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Spektrum Rožnovska nově v digitální podobě
Vážení čtenáři, velmi si vážíme vaší přízně a neustále hledáme nejlepší cesty, jak vám noviny doručit. V dubnu jsme spustili vylepšené webové stránky
www. spektrumroznovska.cz, kde je přímo na úvodní stránce zveřejněno aktuální vydání novin. Po kliknutí se aktivuje speciální čtečka, díky níž si celé periodikum jednoduše prolistujete a přečtete. Na webu je nově také jednoduchý formulář, v němž se můžete přihlásit k odběru digitální verze Spektra Rožnovska.
Po zaregistrování vám budeme noviny pravidelně posílat elektronicky a vy už tak nemusíte čekat, až vám je doručí Česká pošta.
redakce

Akademie SVČ bavila Janíkovku
Středisko volného času v Rožnově uspořádalo ve středu 13. dubna v Janíkově stodole Valašského muzea v přírodě tradiční Akademii SVČ. V dopoledním programu pro školy i v odpoledním pro veřejnost se diváci mohli těšit na průřez činností střediska volného času od hudebně dramatických
představení, přes pohybové a sportovní až po tanec, přírodovědu a kynologii. „Akademie SVČ je tradiční akcí, pořádáme ji každé dva roky. Letos byly
přípravy v rámci kroužků postupné, posledních čtrnáct dní jsme ale nácvik zintenzivnili,“ přiblížila Marcela Válková ze SVČ.
(r)

Kapacity našich škol jsou dostatečné
pro rožnovské i ukrajinské děti
 Zápisy do
MŠ na str. 4

Mateřské a základní školy zřizované městem Rožnov nemají problém
s integrací ukrajinských dětí do stávajícího vzdělávacího systému.
Podle informací z poloviny dubna by do mateřinek mělo chodit
15 dětí, do základních škol pak
63. „Zatímco v případě předškolního vzdělávání jsme se rozhodli pro
vytvoření nové ukrajinské třídy v MŠ
1. máje 864, v případě ZŠ tomu tak
nebude. Školou povinné děti budou
rozděleny do městských škol podle
volných kapacit,“ informovala místostarostka města Kristýna Kosová
(Zdravý Rožnov) a dodala: „V této
souvislosti je třeba zdůraznit, že dle
spádovosti budou školy i nadále ob-

Vyhlášení sportovce roku
Starosta města Rožnova Jiří
Pavlica srdečně zve širokou ve-

sazovány prioritně místními dětmi.
V případě školek je také třeba připomenout, že u nás ve městě není problém s kapacitou ani v mateřinkách,
v rámci města. Volná místa v některé
školce vždy byla, ač to možná nebyla
zrovna ta konkrétní, kterou si rodiče
dětí vybrali.“
Ukrajinské děti do českých škol
podle místostarostky aktuálně chodit nemusí. „Mohou si vybrat i on-line výuku ve svém jazyku. Je však
dobře, pokud se děti co nejdřív zapojí
do našeho vzdělávacího systému. Navážou sociální kontakty, samozřejmě
si v rámci možností co nejrychleji
osvojí češtinu. A právě v tom se jim
snažíme pomoci. Například ZŠ
5. května a ZŠ Pod Skalkou zavedly

intenzivní jazykové vzdělávání Ukrajinců, plánujeme také letní školu,
respektive letní adaptační jazykové
kurzy. Se zapojením ukrajinských
dětí do výuky by také mohli pomoct
noví asistenti nebo koordinační pracovníci na některých školách. Možností je opravdu mnoho a jsem ráda,
že mateřské a základní školy jsou na
tyto možnosti připraveny,“ konstatovala Kosová.
Do pomoci s integrací uprchlíků
se finančně zapojují také firmy působící v Rožnově. „Přispívají, ať už
finančně nebo materiálně, a aktuálně pomohly například s vybavením
ukrajinské třídy mateřské školy nebo
s nákupem dětské výživy,“ poznamenala na závěr místostarostka. (r)

řejnost na vyhlášení výsledků
ankety Sportovce roku Rožnova
pod Radhoštěm za rok 2021. Předání cen se uskuteční v Janíkově

stodole Valašského muzea v přírodě (Národní muzeum v přírodě) v úterý 24. května 2022
(měú)
od 16 hodin.

Na kávu s vedením města
V úterý 26. 4. proběhlo zastupitelstvo města. Ve středu 4. 5. se tak
od 16 hod. uskuteční v obřadní síni
radnice setkání s vedením Rožnova.
Přijďte se zeptat na věci související
(r)
nejen se zastupitelstvem.

INZERCE

VODA TOPENÍ PLYN

TRUMF
prodej materiálu
montáž plynu
montáž ústředního topení
montáž vody a kanalizace
tlakové čistění domácí kanalizace
kondenzační kotle
tepelná čerpadla
solární panely koupelny
Chobot 93, Rožnov p. R. • tel.: 608 77 10 05
josef.andrys@seznam.cz
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Běh rodným krajem Emila Zátopka bude výjimečný
Letošní jubilejní ročník Běhu rodným krajem Emila Zátopka se
17. září ponese v mimořádně slavnostním duchu. Společně si připomeneme také sté výročí narození
manželů Zátopkových.

Ve čtvrtek 7. dubna se v prostorech
Valašského muzea v přírodě konala
tisková konference u příležitosti zářijového běhu Emila Zátopka. Na
dopoledním setkání byl představen
program a propozice k letošnímu
20. ročníku Běhu rodným krajem Emila Zátopka. Ten v sobotu
17. září tradičně odstartuje v Kopřivnici a cílem je 22,3 kilometru
vzdálené Valašské muzeum v přírodě v Rožnově, kde je na tamním

Valašském Slavíně místo posledního odpočinku Emila i Dany Zátopkových. „Tradičně je připraven nejen
hlavní závod pro již zdatné sportovce, ale také dopolední běhy pro děti.
Doprovodný program bude v den závodu probíhat jak v Kopřivnici, tak
i v Rožnově. Registrace na závod
je již spuštěna a já doufám, že v letošním jubilejním závodu přivítáme
minimálně 250 běžeckých nadšenců, jak tomu bylo v loňském roce,“
uvedl Jan Fiedler za TJ Rožnov.
K letošnímu ročníku se pojí také
připomenutí stého výročí narození obou manželů. V Rožnově se
připravuje na sobotní odpoledne
bohatě koncipovaný program spočívající jednak ve vyhlašování vítě-

zů jednotlivých kategorií, ale také
vzpomínky osobností, kulturní vystoupení, projekce apod. v rámci
připomenutí fenoménu manželů
Zátopkových. „Zlínský kraj spolu
s partnery přistupuje k tomuto výročí
velmi zodpovědně s tím, že letošní rok
chystáme sobotní odpoledne zcela jinak, důstojněji, velkolepěji než předchozí ročníky. Snad mohu prozradit,
že závod poběží a bude i moderovat
Dalibor Gondík. Chystáme řadu
vystoupení, která budou zajímavá
nejen pro běžce samotné, ale pro
všechny příznivce sportovního běhu
a sportu obecně,“ poznamenal hejtman Zlínského kraje Radim Holiš
s tím, že při slavnostním zakončení
vystoupí kapela Support Lesbians.

„Jsem velmi rád, že město Rožnov
je letitým partnerem tohoto sportovního projektu, který vhodným způsobem spojuje dvě města, dva kraje.
Město Rožnov přirozeně plánuje také
doprovodné aktivity k běhu samotnému: výstavu, besedu s olympioniky,
koncert. Ale stěžejní bude přirozeně
závod samotný. Už se na něj i na
oslavy moc těším,“ doplnil starosta
Rožnova Jiří Pavlica.

