grahamem 
v hlavní roli se žene kupředu nesmlouvavým tem-
pem práce v gastrobyznysu.
19.00 hodin — kinokavárna Vrátnice

hřbů, ze sportovních, kulturních a společenských 
akcí, z knih, novin, časopisů, pohlednic. Jeho 
jméno je nerozlučně spojeno s fotografiemi z Va-
lašského muzea v přírodě, kde se v roce 1967 stal 
vůbec prvním oficiálním fotografem.
Galerie Na Radnici
 
PODCASTY
• https://www.tka.cz/podcasty
Nové díly v úterý 5. a 19. dubna

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

Vážení návštěvníci knihovny,
rádi bychom všechny budoucí akce uskutečnili ve 
Společenském domě. Pokud to nebude možné, 
najdeme jiný prostor. Vždy bude místo uvedeno 
na plakátě každé konkrétní akce. Sledujte webo-
vé stránky knihovny www.knir.cz. Informace 
o akcích vkládáme také na facebook a  insta-
gram. Na brzké setkání s Vámi se těší Vaši kni-
hovníci.
 

 �UZAVŘENÍ A STĚHOVÁNÍ KNIHOVNY
Od 16. 3. je městská knihovna uzavřena 
z důvodu stěhování do náhradních prostor ve 
Společenském domě. Uzavřena jsou všechna 
oddělení knihovny včetně biblioboxu pro vráce-
ní knih. Po dobu uzavření nebudou čtenářům 
odesílány upomínky, všechny výpůjčky budou 
automaticky prodlouženy. V průběhu uzavře-
ní knihovny můžete využít půjčování e-knih. 
Předpokládaný termín otevření knihovny pro 
veřejnost ve Společenském domě je 11. dubna. 
Děkujeme za pochopení.

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

Zdravotní turistické vycházky

 � ➤ÚTERÝ 8. 4.
JARCOVSKÁ KULA
Trasa: Jarcová — Jarcovská kula — Pišková — 
Poličná (asi 11 km)
Sraz v 8.15 hod. na AN, nast. 5
➤ 

 �ÚTERÝ 12. 4.
KLENOV
Trasa: Dušná — Brdo — skály — Klenov — U Bušů 
(asi 13 km)
Sraz v 8.15 hod. na AN, nást. 15
➤

 �ÚTERÝ 19. 4.
KAROLINKA

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

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

Klub seniorů
Tel.: 774 423 197
klubsen.rpr@centrum.cz
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 � PÁTEK 8. 4.
HVĚZDNÉ BRÁNY S KŘIŠŤÁLOVÝMI MÍSAMI
Zvuková relaxace — Jiřina Solvana Vašinová
17.00—20.00 hodin — Slunečnice

 � SOBOTA 9. 4.
KURZ OLEJOMALBY METODOU BOB ROSS 
Vytvoříte si svůj obraz — Pavel Michalica 
9.00—17.00 hodin — Slunečnice

 �ÚTERÝ 12. 4.
SPOKOJENÁ ZÁDA / FELDENKRAISOVA 
METODA S INKOU
Kurz 1. část — Inka Stavárková
17.00—18.15 hodin — Slunečnice

 �ÚTERÝ 12. 4.
ZAJÍMAVOSTI, KTERÉ SE NEVEŠLY DO 
ŠKOLNÍCH OSNOV
kapitoly z fyziky — VOLNÉ ENERGIE, GRAVITACE
Přednáška — Mgr. Jan Halenčák
18.45—20.30 hodin — Slunečnice

 � SOBOTA 16. 4.
ÚPLŇKOVÁ MEDITACE 
Skupinová meditace 
18.30 hodin — Slunečnice 
 

 � ČTVRTEK 21. 4.
KONSTELAČNÍ UVOLNĚNÍ
Prožitkový workshop se systemickými konstela-
cemi — Hana Kubelová
16.00—20.00 hodin — Slunečnice 

 � PÁTEK 22. 4.
KŘIŠŤÁLY — PŘÍRODNÍ A TVAROVÉ ZÁŘI-
ČE
Přednáška, ukázka, typologie — Jiří Novotný
18.00—20.00 hodin – Slunečnice

Středisko volného času

 � STŘEDA 6. 4.
PŘEDÁNÍ VELIKONOČNÍCH POHLEDNIC 
BABIČKÁM A DĚDEČKŮM
Domov pro seniory Rožnov
 

 � ČTVRTEK 7. 4. A 21. 4.
FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST
18.00 hodin — SVČ
 

 � PÁTEK 8. 4.
UKONČENÍ SOUTĚŽE „HLEDÁNÍ VELI-
KONOČNÍCH VAJÍČEK“ PROSTŘEDNÍ 
BEČVA
Více info: j.krenkova@svcroznov.cz
 

 � SOBOTA 9. 4.
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Pro děti z kroužků a jejich rodiče. Více info: 
j.liskova@svcroznov.cz
9.00—12.00 hodin — Mlýnská dolina, Valašské 
muzeum v přírodě
 

 � PONDĚLÍ 11. 4. A 25. 4.
ODPOLEDNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ
15.30—19.30 hodin — SVČ
 

 � STŘEDA 13. 4.
AKADEMIE SVČ 2022
Prezentace činnosti, zájmových kroužků a volno-
časových aktivit Střediska volného času. Video-
projekce. Dopolední představení pro MŠ a ZŠ, 
odpolední pro veřejnost.
Více info: j.liskova@svcroznov.cz
16.30 hodin — Janíkova stodola (VMP)

Trasa: Čarták — Karolinka — přehrada Stanovi-
ce (asi 11 km)
Sraz v 8.15 hod. na AN, nást. 18
➤ 

 �ÚTERÝ 26. 4.
PRŽENSKÉ PASEKY
Trasa: Jablůnka — Prženské paseky — Lázy 
(asi 12 km)
Sraz v 8.15 hod. na AN, nást. 5

Další akce v měsíci
 

 � PÁTEK 1. 4.
JARNÍ „APRÍLOVÝ“ VEČÍREK
16.00 hodin — restaurace Janoštík
 

 � PONDĚLÍ 4. 4.
MĚŘENÍ GLYKEMIE
9.00-11.00 hodin — malá kancelář SC
 

 � STŘEDA 6. 4.  
PŘEDNÁŠKA O MIKROBIOMU
Jak vylepšit svoji imunitu a hormon štěstí. Před-
náší MVDr. Zuzana Forejtková.
14.00 hodin — klubovna SC
 

 � STŘEDA 13. 4.
PŘEDNÁŠKA „DURANGO — MĚSTO PO-
DOBNÉ ROŽNOVU“
Přednáší František Frištenský
15.00 hodin — klubovna SC
 

 � ČTVRTEK 28. 4.
ZÁJEZD DO LEDNICKO-VALTICKÉHO 
AREÁLU
Cena 600 Kč/650 Kč. V ceně jsou zahrnuty do-
prava a služby průvodce. Vstupné ve výši cca 300 
Kč hradí účastník sám. Odjezd v 6.00 hod. ze 
zastávky na ul. 1. máje. Hlaste se ihned.
 