Vstup do městečka zadarmo

Veškeré propozice k závodu včetně
registračních formulářů zájemci
naleznou na webových stránkách:
www.zatopkuvbeh.cz. Do Dřevěného městečka bude v den závodu
tradičně vstup zdarma.
(r)

Na tiskové konferenci nechyběli ani hejtman Zlínského kraje Radim Holiš (třetí zleva), starosta Rožnova Jiří Pavlica (druhý zleva)
a ředitel Národního muzea v přírodě Jindřich Ondruš (vlevo).

Tylovjané založili osadní komisi
Zástupci občanů Tylovic v úterý
12. dubna v místní restauraci Harcovna ustavili osadní komisi Tylovice.
Jedná se o poradní orgán rady města
Rožnova pod Radhoštěm, která tento
návrh již obdržela k projednání.

PÍŠETE S NÁMI NOVINY

Kdo osadní komisi tvoří? Monika Santovjáková z Dolních Drah,
Ing. Zuzana Gregorová ze sídliště
Harcovna, Ing. Ondřej Jurča z Horních Drah, Ladislav Hanzlík z Kulišťákovy ulice a Jiří Martinek (na
fotu vpravo) z ulice Za Hážovkou.
Posledního jmenovaného, který je
členem městského zastupitelstva
v Rožnově, členové osadní komise
zvolili za jejího předsedu.

Členové nově vytvořené komise na své ustavující schůzce projednali jednotlivé oblasti, na něž
se chtějí zaměřit. Souvisejí zejména se sanací skládky Národního
muzea v přírodě, s dopady dopravní zátěže, světelného smogu,
prašnosti a hlučnosti.
Za důležitou prioritu považují
i otázky související s další výstavbou v Tylovicích a výsadbou
zeleně. Nemalou pozornost chtějí věnovat prevenci bezpečnosti
silničního provozu, značnému
dopravnímu zatížení, energetickému konceptu veřejného osvětlení,
dále dokončení výstavby poslední etapy chodníku kolem hlavní

Rozhledna slaví 10 let

Rožnovské parní léto 2022

Den matek

Blešák trochu jinak

Jurkovičova rozhledna je tu již
10 let. Jubileum si připomene
v sobotu 7. 5. ve 14 hodin. Těšit se můžete na zajímavé hosty,
cimbálovku a komentované prohlídky s autorem projektu stavby
Antonínem Závadou. Nachystaný bude také program pro děti.

Rožnov ve spolupráci s ČD připravil také letos sérii jízd parního
vlaku. Vždy se jede v sobotu, začíná se 21. 5., další jízdy pak 11. 6.,
poté 2. 7. a 16. 7. Jízdní časy jsou:
z Val. Meziříčí na Rožnov pod Radhoštěm 9.50 a ve 13.10 hod., zpět se
pak jede v 11.12 a v 15.34 hod.

V neděli 8. 5. pořádá rožnovská
radnice spolu s Téčkem tradiční
Den matek. Začátek je v Brillovce
naplánován na 15 hodin, vystoupí
cimbálovka Valašsko, vstupenky
zdarma v kanceláři Téčka a v TIC
(max. 2 kusy na osobu — počet
míst je omezen).

V pátek 27. 5. (14 až 18 hod.)
a v sobotu 28. 5. (9 až 12 hod.) se
koná na ZŠ Koryč. Paseky oblíbený
Blešák trochu jinak. Srdečně zve
spolek rožnovských žen. Příjem věcí
je v pátek (zachovalé oblečení, hračky, potřeby pro domácnost — vše čis(r)
té, nepoškozené).

silnice a vybudování dosti frekventovaného chodníku od křížku
k sídlišti Harcovna a následně
pak k Elektroprojektě.
Vzhledem k tomu, že se do rožnovských Tylovic stěhují i mladé
rodiny, členové osadní komise se
chtějí zaměřit i na znovu zavedení
spádovosti pro místní mateřskou
školu, dále pak na vytvoření komunitního centra pro různé věkové
kategorie včetně hřiště a venkovní
posilovny. Větší pospolitosti Tylovjanů by jistě přispělo také vytvoření venkovního místa pro scházení obyvatel za účelem kulturních
akcí, obnovy tradic a možnost
budování sousedských vztahů.

Výše uvedené návrhy jsou podle
členů nově vytvořené osadní komise v souladu se strategickým plánem rozvoje města 2021 — 2030.
Libuše Miarková (tylovice.cz)

KRÁTCE
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Dubnové změny v rožnovské radě a zastupitelstvu
V úterý 26. dubna došlo k částečné
obměně zastupitelstva. Na funkci
jeho členky rezignovala Jarmila
Mikulášková (76, na fotu vlevo),
nahradil ji Ivan Lukáš (76, vpravo). Městskou radu pak opustil
Petr Kopecký (45, na snímku uprostřed) — všichni jsou kandidáty za
Zdravý Rožnov. Níže přinášíme
krátké rozhovory s Ivanem Lukášem a Petrem Kopeckým.
 Otázka pro Ivana Lukáše
Mohl byste se čtenářům představit?
„Jsem vystudovaný chemik—analytik na přírodovědecké univerzitě.
Mé pracovní zkušenosti jsou jednak přímo v chemickém výzkumu,
analytických laboratořích, ale i ve
veřejné správě, konkrétně na Městském úřadě v Rožnově. Co se týká
mých politických zkušeností, tak členem zastupitelstva jsem byl od roku
1998, zprvu za ČSSD, od roku 2002
za SNK Zdravý Rožnov, střídavě
v opozici a v koalici. Celkem 16 let.

Souběžně práce v komisích životního
prostředí a v kontrolních výborech
zastupitelstva města. V rámci občanských aktivit mám intenzivní činnost
ve spolku (dříve občanské sdružení)
Zdravý Rožnov. Svou nynější funkci
chci vykonávat svědomitě v zájmu
města a jeho občanů.“
 Tři otázky na Petra Kopeckého
Proč jste se rozhodl rezignovat na
post radního?
„Důvodem je mé pracovní vytížení
na Ostravské univerzitě, kde jsem

Rožnov se chlubí prestižním oceněním
Jsme Referenčním zdravým městem. Představitelé Rožnova na konci března převzali jedno z ocenění
vydávaných Národní sítí zdravých
měst (NSZM) a MA21.
Rožnov je s přestávkami v NSZM od
roku 2004. „Vše funguje na principu
sdílení příkladů dobré praxe. Města
a obce se dělí o své nápady a projekty a vyměňují si zkušenosti. Referenčním městem jsme se stali díky
novému Strategickému plánu rozvoje
města 2021—2030. Ten je rozdělen do
jedenácti koncepcí — sociální, sportovní, energetické, bydlení, cestovního ruchu, dále pak oblasti veřejného
osvětlení, kultury, místní ekonomiky,
školství, dopravy a životního prostředí,“ vysvětlila místostarostka města
Kristýna Kosová (Zdravý Rožnov).
„Když vás jde operovat doktor,
nepotřebujete slyšet latinské názvy,
technické údaje k přístrojům a vidět
diplom doktora. Chcete, aby tým vě-

děl, co dělá, byl sehraný a operace
dopadla perfektně. Občana nezajímají strategické plány a metody
kvality úřadu. Chce, ať to funguje,
ať ‚operace‘ dopadne dobře. Toto ocenění, které Rožnov získal říká: roky
jste na sobě pracovali a jste podle nás
ti z nejlepších v ČR – můžete to učit
ostatní. Dáme jim vědět, ať se k vám
přijedou učit. Chtěl bych vyjádřit velké díky kolegům z úřadu za tvrdou
práci v letech 2018—21, za které je
toto ocenění. Snad se tahle kvalita
udrží,“ konstatoval zastupitel Jan
Kučera (Nezávislí Rožnováci), jenž
byl v době, kdy byl místostarostou,
hlavním hnacím motorem celého
projektu a dodal: „Do příprav Strategického plánu rozvoje města se
zapojila stovka odborníků z úřadu
i mimo něj a téměř 800 občanů
svým názorem. Víme, co Rožnov pálí
a na čem je potřeba dělat. Teď jen,
aby na to zbyly peníze po stavbách
kulturního centra a knihovny.“ (r)