 � SOBOTA 30. 4.
ZÁJEZD DO DIVADLA
V 18.30 hod. — Divadlo Jiřího Myrona v Ostravě 
— opereta Květiny pro paní Harrisovou. Vstupné 
vč. dopravy 420/470 Kč. Odjezd v 16.30 hod. ze 
zastávky na ul. 1. máje. Hlaste se ihned.

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

 �NEDĚLE 10. 4.
KVĚTNÁ NEDĚLE
Svěcení ratolestí v kostele sv. Anny a průvod do 
farního kostela Všech svatých.
9.30 hodin — Dřevěné městečko
 

 � SOBOTA 16. AŽ PONDĚLÍ 18. 4.
VELIKONOCE NA VALAŠSKU
Tradiční velikonoční a jarní zvyky v podání 
folklorních souborů. Dřevěné městečko — vždy 
v čase od 9.00 do 17.00 hodin. V areálu Dřevě-
ného městečka po všechny sváteční dny ukázky 
zdobení kraslic a pletení pomlázek, bohatá na-
bídka výrobků lidových řemeslníků i občerstvení.
➤ 

 �  SOBOTA 16. 4.
Bílá sobota — jarmark velikonočního zboží. 
Hrají rožnovské cimbálové muziky JAVOŘINA 
a ALDAMÁŠ.
➤ 

 �  NEDĚLE 17. 4.
Boží hod velikonoční — jarní a velikonoční zvy-
ky v podání souborů MALÉ ZÁLESÍ z Luha-
čovic a JAGÁR z Havířova. V kostele sv. Anny 
koncerty pěveckého sboru CATENA MUSICA 
z Frýdku-Místku. U rybníčku vyhrává cimbálová 

muzika KOTÁR, v Billově chalupě vaření jarní 
polévky a barvení kraslic.
➤ 

 �   PONDĚLÍ 18. 4.
Červené pondělí — se souborem VONIČKA 
z  Havířova. Hrají cimbálová muzika SOLÁŇ 
a  FRENŠTÁTSKÁ CIMBÁLOVÁ MUZIKA 
RADEGAST.
 

 �   NEDĚLE 1. 5.
STAVĚNÍ MÁJE
Tradiční lidová slavnost.
14.00—16.00 hodin — Dřevěné městečko

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

Pavilon Stage Garden GALLERY CREARS Na 
Zahradách 2186 

 � ➤ PAVEL FORMAN — prodejní výstava ma-
leb (do 16. 4.)

 � ➤ TOMÁŠ JETELA  — prodejní výstava ma-
leb 23. 4. — 4. 6. 

Vila Galerie CREARS na nábřeží Duk. hrdinů 442
 � ➤ JARNÍ SALÓN — prodejní skupinová vý-

stava  (do 4. 6.)

www.fujare.cz, www.facebook.cz/fujare, insta

 � PÁTEK 29. 4.
HUDEBNÍ FUJARÉ — JIŘÍ SLAVÍK S THE 
SURVIVORS & GERALD CLARK TRIO
Dvojkoncert hravé alternativy a jihoafrického 
bluesmana. Multiinstrumentalisté Jiří Slavík 
a The Survivors hrají originální hudbu vycházejí-
cí z groovujících rytmů, směřující osobitě někam 
k jazzu z přetvářených dětských melodií. Předsta-
ví svou debutovou desku „Děti a rodiče“, o níž 
Slavík říká: „Obsah desky je ovlivněn estetikou 
pánů Pastrňáka, Mládka či Wericha tak, aby si ji 
v autě nebo doma mohli pustit děti i rodiče.“ – Ge-
rald Clark je jihoafrický bluesman posunující žánr 
do nových teritorií vyprávění hudebních příběhů.
19.00 hodin — Brillovka

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

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

 � PÁTEK 1. 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
ILUZE, PRAVDA, ROZHODNOST
Prožitkový seminář — Libor Zvolánek
9.00—17.00 hodin — Slunečnice

 �ÚTERÝ 5. 4.
SPOKOJENÁ ZÁDA / FELDENKRAISOVA 
METODA S INKOU
Workshop pro začátečníky — Inka Stavárková
16.30—19.30 hodin — Slunečnice

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

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

Ateliér sebevzdělávání
Tel.: 604 163 735
www.alternativnicentrum.webnode.cz

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

FUJARÉ – kultura pod Radhoštěm
Tel.: 608 873 807
www.fujare.cz, www.facebook.cz/fujare
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 � ČTVRTEK 14. 4.
VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ „MOTÝLI“
Výtvarně přírodovědný workshop pro děti 6 až 14 
let. Přihlášky nutné odevzdat do 11. 4. na  e-mail: 
j.liskova@svcroznov.cz, tel.: 731 413 958.
8.00—16.00 hodin — SVČ
 

 � PONDĚLÍ 18. 4. AŽ PÁTEK 22. 4.
DOBROVOLNICKÝ TÝDEN ANEB UKLIĎ 
KOUSEK ROŽNOVA
Rožnov pod Radhoštěm a přilehlé okolí. V rámci 
Dnů Země SVČ ve spolupráci s Rožnovem vyhla-
šuje dobrovolnickou úklidovou akci pro širokou 
veřejnost. Je určená pro jednotlivce, rodiny, přá-
tele, zájmové kroužky a kolektivy. Vyzvedněte si 
na recepci v SVČ plastové pytle a rukavice, vyber-
te si místo k úklidu v Rožnově a okolí, při úkli-
du se s „úlovkem“ vyfoť a foto pošli na e-mail:         
soutezime@svcroznov.cz. Budete automaticky 
zařazeni do slosování o moc prima ceny. Více 
info: m.valkova@svcroznov.cz
 