Petr Jelínek navržen na Cenu veřejnosti
Ředitel sociálně terapeutické dílny Kamarád Rožnov Petr Jelínek
(48, na fotu) je horkým kandidátem Ceny veřejnosti v rámci Ceny
Olgy Havlové. Toto prestižní vyznamenání může získat osobnost,
která se navzdory svému zdravotnímu handicapu aktivně angažuje
v pomoci druhým. Chcete-li Petra
Jelínka podpořit, můžete mu dát
svůj hlas prostřednictvím webu
www.cenaolgyhavlove.cz/hlasovani
— čas máte do 15. května.
(r)

www.spektrumroznovska.cz

zaměstnán. V posledním roce mi
postupně přibyly nové povinnosti
a projekty. Skloubit vše s časově dosti náročnou pozicí tzv. neuvolněného
radního už nejde. Nebylo by to zodpovědné ani vůči mému zaměstnavateli, ani vůči městu.“
Končíte úplně s politikou?
„Ze zastupitelstva neodcházím, mandát zastupitele dokončím. Rád bych
byl ještě nápomocný třeba v oblasti
školství, konkrétně při naplňování
proměny a modernizace cílů našich

škol. Rožnov má výborně zpracovanou strategii vzdělávání. Pandemie
ale některé aktivity dost přibrzdila.“
Kdo vás v radě města nahradí?
„Na uvolněný post radního budeme
nominovat Ivana Lukáše, který byl
zastupitelem města dlouhých 16 let.
Jeho zkušenosti z minulosti, informovanost o aktuálním dění a flexibilita
jsou pro nás zárukou, že pozici radního bude po zbývající měsíce zastávat
se vším, co si tato časově náročná
služba žádá.“
(r)
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Rožnovská SŠIEŘ úspěšná ve finále literární soutěže
 PÍŠETE S NÁMI NOVINY
„Všichni na jednom jevišti velikého
světa stojíme, a cokoliv se tu koná,
všech se týče.“ J. A. Komenský
Hned dva žáci Střední školy informatiky, elektrotechniky a řemesel
Rožnov pod Radhoštěm, Michal
Bezděk (IT4A, na fotu vpravo)
a Radek Fila (IT4B, na snímku
vlevo), postoupili — jako jediní
zástupci středních odborných škol
v republice -— do finále celostátní
soutěže Komenský a my, kterou
zaštiťuje Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy ČR. Ve
dnech 23. — 25. března 2022 jsme
tak mohli být účastni finále jubi-

lejního 20. ročníku této prestižní
soutěže. Ta se uskutečnila v Brandýse nad Orlicí, kde Jan Amos

Komenský pobýval a kde sepsal
své slavné dílo Labyrint světa a ráj
srdce. Bohatý kulturní program

doprovázený koncerty, vernisáží,
exkurzemi a besedami byl zakončen slavnostním udělením cen
pro nejlepší pisatele, a to za přítomnosti významných kulturních
a politických osobností.
A naši kluci? Jejich eseje na
téma V čem spočívá význam osobností naší historie? se probojovaly
mezi osm nejlepších středoškolských prací z celé republiky. Za
své výkony obdrželi Radek s Michalem od odborné poroty čestné
uznání.
Kluci, jste borci! Patří vám veliká gratulace a obrovská pochvala
za špičkovou reprezentaci nejen
školy, ale také našeho města.
Mgr. Kristýna Pospíšilová

Zápisy do rožnovských mateřských škol budou letos
11. a 12. května, pro ukrajinské děti pak 2. června
Zákonní zástupci dětí si musí dát
pozor na zákonnou povinnost
předškolního vzdělávání svých potomků. „Pro děti, které do 31. srpna
2022 dosáhnou věku pěti let, platí povinnost předškolního vzdělávání a to
od 1. září 2022. Aktuálně se to týká
160 dětí majících v současnosti trvalý
pobyt na území města Rožnov pod

Radhoštěm,“ uvedla vedoucí oddělení školství a sportu rožnovského
MěÚ Lucie Vančurová. Pro zákonné zástupce, jejichž dětí již do mateřské školy dochází, se nic nemění
a dítě bude plnit povinné předškolní vzdělávání v dosavadní mateřské škole. Zákonní zástupci dětí,
na něž se povinnost předškolního

vzdělávání vztahuje a dosud jejich
dítě do mateřské školy nedochází,
obdrží do konce dubna od oddělení
školství a sportu Městského úřadu
Rožnov pod Radhoštěm podrobnou písemnou informaci, jak postupovat při podání žádosti o přijetí
dítěte k předškolnímu vzdělávání.
Nepřihlášení dítěte k povinnému
předškolnímu vzdělávání je považováno za přestupek.
Zápis byl stanoven jednotně na
dny 11. května (8.00—16.00 hodin)
a poté 12. května (8.00—12.00 hodin) pro všechny mateřské školy
zřizované městem Rožnovem.
„V letošním roce je stanoven také ter-

mín zápisu k předškolnímu vzdělávání a k povinné školní docházce pro
děti ukrajinských uprchlíků. Tento
zápis proběhne 2. června od 8.00 do
15.00 hodin, jednotně pro všechny
mateřské a základní školy zřizované městem Rožnov pod Radhoštěm.
Zákonný zástupce dítěte z Ukrajiny
by měl žádat o přijetí přednostně ve
spádové škole podle místa pobytu
v ČR. Ředitelé škol nejprve rozhodnou o přijetí žáků po běžném zápisu.
Případná volná místa pak připadnou
dětem ukrajinských uprchlíků během zvláštního zápisu,“ dodala na
závěr Lucie Vančurová.
(měú)

Otázka pro místostarostku Kristýnu Kosovou
Co se událo na jaře na Masarykově náměstí?
„Na konci března proběhlo kácení tří třešní křovitých, které rostly
mezi sochami svatého Jana Nepomuckého a svatého Floriana.
Hlavním důvodem byl jejich špatný zdravotní stav. Dřeviny byly
delší dobu sledovány, bohužel
poslední dendrologický posudek
potvrdil napadení houbovou chorobou a stromy postupně odumíraly. V polovině dubna proběhla
náhradní výsadba, a to třešněmi
ptačími. Jedná se o kultivar, kte-

rý je kvetoucí, ale neplodící, tudíž
se vyhneme znečišťování dlažby
a mobiliáře. Současně s kácením
byly odstraněny také vyvýšené
záhony, které budou nahrazeny
lavičkami. Úprava okolí dřevin by
měla zajistit vhodnější podmínky
pro růst stromů.
Náměstí čekají také změny týkající se kašny. Ta by měla být ještě
letos odstraněna a nahrazena vodními tryskami, které budou usazeny v úrovni dlažby.“
(r)

 přihláška už v příštím
Spektru Rožnovska

 www.tka.cz
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Rožnov má želízko v ohni na stavbu Zlínského kraje

V jubilejním 20. ročníku Stavby roku
Zlínského kraje za rok 2021 má svého
favorita také Rožnov. Je jím překrásný – původně secesní dům v blízkosti
Masarykova náměstí, který prošel
v letech 2020 a 2021 rozsáhlou rekonstrukcí s přístavbou.

 Místo stavby, historie
Ulice Nádražní, díky své poloze
v blízkosti náměstí a kostela, vždy patřila k těm nejfrekventovanějším. Dříve
tudy proudily davy lázeňských hostů,
později začala sloužit jako spojnice
mezi dopravním terminálem, novými
sídlišti a hlavním náměstím. Během

19. století zde stála dřevěnice, která
byla na počátku století 20. nahrazena zděnou stavbou v secesním stylu,
kterou realizovali místní stavitelé
Barabáš a Bajer. Objekt není památkově chráněný, nachází se v ochranném pásmu kostela.

 Záměr, řešení
Stavebníci — manželé zakoupili
dům, který považovali za nejkrásnější ve městě s odhodláním vrátit mu
svou zašlou krásu, uvést jej v nový
další život. Společně s rožnovským
architektem Karlem Jančou a jeho
týmem tedy k návrhu přistoupili
s respektem, úctou, se snahou vrátit stavbě její krásu a lesk z doby
lázeňské, s ambicí být znovu důstojným sousedem kostela Všech
svatých. Součástí zadání byl i úzký
pozemek nepravidelného klínovitého tvaru — proluka směrem k bývalé
dívčí škole (dnes Intersport). Autor
sem umístil soudobou novostavbu.
Ve dvorní části potom vznikla jednopodlažní hmota garáže, krytých
parkovacích stání a „vstupní brány“ z pohledového železobetonu.
Tato hmota propojuje dům s kostelní zdí a vymezuje tak zadní dvůr.

Architekt opět vsadil na kontrast
mezi historickou krásou a soudobým výrazem.
Proluka byla vyplněna třípodlažním nepodsklepeným objektem dispozičně propojeným v každém podlaží se stávajícím objektem. Nový
objem je vyveden v bílé omítce s velkoformátovým zasklením v hliníkových rámech. Výlohy v obou objektech byly provedeny v „převýšeném
řádu“, propojily formy obou budov
a dodaly také důstojnost uličnímu
obchodnímu prostoru.
V rámci revitalizace stávajícího
objektu proběhlo doplnění štukových prvků fasády, obnovení
a doplnění ozdobných barevných
vlysů, výměna velké části hrázdění a rohové věžičky, obnova
a doplnění verandy, byl proveden
nový měděný střešní plášť či měděná korouhev. Objekt má novou
omítku i dřevěná okna. Zateplení

obvodových stěn s ohledem na
historickou hodnotu budovy bylo
provedeno jako vnitřní z kalcium-silikátových desek.
Uvnitř proběhla výměna všech
dřevěných stropů za ocelobetonové, našlo se i místo pro objem
vnitřního výtahu, byl repasován
schodišťový prostor vč. historických dlažeb, zábradlí a barevných
skleněných okenních tabulek. Obnovena byla část vlysových podlah,
sklem byla zakryta obnažená zajímavá historická konstrukční řešení
stropních konstrukcí, byla provedena repase či repliky vnitřních dveří.
V přízemí jsou umístěny obchodní jednotky, uliční a dvorní
vstup s vertikální komunikací. Ve
2. nadzemním podlaží a podkroví
potom prostory pro služby, či kanceláře.
(r), fota Jakub Sobotka
a Pavel Románek

Slavnostní prohlídka nových prostor se uskutečnila na
konci února za účasti mnoha významných osobností.

Udělejte si čas na Férovou snídani u hudebního altánu
V sobotu 14. května se v Rožnově
uskuteční piknik na podporu pěstitelů ve světě – Férová snídaně. Rožnov
se tak přidá k více než stovce míst,
kde se ve stejný čas sejdou tisíce lidí,
aby vyjádřily svůj zájem o pěstitele
v zemích Afriky, Asie a Latinské
Ameriky. Ti za svoje kakao, kávu
nebo banány dostávají velmi málo
zaplaceno a často navíc pracují v nedůstojných podmínkách.
Na to reaguje systém Fairtrade.
Pěstitelé ze zemí globálního Jihu si
díky němu mohou vlastní prací vy-

dělat na důstojný život. Za své plodiny dostávají odpovídající výkupní
cenu a navíc fairtradový příplatek.
Na polích a plantážích tak nemusejí pracovat jejich děti a pěstování
může být šetrné k přírodě.
Princip snídaně je jednoduchý.
Účastníci si v košíku přinesou fairtradové a lokální potraviny. Může
to být fairtradový čaj, káva či džus,
domácí koláč nebo bábovka s fairtradovým kakaem a cukrem či fairtradové banány. To vše mohou doplnit lokálními produkty, jako jsou
vajíčka, mléko, sýry či zelenina od

místního farmáře či farmářky.
„Těším se na příjemnou atmosféru, kdy společně s přáteli posnídáme
venku. Loni jsme kvůli covidovým
omezením podnikli místo společné
snídaně výlet s piknikem. Ale ve 2019
se nás sešla více než stovka a já doufám, že na tradici navážeme a toto
číslo překonáme,“ uvedla místostarostka města Kristýna Kosová.
Akce se koná v Česku již po jedenácté, a to vždy na Světový den
pro fair trade, který se slaví každoročně druhou květnovou sobotu.
V Rožnově se můžete těšit také na

zábavný program pro děti. V Rožnově proběhne od 10 hodin v městském parku u hudebního altánu
(v případě deště se akce přesouvá
do Společenského domu).

Zapojte se do Férové snídaně

Chcete se i vy přímo zapojit do
této akce? V případě, že byste své
místní produkty chtěli občanům
představit, ozvěte se do 6. 5. Ivetě
Dorotíkové (iveta.dorotikova@roznov.cz,
731 630 315), koordinátorce akce.
(měú)
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Rožnovský zimák mění po 16 letech majitele
Pro duben vybrala redakce Spektra Rožnovska Téma měsíce zimní
stadion. Ten má být, jak známo,
brzy vyveden z majetku současného
vlastníka, tedy městské organizace
Komerční domy (KD), a vložen do
další městské firmy — Krytého bazénu. I v této organizaci by však měl
zimák najít azyl jen dočasně. Cílem
radnice je všechna sportoviště ve
vlastnictví města zastřešit do nové
příspěvkové organizace, která by
měla vzejít právě z Krytého bazénu.
Důvod je jediný — jak KD, tak Krytý
bazén jsou dle zakládajících listin
komerčních společností, ovšem provoz sportovišť výdělečný není. Než
k převodu dojde, položili jsme několik otázek jednateli Komerčních
domů Jindřichu Žákovi (na fotu).
Odpovědi přinášíme níže.
 Ve kterém roce se ZS postavil?
„Samotné zastřešení se realizovalo
v roce 2007, hned v roce 2008 byla
přístavba šaten pro hokejový klub.
V roce 2015 a 2016 nastaly další
významné investice — rekonstrukce hrací plochy a systému chlazení,
revitalizace venkovního areálu (parkoviště, komunikace, chodníky, veřejné osvětlení), výstavba skateparku
a workoutového hřiště. V letech 2017
až 2019 došlo postupně k dokončení
betonových ploch okolo hrací plochy;
výstavbě sociálek pro veřejnost a rekonstrukci šaten pro veřejnost.“

 Jaké jsou náklady stavby ZS?
„Stavba (zastřešení, šatny, systém
chlazení, revitalizace venkovního
areálu, betonové plochy, sociálky pro
veřejnost) stála 89,9 mil. Kč, přičemž
49,6 mil. Kč poskytlo město a zbylou část vynaložily Komerční domy
z vlastních zdrojů, případně z dotací.“
 Je už zimní stadion kompletní,
nebo ještě něco chybí dodělat či vylepšit (např. lepší tribuny)?
„ZS je kompletní.“
 Kolik stojí ročně provoz tohoto zařízení (město přispělo loni 3,9 mil.
Kč provozní dotací — pozn. red.)?
„Provoz stojí ročně cca 5,5 až 6 mil.
Kč. Provozní dotace je poskytována

každý rok v jiné výši a na plné pokrytí nákladů provozu nestačí.“
 Jak často je ZS využíván?
„Ledová plocha bývá obvykle od
srpna do března; v letních měsících
je stadion méně využíván (ve spolupráci s MP dopravní hřiště; florbalový turnaj). Do období duben—červen
se soustředí realizace oprav, údržby,
investic, revize a podobně.“

hají průběžně. Nyní pracujeme na
právních a účetních krocích převodu.
Předpoklad je, že vše bude kompletně
dokončeno, a to včetně fyzického předání, do konce června 2022.“
Za rozhovor poděkoval
Pavel Románek

 Jaké sportovní akce se na ledě konají mimo hlavní hokejové soutěže?
„HC Rožnov pořádá pravidelně turnaje, soustředění, školy bruslení.“
 Kdy má být zimák převeden?
„Práce na převodu sportoviště probí-

Takovéto zázemí měli hokejisté v Rožnově do roku 2005. V roce
2006 byl areál vložen do majetku Komerčních domů a hned na to
se začalo se stavbou nového zimáku.