 �ÚTERÝ 19. 4. AŽ PÁTEK 22. 4.
DNY ZEMĚ
Sběr odpadků — pro základní školy z Rožnova.
Úklid odpadků ve vybraných lokalitách Rožnova
Více info: j.liskova@svcroznov.cz
  

 � SOBOTA 23. 4.
PŘESPOLNÍ BĚH

Přespolní běh pro děti MŠ a ZŠ. Kontaktní e-
-mail: p.solgovic@svcroznov.cz
9.00-12.00 hodin — rožnovský park
 

 �ÚTERÝ 26. 4.
ŠTAFETOVÝ POHÁR PRO I. STUPEŇ ZŠ
Kontaktní e-mail: m.navarik@svcroznov.cz, de-
tailní informace na www.stafetovypohar.cz
Dopoledne — Atletické hřiště Dany Zátopkové 
 

 � PÁTEK 29. 4.
DEN TANCE S H2B&SB
Přijďte s námi oslavit Mezinárodní den tance. 
Program připravují organizátoři z TS Heart-
2beat. Za špatného počasí se akce přesune na 
terasu Brillovky. 
16.00—18.00 hodin — nádvoří Brillovky
  

 � PÁTEK 29. 4.
POHÁDKOVÝ PÁTEK – Jak pejsek s kočičkou 
myli podlahu. 
Klasická pohádka, kterou napsal a  nakreslil pro 
děti Josef Čapek.
17.00 hodin – sál SVČ – hraje Divadlo Marin-
gotka

 � SOBOTA 30. 4.
ČARODĚJNICE
Na programu: hry, tvoření, malování na obličej, 
disco, oheň a symbolické upalování čarodějnic, 

občerstvení. Akce ve spolupráci se Sakumpikum, 
OÚ a hasiči Prostřední Bečva.
14.00—18.00 hodin — výletiště u hasičárny 
v  Kněhyních na Prostřední Bečvě
 

 � SOBOTNÍ PROGRAMY PRO DĚTI 
Z UKRAJINY
Řízený program pro děti a maminky z Ukrajiny 
zaměřený na tvoření, pohyb, relaxaci, hry, tanec, 
pobyt v přírodě, vzájemné seznamování se, aj. 
Zajišťuje tým SVČ. 
Kontaktní e-mail: m.valkova@svcroznov.cz
9.30—11.30 hodin — SVČ

Základní umělecká škola
Tel.: 571 751 455

 � PONDĚLÍ 25. 4.
6. KONCERT ŽÁKŮ
V programu vystoupí žáci hudebního a literárně- 
-dramatického oboru ZUŠ
17.30 hodin — koncertní sál ZUŠ 

 � ČTVRTEK 28. 4. 
HUDEBNĚ-DRAMATICKÉ PÁSMO J. R. R. 
TOLKIEN
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

www.hotel-energetic.cz/koliba-kordulka

FUJARÉ
uvádí

koncert
alternativa
jazz/blues

FUJARÉ
uvádí

29. dubna 2022
sál Brillovky
19.00 h

Jiří Slavík
s The Survivors

Gerald Clark (JAR) TrioGerald Clark (JAR) Trio

Jiří Slavík

Folklorní scéna – díl III.
POLAJKA je pojmenováním bylinky 
máty polejové, ale také název hned 
dvou folklorních uskupení – a to cim-
bálové muziky a ženského sboru. Obě 
tyto formace přispěly do rožnovské 
folklorní pokladnice velmi cennými 
nahrávkami. 
 → úterý 5. 4.

Muzikant Stanislav Holiš
Baskytarista kapely skatepunkových 
KRANG. Loni jim vyšla vřele přijatá 
dlouhohrající deska Make Arcade Great 
Again, kromě tuzemských koncertů má 
Standa za sebou řadu zahraničních akcí 
včetně tour po Japonsku. 
 → úterý 19. 4.
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Mistr primáš Jaromír Štrunc oslavil 90
Nechce se tomu věřit, ale prof. Ja-
romír Štrunc se dožívá devadesátky. 
Je jediným dosud žijícím členem Va-
lašského souboru písní a tanců Rad-
hošť, který byl u toho, když soubor 
(tehdy Valaský krúžek) v roce 1948 
začínal. Většina pamětníků jej určitě 
zaznamenala jako člověka ve valaš-
ském kroji stojícího s houslemi před 
skupinou muzikantů, kterou dirigu-
je, řídí a sám hraje a zpívá. Někteří 
si na něj také vzpomenou jako na 
profesora rožnovské Střední průmys-
lové školy elektroniky a vakuové tech-
niky. Ale pojďme si o této významné 
osobnosti z oblasti kultury povědět 
něco bližšího.

Jaromír se narodil 7. března 1932 
v  Karviné jako druhý syn manže-
lům Štruncovým. Dramatické ob-
dobí před druhou světovou válkou 
ve Slezsku nebylo zrovna přívětivě 
nakloněno česky mluvícím oby-
vatelům, a tak se rodina rozhodla 
přestěhovat na Valašsko. Útočiště 
našla v  Tylovicích nedaleko rodi-
ště matky, která pocházela z Va-
lašské Bystřice. A tady teprve pro 
oba bratry nastala bezstarostná 
léta dětství plná různých zážitků 
a dobrodružství. Prostředí kolem 
Hážovky nabízelo tolik lákadel. 
Neméně dobrodružné byly i výlety 
s maminkou na Černou horu a na 
bájemi opředený Radhošť. Jaromír 
vzpomíná: „Měli jsme štěstí, že jsme 
ještě zažili již doznívající lázeňskou 
atmosféru v  Rožnově a koncerty v hu-
debním pavilonu u rybníčka v parku. 
Také jsme poslouchali hrát poslední 
Matalíkovy muzikanty před starou 
Vaškovou hospodou v muzeu.“ Po na-
rození sestry dostala rodina obecní 

byt na Tyršově nábřeží v Rožnově. 
A  oběma bratrům se začalo do-
stávat hudebního vzdělání. Prvním 
domácím učitelem houslí byl sou-
sed Jaroslav Wachtl. Poté chodili 
k řediteli rožnovského kůru panu 
Včelaříkovi, pozdějšímu prvnímu 
řediteli hudební školy v  Rožnově. 
Tam se Jarek potkal s  dalšími mu-
zikanty, mimo jiné také s Jarosla-
vem Štikou, budoucím primášem 
cimbálové muziky souboru. 

Po absolvování obecné chlapecké 
školy a měšťanky začal Jarek stu-
dovat v roce 1946 na Učitelském 
ústavu ve Valašském Meziříčí. Po 
maturitě v roce 1950 začal učit a při 
zaměstnání vystudoval v Olomouci 
pedagogickou a přírodovědeckou 
fakultu. V době středoškolských stu-
dií navštěvoval taneční, které vedl 
Miloš Kulišťák. Ten pozval zájemce 
o pokračování na zkoušku do hos-
tince k Bittnerům, kde se měli učit 
valašským tancům. Taneční průpra-
va přišla Jarkovi vhod, když později, 
už coby primáš, hrával tanečníkům 
„pod nohy“. Taneční skupina se 
aktivně zapojila do autorského pro-
gramu Miloše Kulišťáka, který se 
v  červnu 1948 natáčel do ostravské-
ho rozhlasu. V programu se před-
stavili i první zpěváci, sólisté – Eva 
Koláčková, později Štiková, a Jarek 
Štrunc. Ohlas na rozhlasovou rela-
ci byl velký a příznivý a začalo se 
uvažovat o představení se rožnovské 
veřejnosti. Slavnostní den byl určen 
na 28. října 1948 ve Společenském 
domě. Krúžku však chyběla vlastní 
muzika, a tak se 23. února 1949 
v  bytě u Otevřelů sešlo šest muzi-
kantů: Jaroslav Štika, bratři Miloš 
a Boris Otevřelovi, Vladimír a Jaro-

mír Štruncovi a Čeněk Čáň. Prvním 
primášem byl Jaroslav Štika, a když 
za rok odešel na studia, převzal tuto 
roli na dlouhá léta Jaromír Štrunc. 
Své všestranné nadání uplatňoval 
v  krúžku hned od počátku, pomá-
hal s nácvikem tanců i zpěvu, pustil 
se také do zápisů písniček od pa-
mětníků. Na Horní Bečvě, kde byl 
na své první učitelské štaci, staříč-
ci žáčků rádi vzpomínali a zpívali, 
a  tak byl zpěvníček s nasbíranými 
písničkami brzy zaplněný.

Svůj vztah k lidové hudbě přenesl 
i do rodiny, předal jej svým dvěma 
synům. Starší Jaromír se potatil 
a  kromě toho, že je rovněž pedago-
gem na zdejší vakuovce, tak stával 
vedle otce i na postu primáše sou-
borové muziky. Mladší Dalibor se 
hudbě věnuje profesionálně. Učí na 
brněnské konzervatoři hru na cim-
bál. A jeho Cimbal Clasic je znám 
širokému publiku.

Jaromír Štrunc vyvíjel aktivi-
ty i  mimo souborovou muziku, 
uplatnil se také jako scénárista, 
dramaturg a režisér řady pořadů 
Rožnovských slavností a rovněž pak 
tematických pořadů realizovaných 
v rámci Národopisného léta ve Va-
lašském muzeu v přírodě. Avšak nej-
častěji bylo možno Jarka vidět před 
muzikou, kde jako primáš se sou-
borovou muzikou celá léta poctivě 
sloužil potřebám souboru v taneč-
ních pásmech a souborových pro-
gramech. Jeho doménou však byla 
hra k tanci, a zvláště lidová zábava. 
V řadě míst v širokém okolí byl va-
lašský bál bez Jarkovy muziky ne-
myslitelný. Měl fenomenální paměť 
na melodie a zásadně hrál bez not. 
Muziku řídil, ne jako většina primá-

šů zády k obecenstvu, ale naopak 
sledoval tanečníky a dění v sále, tak 
aby zahrál co nejlépe „pod nohy“ 
a  zaujal posluchače. Byl schopen 
připojit se ke kterémukoliv zpěvá-
kovi s jakoukoliv lidovou písničkou. 
To oceňovali hlavně rekreanti z růz-
ných krajů republiky i ze zahraničí, 
kteří trávili dovolenou v rekreačních 
střediscích v Beskydech a pro které 
soubor Radhošť vystupoval. K nim 
se v roce 2019 přidal i tehdejší sta-
rosta Rožnova Radim Holiš a předal 
Jaromíru Štruncovi Cenu starosty 
města Rožnova pod Radhoštěm jako 
poděkování za celoživotní činnost 
v  oblasti lidové kultury Valašska.

„Cimbálová muzika souboru Rad-
hošť s primášem Jaromírem Štrun-
cem, to je kolektiv nadšených amaté-
rů s vysokou laťkou umělecké úrovně. 
Spojuje je láska k Valašsku, k jeho 
lidovým hudebním tradicím a potře-
ba rozdávat radost a krásu,“ řečeno 
slovy Ivo Stolaříka, renomovaného 
muzikologa.

Děkujeme Vám za všechny pěkné 
chvíle s Vašimi písničkami a přeje-
me Vám hodně sil do dalších let. 

Za soubor Radhošť                 
Petr Dobrovolný

Supina veteránů souboru Radhošť na festivalu v Plžích. Dole sedící muzikanti zleva: Jaromír Štrunc st., Jan Mach, Jaromír Štrunc ml., Jan Coufal a Josef 
Pacula. Nad nimi děvčata Věra Kostková, Marie Adámková, Eva Skalková, Iva Čáňová, Hana Crhová, Marie Jurajdová, Milan Trčka, nad nimi Jaromír 
Adámek, Hana Kulišťáková, Ladislav Foukal, Květoslava Bradáčová, za H. Crhovou vykukuje Anna Čaňová. dále Anna Trčková, Zdenka Orságová, nejvýše: 
František Kostka, Josef Frydrych, za L. Foukalem vykukuje Vít Bradáč, pak Jaromír Vachůn, Jaroslav Jurajda, Josef Orság a o basu se opírá Petr Kulišťák.
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Jana Kapsiová
kapsiova@knir.cz

Beskyde, Beskyde… Beskyda se stěhuje

Jak už asi všichni vědí, knihovna 
Rožnova se stěhuje do náhrad-
ních prostor Společenského domu 
v Rožnově pod Radhoštěm. Co 
vše se od začátku března událo, 
nejen okolo stěhování, se dozvíte 
v následujícím článku.