Jste spokojeni se současnou podobou zimního stadionu, nebo mu stále něco chybí? Je využívání zimního stadionu
dostatečné – v zimě, v létě? Co by se zde mohlo nového dělat mimo hokejovou sezonu? Odpovědi na tyto otázky
jsme hledali napříč rožnovskou komunální politickou scénou. O vyjádření jsme požádali také nového jednatele Krytého
bazénu Jana Morcinka, pod jehož křídla bude zimní stadion co nevidět převeden.

SPEKTRUM NÁZORŮ
Klub KDU-ČSL
Zimní stadion v příštím roce konečně
bez dluhu! Ano. Stavbu jsme spláceli
20 let, přitom nebyla a není plně využívána, jak bylo před lety slibováno
(třeba pro kulturní akce, jak slibovala
tehdejší ředitelka T klubu L. Vičarová).
Věříme, že po sloučení s krytým bazénem a s novým vedením městských
sportovišť bude po celý rok stadion využitelný tak, aby vysoké investice a především provoz příliš nezatěžovaly městský rozpočet. Nebude to jednoduché,
právě naopak. Obáváme se, že může
dojít k omezení provozu kvůli vysokým
cenám elektřiny. V době, kdy všichni
musíme především chránit přírodu pro
budoucí generace, to znamená uvažovat
ekologicky, ale i hospodárně, co je zbytné a co nezbytné - např. snažit se vést
mládež ke sportům méně nákladným
vůči ekologické stopě i finanční zátěži.
Je spousta sportovních aktivit, které

jsou méně nákladné, přitom prospěšné pro tělesnou i duševní svěžest
obyvatel. Nikdo z nás by si nepřál
zavírat zimní stadion či krytý bazén
pro finanční zátěž. Bohužel v některých evropských zemích (Německo,
Španělsko) k tomu již byli nuceni
přistoupit. Je důležité, aby se město
snažilo využívat maximálně všech
střešních ploch ve vlastnictví města
k výrobě solární energie a tím nahradit a doplnit energii pocházející
z neobnovitelných zdrojů.
Martin Drápal (Nezávislí Rožnováci)
Zastřešení zimního stadionu mělo
přinést nejen zázemí pro sportování
v Rožnově, ale také prostor pro kulturu. Měly se zde konat koncerty a další společenské akce. Plány, ostatně
stejně je tomu i v případě aktuálního
dění okolo kulturního centra, byly
veliké a ambiciózní. Nicméně po do-

končení zastřešení byl ze stadionu
nefunkční „holobyt“, který se ani
na ty kulturní akce nedal využívat.
V následujících letech bylo nutné do
zimního stadionu investovat řádově
další desítky milionů korun, aby byl
funkční alespoň pro sportování. Byly
vybudovány sociální zařízení, šatny
nebo zpevněné plochy okolo ledové
plochy. Pro veřejnost i hokejisty tak
konečně vznikl prostor, kde se mohou
naplno věnovat sportovní činnosti.
Zimní využití stadionu je více než
uspokojivé. Hokejisté, kteří mají stadion po velkou část odpoledne v nájmu, odvádějí výbornou práci s mládeží. Pravidelné veřejné bruslení láká
řadu lidí a ve volných hodinách se
o svůj prostor bijí tzv. „hobby“ hokejisté. V letních měsících je to s využitím
slabší. Naplno je stadion využit snad
jen v době Hornet`s cupu, který jej
využívá nejen pro svá utkání, ale také

jako tréninkový prostor pro florbalové
kempy. V srpnu již potom začínají přípravy na zimní sezonu. Letní využití
je problematické, mnoho z nás raději tráví čas venku než pod střechou,
a i když jsou v prostorách vybudovány badmintonové kurty, není o ně taková rvačka. Zimní stadion má být
převeden pod nové vedení… Nechme
se překvapit, s čím přijde a co na léto
vymyslí.
Kristýna Kosová (Zdravý Rožnov)
Nedodělky na zimním stadionu jsou
jedna věc, zásadnější jsou pro město
provozní náklady, které jsou velmi
vysoké a s růstem cen energií dále
rostou. Velká část rozpočtu na sport
je tak vázaná na jednom sportovišti
a další úspory už se zde budou hledat těžko. Návrh budoucího využití
bych nyní nechala na novém jednateli panu Morcinkovi, uvidíme, zda
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z jeho jednání se sportovními kluby
vzejde nějaké nové využití stadionu
v letních měsících. Tradičně zde bývá
dopravní hřiště a badminton.
Libor Adámek (Piráti)
Na otázku spokojenosti se současným stavem zimního stadionu by
měli odpovědět zejména naši hokejisté a návštěvníci. Jako občasný kolemjdoucí musím ocenit, že je postupně
vylepšováno vnitřní vybavení. Letošní
navýšená dotace města pro stadion ve
výši 5,2 mil. vypadá velkoryse, ale je
nutné si uvědomit, že celá částka jde
na zajištění provozu, z toho většina
na zvyšující se cenu energií. Myslím,
že v sezoně je budova maximálně
využita pro hokejový sport, bruslení
škol a veřejnosti. Nějaké větší využití mimo hokejovou sezonu vidím
dost nereálné, v létě dává většina lidí

přednost aktivitám venku. Očekávané multifunkční využití, např. konání
koncertů se ukázalo problematické
zejména z důvodu velmi špatné akustiky. Větší finance na případné další
investice pro zimní stadion se budou
hledat obtížně. Letos na nás tvrdě
tlačí zvyšující se ceny energií a město
bude rádo, když se mu podaří provoz
vůbec ufinancovat. Navíc brzy budeme muset částečně podpořit rekonstrukci umělého povrchu fotbalového
hřiště, kterému bude končit atest
FAČR, bez kterého by naši fotbalisté
nemohli pořádat zápasy. Pro obrázek
letošních nákladů na financování
sportu uvedu výdaje z rozpočtu města
pro rok 2022. Krytý bazén 7,7 mil.,
zimní stadion 5,2 mil., TJ Rožnov
2,3 mil., Středisko volného času
2,1 mil., podpora pravidelného sportu dětí a mládeže 1,48 mil., částečná

úhrada pronájmu sportovních zařízení 0,98 mil., podpora jednorázových
sportovních aktivit a akcí 0,6 mil.
Dále město ještě přispívá nemalou
částkou na provoz hřišť a tělocvičen
ZŠ, kterých je zřizovatelem.
Jan Morcinek
(jednatel Krytého bazénu)
V současné době probíhá majetkový
převod zimního stadionu a přilehlých
objektů ze společnosti Komerční domy
do společnosti Krytý bazén. Proces by
měl být dokončen do poloviny letošního roku.
Zimní stadion by měl sloužit primárně ke sportovnímu vyžití jak oddílů, tak aktivní veřejnosti, a to hlavně se zaměřením na děti a mládež.
V tomto směru diskutuji s rožnovskými hokejisty, skateboardisty i dalšími
sporty či Střediskem volného času.

Chci udržet a vhodným způsobem
rozvinout stávající aktivity, zejména
přirozeně hokej a bruslení.
Oříškem u zimního stadionu je
jeho hospodárné využití v letních měsících. Zde se nabízí sezonní využití
mobilního sportovního vybavení, jako
je dopravní hřiště nebo sportovní podlaha. V létě může objekt sloužit také
jako zázemí pro příměstské tábory
nebo venkovní sportovní akce.
Celá oblast Bučisek je vhodná pro
sportovní soustředění. Je škoda, že
v místě zatím chybí vhodné ubytování
pro sportovní kolektivy.
Hodlám také navázat na práci
společnosti Komerční domy v otázce
optimalizace provozních nákladů.
V tomto směru je aktuálním větším
tématem osvětlení stadionu.
Přivítám také jakékoliv další podněty a nápady.