Jelikož knir roste, potřebuje ko-
lem sebe i více prostoru. Navržený 
projekt počítá nejen s rekonstruk-
cí a přístavbou budovy, ale také je 
v plánu vytvořit chráněný prostor 
knihovní zahrady. Můžeme se 
tedy těšit na nový otevřený funkč-
ní prostor pro setkávání, vzdělává-
ní či diskuse obklopený dostateč-
nou sadovou výsadbou a zelení. 

Socha „Beskyda“ od výtvarníka 
Kurta Gebauera, kde již tradičně 
každý rok probíhaly „Večerníčky 
na kamenech“, je již dočasně pře-
stěhovaná k budově ZUŠ v měst-
ském parku.  V plánu je tuto so-
chu ženy po vybudování přístavby 
opět ke knihovně přestěhovat.  

Oblíbenou akci pro děti máme 
samozřejmě v plánu zachovat. 
O tom, kde a jak letošní „Večerníč-
ky“ proběhnou Vás, milí návštěv-
níci, budeme včas informovat. 

V knihovně žijeme nejen přípra-
vami na stěhování, ale souběžně 
u nás v měsíci březnu proběhly 
předem plánované akce jak pro 
děti, tak pro dospělé. Do polovi-
ny března se uskutečnily besedy, 
přednášky, workshopy pro základ-
ní, ale také mateřské školy. Děti se 

krásně živě a radostně rozloučily 
se stávající knihovnou na sobot-
ním loutkovém představení diva-
délka ROLO. 

Za sebou máme také dvě lekce 
letního semestru Virtuální uni-
verzity třetího věku a za zimní 
semestr jsme předali pamětní listy 

našim aktivním seniorům, kteří 
pravidelně dochází do knihovny 
na přednášky.

Do odpoledního programu jsme 
zařadili cestovatelskou přednášku 
o přírodních krásách Kamčatky. 
Přijel nám o ní zasvěceně a s hu-
morem popovídat zkušený cesto-
vatel Jan Husák, který již navští-
vil téměř 40 zemí světa. Součástí 
přednášky bylo také promítání 
fotografií či ukázky videí. Dokon-
ce s sebou přivezl na ukázku své 
suvenýry v podobě povrchových 
vyvřelin z dosud činných sopek. 

Poslední přednáškou v oblíbe-
ném podkroví knihovny byla od 
Marka Ščotky, který si pro nás 
tentokrát přichystal, jak na „Rodo-
vá břemena ve vztazích a zdraví“. 
S prostorem jsme se tedy rozlouči-
li se ctí, jelikož účast na přednášce 
byla vysoká. Ve „věži“, jak podkro-
ví přejmenoval Ščotka, bylo plno 
a atmosféra výborná. 

Dovolte mi tedy ještě jednou 
poděkovat všem, kteří ať už pra-
videlně či nepravidelně navštěvují 
knihovnu, a věříme, že budete mít 
důvod i nadále za námi docházet 
i po dobu rekonstrukce a přístav-
by knihovny do Společenského 
domu v Rožnově pod Radhoštěm. 
Těšíme se na Vás!
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Do nové výroby 

v Rožnově pod Radhoštěm hledáme

TECHNIKY SERVISU
SMĚNOVÉ PRACOVNÍKY SERVISU
TECHNOLOGY A INŽENÝRY
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Výstava: Rožnovský fotograf Bedřich Přikryl
V rožnovské Galerii Na Radnici se 
v dubnu vrátíme do druhé polovi-
ny minulého století ve fotografiích 
Bedřicha Přikryla (na fotu). Již od 
dětství se živě zajímal o fotografo-
vání. Vzor měl ve svém otci, který 
byl sice jen amatérský, ale zato 
vášnivý fotograf. Už jako malého 
kluka jej fascinovalo, když se na 
papíru ve fotokomoře z ničeho nic 
začaly objevovat obrázky. Když se 
později v ateliéru Vladimíra Šrůtka 

ve Val. Meziříčí vyučil fotografem, 
bylo rozhodnuto na celý život.
Výstava fotografií Bedřicha Přikry-
la je dokumentem doby, kterou má 
starší generace v živé paměti. Pro ty 
mladší přináší představu o tom, jak 
vypadal Rožnov pod Radhoštěm 
v nedávné minulosti. S nadsázkou 
by se dalo říci, že Přikryl fotil vše, 
od krajiny až po akty. Na výstavě 
si můžeme prohlédnout, jak před 
desítkami let vypadalo rožnovské 

náměstí, sídliště a vlakové nádra-
ží, Radhošť a Pustevny, chalupy 
a dřevěnice v okolí, jak probíhaly 
rožnovské slavnosti, spartakiáda 
a  také soutěže veteránů. Další fo-
tografie zachycují okupaci v srpnu 
1968 i ženské akty.

Výstava na chodbách úřadu je volně 
přístupná až do 28. června v  pondě-
lí a středu od 8 do 17 hod., v úterý 
a  čtvrtek od 8 do 14 hod.            (r)

Srpen 1968 v Rožnově.

Obrazy sto let staré se 
znovu vrací. Bohužel!

Dění posledních dnů nás konfron-
tuje se situacemi a pocity, o  kte-
rých jsme se domnívali, že nás ni-
kdy nepotkají. To, co se odehrává 
jen několik stovek kilometrů na vý-
chod od nás, vyvolává oprávněné 
otázky, kam se moderní civilizace 
třetího tisíciletí vlastně posouvá. 
Ve světle nynějších událostí si 
ale můžeme uvědomit, že mnohé 
z  toho, co nás dnes obklopuje, 
tu už v minulosti bylo. Jen se na 
to jaksi pozapomenulo, vytěsnilo 
se to z paměti lidí, rodin, společ-
nosti. Při pohledu na ukrajinské 
ženy a  děti loučící se se svými 
muži, kteří odcházejí na frontu, 
si můžeme uvědomit, že podobné 

scény se v roce 1914 odehrávaly 
i  na rožnovském nádraží. A mno-
zí muži, kteří odcházeli s vírou, že 
své blízké opět někdy uvidí, ztratili 
své životy v zákopech Velké války. 
Jejich jména jsou vytesána do po-
mníku padlých v městském parku, 
za každým z nich je jeden ztracený 
lidský život, přemíra bolesti a žalu 
jejich blízkých i existenční nejis-
tota, do nichž rodiny uvedla smrt 
jejich živitele, ztráta milujícího 
a  milovaného otce, syna či bratra. 
Pocity, které dnes prožívají lidé 
z  Ukrajiny kolem nás, jsou vlastně 
tytéž, jaké prožívali před sto lety 
naše prababičky a pradědové.   

Ačkoliv se Rožnovanů, pokud 
nebyli přímo povoláni na fron-
tu, postup tehdejších válečných 
operací bezprostředně nedotýkal, 
záhy po vypuknutí války pocítili 
dopad ruských úspěchů na vý-
chodní frontě. Slezsko, Moravu 

i  Čechy tehdy zaplavily stovky 
a  tisíce uprchlíků z Haliče, do 
jejíhož nitra postupovalo ne-
přátelské vojsko. Ve vnitrozemí 
nalezlo azyl na 450 000 osob. 
Rožnovu byla přidělena do péče 
téměř stovka těchto běženců, pře-
vážně Židů, jejichž domovy byly 
zničeny postupem fronty. Ani 
zde jejich životní podmínky ne-
byly lehké, město ani hejtmanství 
tehdy nedisponovalo podobnými 
ubytovacími kapacitami, jaké jsou 
k dispozici dnes. A tak napří-
klad u Vašků pobývalo 15  osob 
ve dvou světnicích a  kuchyni, 
u  Rusků 6 osob v  jedné světnici 
a kuchyni, u Dresslerů 21 osob 
ve třech světnicích a kuchyni. 
A  tak bychom mohli pokračovat 
ve výčtu dále. Několik rodin bylo 
umístěno i do okolních vesnic, 
např. v Hážovicích nalezla azyl 
rodina Czajkowa z Rzeszova, 

v  Zubří bylo ubytováno 84 uprch-
líků z  Bukoviny. V létě 1917 se 
pohyboval počet Haličanů v ce-
lém rožnovském soudním okrese 
na 322 osob. Vzhledem k tomu, 
že do svých dočasných domovů 
přicházeli jen s nejnutnější výba-
vou svázanou v  uzlíčku a veškeré 
jejich existenční zázemí zůstalo 
daleko na frontové linii, byli tito 
běženci zpravidla odkázáni za 
pomoc poskytovanou státem pro-
střednictvím místní samosprávy. 

Do minulosti se někdy obrací-
me s romantickým sentimentem 
a představou, jak krásné bylo žít 
v době bez nástrah a hektického 
rytmu moderního světa. Jsou ale 
chvíle, okamžiky a pocity, které by 
se nemusely navracet zpět a které 
by bylo nejlépe ponechat jen jako 
svědectví minulých dob. Žel ne 
vždy se naše tužby naplňují.

Daniel Drápala

150 let existence 
rožnovské knihovny
 

Historie Městské knihovny v Rožnově 
začala přesně 1. ledna 1872, tedy před 
150 lety. Tehdy knihovna občansko-
-národní městyse Rožnova vznikla ve 
škole u kostela z popudu radních Čeň-
ka Janíka, Michala Kramoliše, Marti-
na Baroše, Josefa Bayera a místního 
kaplana Františka J. Koželuha, který 
zároveň působil jako první knihovník.
Čeněk Kramoliš uvádí: „Zásluhou 
kaplana Fr. Koželuha zřízena byla toho 
roku veřejná knihovna a umístěna byla 

v přízemí nově vystavěné školní budovy. 
Každou neděli po požehnání půjčoval 
z  ní jmenovaný kaplan knihy.“ 

Dne 22. července 1873 navštívil 
historiograf království českého Fran-
tišek Palacký rožnovskou knihovnu 
a věnoval jí celý Slovník naučný, 
město pak na jeho památku pojme-
novalo knihovnu jeho jménem – 
Knihovna Františka Palackého. 

Ve svých počátcích měla knihovna 
2 200 děl v 1 400 svazcích, mezi čtená-
ři farnosti bylo v oběhu asi 3 000 knih.

Městská knihovna v Rožnově  
byla jednou z prvních na Moravě 
a je výjimečná nepřetržitým provo-
zem po celých 150 let. Když v roce 
1919 přijalo tehdejší Národní shro-
máždění první knihovnický zákon, 
který ukládal obcím zřídit do dvou 
let obecní knihovny a čítárny, byla 

už městská knihovna i s čítárnou 
provozována déle než 40 let.

Existence rožnovské městské 
knihovny nebyla bez obtíží. V  prů-
běhu let se stěhovala hned několi-
krát – kromě jiných měla sídlo také 
v Nerudově ulici (v budově nyněj-
šího Majerova dvora), byla také 
rozdělena na čítárnu a  dospělé 
oddělení v Sokolské ulici a  dětské 
oddělení v domku u řeky Bečvy. 
Oddělení pro děti bylo následně 
sloučeno s tehdy rušenou odborář-
skou knihovnou v bývalém Domě 
kultury. Stěhováním ztratila pů-
vodní název Knihovna Františka 
Palackého a zůstala už jen jako 
knihovna městská.

Před třiceti lety v roce 1992 
rozhodlo městské zastupitelstvo, 
že chátrající vila v Bezručově 

ulici připadne městské knihovně 
a  17.  prosince 1994 tak mohl 
být v rekonstruované budově slav-
nostně zahájen provoz Městské 
knihovny v Rožnově.

Bylo řečeno, že: „...knihovna není 
jen veřejnosti přístupným skladištěm 
velkého množství knih, ale místem 
poučení, vzdělávání i tiché radosti.“ 
To platí o Městské knihovně v Rož-
nově v míře nejvyšší.  

Počátkem března 2022 byly 
v  rámci rekonstrukce knihovny 
zahájeny terénní úpravy v okolí 
budovy městské knihovny, nyní je 
knihovna uzavřena z důvodu stě-
hování do náhradního prostoru ve 
Společenském domě, kde bude pro 
veřejnost otevřena 11. 4. 2022. 

                                               (sb)

 � Příspěvek čtenáře

 � Historické poohlédnutí                                                    
Richarda Sobotky
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Zubří má nové zázemí pro lékaře a 16 bytů
Přibude oční lékař, zubaře zatím nesehnali

Zkolaudováno, předáno do užívání. 
Po takřka dvou letech byl v Zubří 
dokončen společný projekt výstavby 
domu s pečovatelskou službou a lé-
kařského domu. Náklady přišly měs-
to na přibližně 107 mil. Kč, z toho 
30,1 mil. Kč činila dotace na tzv. 
pasivní energetický standard.