Píšete s námi noviny — příspěvky čtenářů
Rožnov nehraje jen na
90 minut
Stará moravská poučka říká, že
život jde chápat dvěma způsoby.
Jedni hrají jen jeden fotbalový zápas. Pro své vítězství udělají vše
– vyčerpají se, zraní se, obětují
spoluhráče a neberou ohled na
protihráče, důležité je dosáhnout
svého – po 90 minutách vítězí.
Druzí chtějí uhrát celou sezonu. Ví,
že po jednom zápase přijdou další
a mnohdy mnohem důležitější. Život jde totiž dál.
Ukázkou může být běžná věc
— osobní automobil. Budeme-li

Názor na revitalizaci
Koryčanských Pasek
Koryčanské Paseky jsou sídlištěm,
poplatným své době, s „geniální“
urbanistickou myšlenkou — hlavní
ulice — a na ni kolmé slepé ulice.
Řešení tak spočívá v klidném životě, čím víc do hloubky, tím méně
dopravní zátěže.
Sídliště nebyla navržena na dnešní požadavky, zejména potřebu parkování a ať uděláme cokoli, nikdy
nebudeme mít dostatek parkovacích
míst, aby byli všichni spokojeni.

Uzdrav se sám
Když zadáte do vyhledávače spojení „uzdrav se sám“, objeví se vám
řada rozmanitých možností, např.
uzdravte se jídlem, uzdrav sám
sebe, brzy se uzdrav, zdraví a zdravý, zdravé láhve… Náš příspěvek
je o kurzu, který právě probíhá
v Iskérce a je určen lidem s psychickými problémy. Kurz vznikl
v Nizozemsku v roce 1996 ve
spolupráci odborníků i klientů psychiatrické péče, kteří přispěli svou
osobní zkušeností. Hlavním cílem
je pomoci účastníkům vyrovnat se

ho ždímat na plný výkon bez potřebné údržby a péče, za pár let
umře a peníze na pořízení nového budou výrazně vyšší, než náklady na pravidelnou údržbu toho
původního.
A teď paralela na Rožnov.
11 zastupitelů schválilo 2 velké investice kulturní centrum
a knihovnu najednou. Stát mají
minimálně 430 milionů. Trápí
nás inflace a ceny všeho obrovsky rostou. Dá se čekat, že město
nakonec zaplatí až 500 milionů.
11 zastupitelů si radostně zatleskalo. Z jejich pohledu vyhráli
po 90 minutách o jednu branku
(hlas) – schválili obě stavby na-

jednou. Zbývajících 10 netleskalo.
Chápou život jako pokračující.
Vědí, že nehrajeme na 90 minut
a nehrajeme klukovskou přetahovanou, kdo je silnější. Potřebujeme, aby Rožnov žil dál. Čeká nás
krize rozpočtu města. Stávající
koalice Zdravého Rožnova, který
spolupracuje s ANO a zastupitelem zvoleným za Soukromníky
Ivo Valenty, už chystá rozprodej
majetku. Slibovaných 168 milionů
z Evropské unie nejspíše nebude.
Nenaplněný slib bude Rožnov
splácet až 20 let, nebo bude muset rozprodat majetky. Ať v zářijových volbách uspěje kdokoli,
bude muset občanům vysvětlit,

proč zvyšuje poplatky, prodává
městský majetek nebo omezuje
investice ve městě. Pokud to bude
někdo schopný a nebude to hráč
na 90 minut, může to Rožnov
zvládnout.
Jan Kučera (na fotu)

Radost s řešením revitalizace
sídliště vystřídalo rozčarování
a zklamání z přístupu města. Předem bylo vybráno, bylo rozhodnuto o nás, bez nás. Proč od prvopočátku nebyli občané přizvaní?
Řešení ulice Moravské a Oděské je
rozděleno v jiných etapách, přitom
spolu souvisí.
Za bytovými domy (1142
a 1659), na již klidné části sídliště
s loukou a navazujícím lesem, má
vyrůst dvouproudová komunikace
s parkovacími místy, je tak navržena nesmyslná nová průjezdnost
z ulice Oděské na Moravskou.

Bytový dům 1442 na tom tak
bude nejhůře, obklopen novou komunikací kolem domu. Nová parkovací místa (16) mají vzniknout
na Moravské před bytovými domy
čp. 1568—1570. Další nová místa
mají vzniknout přeřešením parkoviště u Krytého bazénu — nová
plocha s 37 parkovacími místy.
Na Moravské dojde k navýšení
o 53 parkovacích míst z 96 nových míst celého sídliště.
Proč není odpočinková zóna právě za domem 1442, kde jsou přímo
podmínky a nemusí se investovat
do budování komunikace?

Město Rožnov je zadluženo. Jak
je zajištěno financování celého projektu rozděleného na etapy? Nebude zrealizována první etapa a na
ostatní nebudou peníze?
Změnu do parkovací politiky
by vneslo i zavedení rezidentního
parkování. Takto bylo od začátku
s občany jednáno, ale nakonec
bylo p. Kosovou odloženo na neurčito.

se svou nemocí, naučit se s ní žít
a tak se postavit na vlastní nohy.
Kurz vede peer konzultant Olga
(na snímku) s kolegyní Martinou.
Co si představit pod pojmem peer?
„Je to vrstevník, rovnocenný partner
a průvodce na cestě uzdravení,“ říká
naše peerka. S psychiatrií má osobní zkušenost, již 10 let je na cestě
uzdravení.
Mnoho lidí se jí ptá, co jí v životě
pomohlo ke stabilizaci a mít vlastní
sílu a odvahu do života? „Odpověď
není jednoduchá, ale první, co mi
bleskne hlavou, je čas, podpora okolí,
lékařů, medikace. Ale co je absolut-

ně nenahraditelné, je léčba časem
a trpělivostí,“ dodává Olga.
Na uzdravení pohlížíme jako na
proces, při kterém lidé nacházejí
nový smysl života poté, co bojovali
s psychickými problémy. Znamená
to získat kontrolu nad vlastním životem, i když není vždy možné úplně kontrolovat všechny symptomy
nemoci. Cílem kurzu není úplné
uzdravení – zbavení se nemoci,
ale rozvinutí nových dovedností,
získání cenných vztahů, rolí a cílů
v životě, probuzení vlastní síly, využití vlastních zkušeností, získání
nového pohledu na vlastní uzdra-

Regina Mikušová
 nekrácený příspěvek zveřejněn na
www.spektrumroznovska.cz
vení. Tyto malé kroky jsou součástí
dlouhé cesty.
Alena Jbaili, Iskérka
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Na rožnovské radnici přivítali 18 nových občánků

Třináct holčiček a pět chlapečků přivítalo v úterý 29. března
město mezi své občany. Rodiče
s dětmi a jejich příbuzné pozdravil na radnici místostarosta Jiří
Melcher (ANO). „Jsem rád, že se
Rožnov rozrůstá o nové občánky, že

u nás zůstávají mladé rodiny a chtějí zde své děti vychovávat. Rodičům
přeji především mnoho trpělivosti při
výchově a dětem hlavně hodně zdraví,“ dodal místostarosta.
Rodiče převzali při této příležitosti růži a pamětní list, mimin-

kům byly určeny dětské stavebnice, které ze svého rozpočtu hradí
město. Rodiče byli informováni
také o projektu Bookstart pro
ty nejmenší děti, o nabídce knih
Městské knihovny Rožnov a také
obdrželi poukaz na roční vstup do

knihovny, který mohou při první
návštěvě vyměnit za čtenářský
průkaz pro dítě nebo dospělého.
Doprovodný program si připravili
prvňáčci ze Základní školy Záhumení.
(r), fota Petra Graclíková

POZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCE

KAM
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ZA KULTUROU
KVĚTEN
Vážení čtenáři,

níže vám přinášíme květnový seznam kulturních akcí. Kino Panorama je již zbouráno a jeho plná náhrada bude až v novém
kulturním centru. Do té doby se bude občas promítat v klubu Vrátnice a v Brillovice (viz program Téčka). Městská knihovna
již naplno funguje v prostorech Společenského domu.
Téčko – kulturní agentura
Tel.: 571 651 233, 603 823 818
www.tka.cz

 NEDĚLE 1. 5.
OSTRAVA BRASS QUINTET
Soubor interpretuje skladby všech stylových období od renesance až po současnost. V jeho dramaturgii jsou skladby O. Lassa, G. P. Palestriny,
S. Scheidta, V. Otta, J. Pezela, H. L. Hasslera,
K. Haranta, J. B. Lullyho, H. Purcella, J. S.
Bacha, A. Corelliho, N. A. Rimského Korsakova, S. Joplina, V. Ewalda, Ch. Danielssona,
J. Pauera, P. Staňka, F. Hidase a dalších.
18.00 hodin — kostel Všech svatých
 STŘEDA 4. 5.
TRIALOGOS, S A R R A M
Nový mezinárodní hudební projekt Trialogos
svým debutem „Stroh Zu Gold“ ohromil publikum během festivalu Roadburn Redux v dubnu
2021 jako streamovaná živá show z UT Connewitz,
více než 100 let starého kina nacházejícího se
v Lipsku. S A R R A M je sólový projekt Valeria
Marrase ze Sardinie, který kombinuje prvky doomového dronu, elektroniky, postrocku a noise.
20.00 hodin — Vrátnice
 PÁTEK 6. 5.
DIVADLO ZTICHA — SINGLE
Sociální průzkumy nastiňují budoucnost, v roce
2050 bude většina lidí žít v partnerství s robotem. Do napohled spokojené domácnosti vstupuje další android a chce se zařadit do pomyslného
trojúhelníku. Hrají: Franta Baláš, Petra Přikrylová, Zdravee, Iveta Karolová
Autor: Marek Baroš
19.00 hodin — Vrátnice
 NEDĚLE 8. 5.
DEN MATEK — CIMBÁLOVÁ MUZIKA
VALAŠSKO
Téčko pod záštitou místostarostky Kristýny Kosové zve všechny maminky, babičky a prababičky
na koncert cimbálové muziky Valašsko ke Dni
matek. Vstupenky zdarma jsou k dispozici v kanceláři Téčka nebo v TIC Rožnov (max. 2 ks/os).
Počet míst je omezen.
15.00 hodin — Brillovka
 PONDĚLÍ 9. 5.
KINOKAVÁRNA • RENÉ — VĚZEŇ SVOBODY
Jeden z nejznámějších českých kriminálníků je
zpět…
19.00 hodin — Vrátnice
 STŘEDA 11. 5.
DIVADLO — ZNOVU A LÍP
On je spisovatel, elegán, má rád drahé pití, mladší ženy, tenis a obdiv. Ona je jeho manželka a už

toho má dost. Z běžného odpoledne je najednou
válka Roseových a z rodinného přítele, který je
shodou okolností advokát, je najednou Jeho právník. A na návštěvu přijde i Její advokátka. Absurdní situace vyvrcholí rvačkou, ze které se On
probudí v nemocnici s amnézií. A co víc, o sobě si
myslí, že je mu zase dvacet a svojí literaturou bude
měnit svět, o ní pak, že je ženou jeho života…
19.00 hodin — Janíkova stodola (VMP)
 ČTVRTEK 12. 5.
KINOKAVÁRNA • BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Stárnoucímu spisovateli Karlu Šejnohovi (Zdeněk Svěrák) už psaní nejde jako dřív. Nedokončené povídky se mu hromadí v hlavě, jejich postavy
vylézají na denní světlo a dožadují se, aby autor
pokračoval v ději. Všichni něco chtějí…
19.00 hodin — Brillovka
 PÁTEK 13. 5.
TERRIBLE 2S, LABASHEEDA
Terrible 2s hraje obyčejné písničky, které se
nesou na beatových podkladech, ale také na
jednoduchých klavírních a kytarových harmoniích. Hudba Labasheeda má zálibu ve stručnosti,
okleštěných melodiích a rychlých přechodech od
prostorných basových linek a bicích k těžkým,
chaotickým a někdy hymnickým skladbám poháněným kytarou.
20.00 hodin — Vrátnice
 PONDĚLÍ 16. 5.
KINOKAVÁRNA • RYTÍŘI SPRAVEDLNOSTI
Nasazený voják Markus se vrací domů ke své dospívající dceři poté, co jeho manželka zemřela při
tragické nehodě vlaku…
19.00 hodin — Vrátnice
 ÚTERÝ 17. 5.
IRENA CHŘIBKOVÁ — VARHANY, JAN
ADAMUS — HOBOJ, ANGLICKÝ ROH
19.00 hodin — kostel Všech svatých
 STŘEDA 18. 5.
JARNÍ POETICKÝ VEČER
Herečka Kristýna Podzimková kovaná v recitaci,
klávesista a kytarista Ondřej Fencl zabydlený v muzice... a jako host básník, který svou poetiku celoživotně spojil s písničkami Mňágy a Žďorp — Petr Fiala.
19.00 hodin — Vrátnice
 ČTVRTEK 19. 5.
KLUB CESTOVATELŮ • HANA MACHALOVÁ:
CESTUJTE CHYTŘE, LEVNĚ A ČASTO 2022
Přijďte si pro novou porci zážitků, tipů a triků
pro levné cesty v roce 2022 od Hany Machalové. Autorka knihy Do světa cestujte chytře, levně
a často (Albatros Média) ukáže, že i v době covidové stojí za to vyrazit bez obav na cesty.
19.00 hodin — Vrátnice

 PONDĚLÍ 23. 5.
KINOKAVÁRNA • AMÉLIE Z MONTMARTRU
31. srpna 1997 ve 4 hodiny ráno dostala Amélie
nápad. Musí stůj, co stůj najít dávného majitele
krabičky vzpomínek, kterou náhodou našla ve
svém bytě, a poklad mu vrátit…
19.00 hodin — Vrátnice
 ČTVRTEK 26. 5.
KINOKAVÁRNA • NINJABABY
Když třiadvacetiletá Rakel příliš pozdě po nepříliš romantickém vztahu na jednu noc zjistí, že je
v šestém měsíci těhotenství, její svět se změní…
19.00 hodin — Brillovka
 PONDĚLÍ 30. 5.
KINOKAVÁRNA • JEŠTĚ MÁME ČAS
Viggo Mortensen v hlavní roli svého režijního
debutu s autobiografickými prvky o vztahu liberálního syna se svým tvrdým otcem…
19.00 hodin — Vrátnice
VÝSTAVA
 DO ÚTERÝ 28. 6.
VÝSTAVA • BEDŘICH PŘIKRYL ROŽNOVSKÝ FOTOGRAF 2. POLOVINY MINULÉHO STOLETÍ
Výstava fotografií Bedřicha Přikryla je dokumentem dané doby, kterou má ještě starší generace
v živé paměti.
Galerie Na Radnici — dle otevírací doby radnice
PODCASTY • https://www.tka.cz/podcasty
Městská knihovna
Městská
knihovna
Tel.: 571 654 747
Tel.:
571
www.knir.cz654 747
Akce se uskuteční v prostorách Společenského
domu.
 STŘEDA 4. 5.
ČTENÍ SLUŠÍ KAŽDÉMU
Něco pozapomenutého. Čtení z knih, které,
ač možná zůstaly pozapomenuty, mohou stále oslovovat.
14.00 hodin — kavárna Domova seniorů
 ÚTERÝ 10. 5.
BESEDA — MĚSTO V MÉ PAMĚTI
Ferdinand Wimmer — Richard Sobotka. Rožnovan Richard Sobotka vydal na své náklady novou
knihu s názvem — Ferdinand Wimmer, Životní
příběh učitele, knihovníka, kronikáře a legionáře. Wimmer patřil k těm učitelům, kteří na
počátku 20. století pracovali v obtížných podmínkách. V období, kdy se školství teprve začalo
rozvíjet.
17.00 hodin — Spolák