Dům s pečovatelskou službou 
tvoří 16 bytových jednotek o veli-
kostech 1+kk a 2+kk. „Všechny již 
máme obsazeny, přihlášených obča-
nů bylo více, než kolik jsme mohli 
uspokojit. Zohledněn byl věk zájem-
ců, jejich vazba na Zubří a  zdravot-
ní stav. Pečovatelskou službu zajistí 
Charita, je zde také místnost pro 
masérské služby. Doposud nám ve 
městě takovéto bydlení chybělo, jsem 
rád, že se nám i v dnešní finančně 
nelehké době projekt povedlo dovést 
do konce,“ sdělil starosta Zubří Lu-
bomír Vaculín (na fotu vpravo).  

Na zmíněnou stavbu přímo nava-
zuje nový lékařský dům. Zde mají 
ordinace dětský, ženský a prak-
tický lékař. Nalezneme tady také 
logopedku, masáže a očního léka-
ře s  optikou. „Bohužel se nám ale 
nepodařilo obsadit sdílenou ordinaci 
pro specialisty jako diabetologa, in-
ternistu, ortopeda a co mě obzvlášť 
mrzí, zůstali jsme bez zubaře. Těch 
je nedostatek v celé republice, a přes-
tože pro ně máme hned dvě ordinace, 
zájemce jsme nenašli. Současná paní 
zubařka ordinuje ve staré ‚Fabiáno-
vě vile‘ a nevíme přesně, kdy ukončí 
svou činnost. Z předjednaných sto-
matoložek jedna odešla na mateř-
skou a druhá se vrátila k rodině na 
Slovensko. Kontaktovali jsme i míst-
ního pana doktora, ale ten má již or-
dinaci zavedenou jinde, a jeho přínos 
by tak byl pro nás minimální, protože 
by přešel i se svou dosavadní klien-
telou. Mluvil jsem i s jednou místní 

studentkou lékařské fakulty, ovšem 
zatím to vypadá, že ordinace zuba-
řů budou prázdné. Samozřejmě to 
nevzdáváme a jsme stále v kontaktu 
se stomatologickou komorou a zdra-
votními pojišťovnami,“ dodal starosta 
s  tím, že jak provoz lékařského, tak 
i navazujícího pečovatelského domu 
bude mít provozně na starost měst-
ská MA, s. r. o., nájemní smlouvy 
však zůstanou v gesci radnice.

Další investice jsou závislé na 
dotacích

Sotva Zubřané dovedli do zdár-
ného konce výše popsanou investič-
ní akci, už se poohlížejí po dalších. 
Letos mají v plánu provést kom-
pletní digitalizaci místního rozhla-
su za přibližně 7,5 mil. Kč. Tento 
dotovaný projekt je součástí krizo-
vé připravenosti a jeho realizace je 
již na spadnutí. „Připravujeme také 

rekonstrukci vnitřních prostor Klubu 
Zubří, což je odhadnuto na více než 
60 milionů. Pokračuje i příprava há-
zenkářské tréninkové haly. Z dalších 
akcí, které máme v plánu, je třeba 
zmínit propojovací chodník Zubří 
se Starým Zubřím, chodník na hor-
ním konci a samozřejmě nás čekají 
vysprávky komunikací. Nutno ovšem 
dodat, že většina velkých investic je 
závislá na dotacích, bez nichž zahá-
jeny nebudou,“ konstatoval na závěr 
Lubomír Vaculín.                         (r)

Fabiánova vila Lékařské centrum je nově za fotbalovým hřištěm vedle Tesca.

Na Retroperspektivu už jen pár dní, výstava končí v neděli 3. dubna
Slavnostní vernisáží byla začátkem 
března v zuberské Výstavní galerii 
Petrohrad otevřená první výstava 
v  tomto roce s názvem Retroper-
spektiva. Svá díla zde vystavují 
tvůrci z výtvarné skupiny MODI-
CUM SPATIUM vitae. 

Po hudebním úvodu cimbálové 
muziky Polajka se ujala slova 
předsedkyně muzejní rady Muzea 

Zubří Marie Krupová. Přítomné 
hosty uvítala a představila vůdčí 
osobnost sdružení Marka Mik-
la, pedagoga na Základní škole 
v  Zubří, ale i výtvarníka, který ve 
své tvorbě spojuje klasickou malíř-
skou techniku se strojovými mož-
nostmi počítačové grafiky. „Právě 
on přesvědčil své blízké přátele, aby 
pod hlavičkou sdružení MODICUM 
SPATIUM vitae publikovali svá 

díla,“ prozradila Erika Ondřejo-
vá ze zuberského muzea a  po-
kračovala: „Vedle jeho tvorby tak 
sdružení představuje fotografickou 
tvorbu olomouckého rodáka Karla 
Nováčka a  plastiky i objekty Libora 
Stratílka z Hvozdné u Zlína. Bohu-
žel zbylí členové sdružení se pro ne-
moc a  nepřítomnost v ČR nemohli 
účastnit slavnostního otevření, ale 

cimbálová muzika spolu s Markem 
Miklem jim věnovala písně.“ 

Výstavu sdružení MODICUM 
SPATIUM vitae lze zhlédnout ve 
Výstavní galerii Petrohrad do nedě-
le 3. dubna. Otevřeno: st, čt, pá, 
so, ne od 14.00 do 17.00 hodin. 

Text a foto Pavel Románek
INZERCE

O hudební zpestření vernisáže se postarala 
cimbálovka Polajka. Vlevo je Marek Mikl.
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Školáci z celého Rožnovska soutěžili ve šplhu
Tělocvična rožnovské Základní ško-
ly 5. května byla ve středu 23. února 
dějištěm tradičního závodu ve šplhu 
o tyči. Akce proběhla pod taktovkou 
střediska volného času.

Do bojů o diplomy se zapojilo na 
čtyřicet chlapců a děvčat ze škol 
rožnovského mikroregionu.

V  kat. 1. třídy — chlapci zvítězil 
Vojtěch Hurta (ZŠ Val. Bystřice), 
mezi dívkami zazářila Michaela 
Roubalíková (ZŠ Záhumení, Rož-
nov). Z druháků měl nejlepší čas 

Jonáš Slovák (ZŠ 5. května, Rož-
nov) a Vanesa Machýčková (ZŠ 
Val. Bystřice). Mezi třeťáky nenašli 
přemožitele Matyáš Vašut (ZŠ Zá-
humení, Rožnov) a Klaudie Vaško-
vá (ZŠ Val. Bystřice). Nejrychlejší-
mi čtvrťáky byli Silvestr Mikuláštík 
(ZŠ Val. Bystřice) a  Anna Mil-
dorfová (ZŠ Záhumení, Rožnov). 
V  kat. pátých tříd patřilo prven-
ství Šimonu Liškovi (ZŠ 5. května, 
Rožnov) a Lindě Juříčkové (ZŠ 
5.  května, Rožnov). První místo 
z šesťáků vybojovali Benjamín Po-

lášek (ZŠ Val. Bystřice) a Anna 
Ličková (ZŠ Hutisko-Solanec). 
Ve skupině sedmáků soutěžili jen 
chlapci – zvítězil Jaromír Pešek 
(Gymnázium Rožnov), z osmáků 
podali nejlepší výkon Lukáš Ma-
léř (ZŠ Hutisko-Solanec) a Klára 
Děcká (ZŠ Hutisko-Solanec). 

V nejstarší soutěžní kategorii — 
devátých tříd — si síly také měřili 
jen chlapci, přičemž vyhrál Jan 
Kjeronský (ZŠ Hutisko-Solanec). 

Text a fota Pavel Románek

INZERCE

Zimák hostil ROBE CUP
Zimní stadion v Rožnově hostil v sobotu 26. února šestý ročník ho-
kejového turnaje ROBE CUP. Změřily si na něm síly hráči s ročníky 
narození 2009 a mladší. Z prvního místa se nakonec radovaly Vítkovi-
ce, stříbro brali vsetínští hokejisté, bronzové medaile přistály na krku 
zlínských hráčů a na čtvrtém místě skončili těsně domácí Černí vlci. (r)

Síly si do Rožnova přijeli změřit také kluci 
a holky ze ZŠ Valašská Bystřice.

Černí vlci Rožnov. Horní řada zleva Natálie Veselá, Nikola Adamová, Matyáš Vik, 
Daniel Marek, Radek Vanduch a trenér Kamil Valentík. Prostřední řada zleva 
Tomáš Holý, Matyáš Paseka, Petr Krupník, Tomáš Koláček, Kristián Machač 
a  Kristián Cabák. Brankáři zleva Michal Vašek a Karolína Mikulová.
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Vítězná bedna pro fotbalové naděje z RožnovskaVítězná bedna pro fotbalové naděje z Rožnovska

Zubří je známé nejen házenou, ale i nebývale velkou fotbalovou základnou. 
Pravidelně se zde konají různé turnaje pro hráče všech věkových kategorií. 
V  sobotu 12. března si zde změřily síly mladší fotbalové přípravky.

Turnaj připravený v režii FC Zubří nesl název GODE CUP 2022 a za-
pojilo se do něj šest týmů od Vsetína až po Dolní Bečvu. Samozřejmě 
nechyběli místní borci ze Zubří a dále celky FC Rožnov, TJ Vidče a FK 
Vigantice. „Akce proběhla s jednou soukromou firmou, která připravila pro 

všechny originální dřevěné medaile a pro první tři družstva i  krásné plakety. 
Každý tým si navíc zvolil svého nejlepšího hráče a ten navíc obdržel plaketu 
nejlepšího hráče,“ sdělil za zuberské organizátory Zbyněk Zeman a do-
dal: „Turnaj byl poměrně hodně vyrovnaný, sešly se kvalitní celky a každý 
mohl porazit každého.“ 
Výsledky: 1. TJ Vidče (na fotu vpravo — černí), 2. FC Rožnov (bílí — vpra-
vo), 3. FC Dolní Bečva (žlutomodří — uprostřed), 4. FC Zubří (žlutočerní 
— uprostřed), 5. FC Vsetín (žlutočerní — vlevo), 6. FK Vigantice.         (r)

Úspěšná zimní sezóna rožnovského biatlonu

INZERCE

Loňská zimní závodní sezóna byla 
zrušena z důvodu Covidu. Všechny 
biatlonové kluby tak s očekáváním 
vzhlížely k té letošní a bylo to znát. 

V tvrdé konkurenci se ale naši mla-
dí biatlonisté neztratili. Ve všech 
závodech Českého poháru jsme se 
pravidelně umísťovali v první desít-
ce a dvakrát to dokonce i cinklo  
— Natálie Švecová přivezla domů 
2x stříbrnou medaili.  Všichni naši 
svěřenci se navíc kvalifikovali na 
MCŘ! To se začátkem března ko-
nalo ve Vrchlabí a bylo vyvrchole-
ním letošní sezóny.  I zde se našim 
dařilo. Dívčí štafeta ve složení 
Markéta Krupová, Nela Lušovská 
a Natálie Švecová se umístila na 
krásném 6. místě z 29  štafet. Mar-
kéta Krupová  a Nela Lušovská 
pak potvrdily formu i v závodech 
s hromadným startem a ve sprin-
tu (Markéta 2x 4. místo a  Nela 
pak 2x 6. místo). Nejlepší z na-
šich byla Natálie Švecová, která si 
po 5. místě z hromadného startu 

spravila chuť fantastickým 3. mís-
tem ve sprintu! Také ostatním na-
šim svěřencům se dařilo a téměř 
všichni se umístili nejhůře v první 
dvacítce. 

Rožnovský biatlon je dlouhodo-
bě úspěšný. Dokazuje to i 7. místo 
v celorepublikové soutěži klubů. 
Před námi jsou pouze velkokluby 
jako Nové Město na Moravě, Le-
tohrad, Jilemnice, Krkonoše nebo 
Vrchlabí. Těm bohužel z pohledu 
aktuálních podmínek k trénování 
nemůžeme konkurovat, což je vel-
ká škoda. 

Rožnovský trenérský tým letos 
posílí Natálie Jurčová, která půso-
bila v reprezentaci ČR a ukončuje 
reprezentační kariéru. V letošním 
roce budeme také nabírat nové 
členy. Biatlon je celoroční sport 
a je vhodný pro holky i kluky. 
Mají-li děti rády sport a pohyb na 
čerstvém vzduchu, pak je biatlon 
správnou volbou. 

Vladimír Obůrka 
www.biatlonroznov.cz 

Zleva Dominika Vojkůvková, Ella Mičolová, Markéta Obůrková, Kristýna 
Obůrková, Kristýna Švecová, Kristýna Hegarová, Natálie Švecová, Nela 
Lušovská, Markéta Krupová, Jakub Jirsák, Luisa Camfrlová a Václav Bitala.