POZVÁNKY

 SOBOTA 14. 5.
FÉROVÁ SNÍDANĚ
Přijďte s námi oslavit Světový den pro fair trade
a podpořit tak pěstitele z celého světa i ty naše
místní. Město Rožnov spolu s dalšími pořádá piknik u altánu v parku.
10.00 hodin — u hudebního altánu
 SOBOTA 14. 5.
LISTOVÁNÍ
A jak se Vám líbím teď? (Holly Bourneová) Příběh vyprávěný formou scénického čtení o tom,
jaké to je, když je vám třicet a nechcete zůstat
pozadu…
17.00 hodin — Spolák
 ÚTERÝ 17. 5.
TITANIC — DANA ŠIMKOVÁ
Letos uplyne 110 let od potopení Titaniku. Dana
Šimková se tématem Titaniku zabývá již 24 let,
vypátrala spoustu zajímavých detailů a přiveze
s sebou také originální artefakty ze samotného
vraku. Navíc nás osobně seznámí s někým, kdo
měl na Titaniku příbuzného.
17.30 hodin — Spolák
PRO DĚTI
 STŘEDA 25. 5.
MEDVĚDÍ PIDIKNIR
Tematické setkání rodičů s předškolními dětmi.
Poznáme zajímavosti o medvědech jako divokých
šelmách i jako pohádkových postavách.
9.00 hodin — Spolák
 STŘEDA 25. 5.
MOŘSKÝ OBCHŮDEK
Lovci perel mohou směnit své mořské peníze Moriony za věcné odměny.
13.00 hodin — Spolák
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 STŘEDA 4. 5.
MOJE STÁŘÍ A BYLINY
Přednáška bylinkářky Vandy Vrlové na téma
Moje stáří a byliny. Součástí přednášky bude příprava a ochutnávky bylinných čajů.
15.00 hodin — Klub seniorů
 PÁTEK 6. 5.
VYHODNOCENÍ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE
13.00 hodin — Klub seniorů
 STŘEDA 11. 5.
VYCHÁZKA S HOLEMI NORDIC WALKING ZA BYLINAMI
Další termín je 15. 6. Bližší info:
Hanka.Majerova@seznam.cz,
mobil 732 835 480.
16.00 hodin — sraz v Klubu seniorů
 ČTVRTEK 12. 5.
DEN NA KOLE
Trasa cyklostezkou k soutoku Rožnovské
a Vsetínské Bečvy (asi 30 km).
9.00 hodin — parkoviště u ZŠ Videčská
 STŘEDA 18. 5.
POSEZENÍ S HARMONIKOU
14.00 až 17.00 hodin — Klub seniorů
 ČTVRTEK 26. 5.
UKLIĎME SI MĚSTO
Pytle na úklid budou dodány, špekáčky s sebou.
9.00 hodin — u hudebního altánu
 ÚTERÝ 31. 5.
VAJEČINA S HARMONIKOU
Nutno nahlásit účast!
11.00 hodin — koliba U Hutyrů na Dolních Pasekách

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

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

Zdravotní turistické vycházky

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

 ÚTERÝ 3. 5.
Hošťálková. Trasa: Troják — Maruška — Končiny — Hošťálková (asi 10 km)
Sraz v 8.45 hod. na AN, nást. 5
 ÚTERÝ 10. 5.
Mořkov. Trasa: Mořkov — Pod Huštýnem —
Krátká — Zubří (asi 10 km)
Sraz v 7.35 hod. na AN, nást. 11

 ČTVRTEK 5. 5.
VSTUP ZDARMA
Vstup volný do areálů Dřevěného městečka, Valašské dědiny i Mlýnské doliny.
9.00 až 17.00 hodin — celé muzeum

 NEDĚLE 29. 5.
KÁCENÍ MÁJE
Lidová slavnost v podání souboru Zákopčan.
14.00 až 16.00 hodin — Valašská dědina
Galerie Crears
Galerie
Tel.: 739 CREARS
403 486
Tel.:
739 403 486
www.galeriecrears.cz
Vila Galerie CREARS na nábřeží Dukelských
hrdinů 442 — SALÓN. Skupinová prodejní výstava potrvá do 4. 6.
Stage Garden GALLERY Na Zahradách 2188
— TOMÁŠ JETELA ALCHEMY. Prodejní autorská výstava, vernisáž proběhne 30. 4. v 17.00
hodin. Možno navštívit do 23. 7.
FUJARÉ
– kultura
Radhoštěm
FUJARÉ
– kultura
pod pod
Radhoštěm
Tel.:608
608873807
Tel.:
873 807
www.fujare.cz,
www.facebook.cz/fujare, insta
www.fujare.cz,
www.facebook.cz/fujare
 PÁTEK 27. 5.
HUDEBNÍ FUJARÉ — SISA FEHÉR BARDO
(SK) & ZABELOV GROUP (BLR/CZ)
Dvojkoncert slovenské jazzující alternativy
a bělorusko-českého dua s bicími, elektronikou
a akordeonem. Sisa Fehér a Vladko Mikláš
tvoří hudbu s moderním zvukem, který vychází
z jazzového backgroundu propleteného s vlivem
slovenské alternativy. Kompozice jsou autorské,
ale i tak se v Bardo dá najít příchuť slovenského
folkloru. Živé koncerty Bardo doprovází bubeník
Petr Nohavica. Zabelov Group je spojení běloruského akordeonisty Romana Zabelova a českého
bubeníka Jana Šikla, kteří za pomoci samplů,
efektů a syntezátorů vytváří snové cinematické
skladby oscilující mezi ambientem či minimal
music a moderními groovy s lámanými rytmy.
19.00 hodin — Brillovka
Ateliér sebevzdělávání
SLUNEČNICE - Ateliér Sebevzdělávání z.s.
Tel.: 604 163 735
604 163 735 * iac.roznov@gmail.com
www.alternativnicentrum.webnode.cz
 ÚTERÝ 3. 5.
ZAJÍMAVOSTI, KTERÉ SE NEVEŠLY DO
ŠKOLNÍCH OSNOV
Kapitoly z fyziky — VOLNÉ ENERGIE, GRAVITACE
Přednáška — Mgr. Jan Halenčák
18.00 až 20.00 hodin — Slunečnice

 NEDĚLE 8. 5.
KONCERT KE STÁTNÍMU SVÁTKU
Účinkuje Beskydský orchestr ZUŠ Rožnov.
14.00 až 15.30 hodin — Dřevěné městečko

 PÁTEK 6. 5.
BLAŽENOST HUDBOU A KAKAEM
Léčivý večer za doprovodu nástrojů a ceremoniálního kakaa
Lucie Tomková, Lucie Arilas Bolfová
17.00 až 22.00 hodin — Slunečnice

 ÚTERÝ 24. 5.
Ondřejník. Trasa: Čeladná — Opálená — Ondřejník — Kunčice (asi 13 km)

 STŘEDA 18. 5.
DEN MUZEÍ
Volný vstup do všech areálů.
9.00 až 17.00 hodin — celé muzeum

 ÚTERÝ 17. 5.
(PO)ÚPLŇKOVÁ MEDITACE
Skupinová meditace
18.30 hodin — Slunečnice

 ÚTERÝ 31. 5.
Vaječina na kolibě U Hutyrů — Dolní Paseky.
Trasa: Pindula — Zadní Javorník — Myší hora —
U Hutyrů (asi 9 km)
Sraz v 8.20 hod. na AN, nást. 11

 SOBOTA 21. 5.
JARO NA DĚDINĚ
Oživené expozice s ukázkami tradičních jarních
prací.
9.00 až 17.00 hodin — Valašská dědina

 ČTVRTEK 19. 5.
KONSTELAČNÍ UVOLNĚNÍ
Prožitkový workshop se systemickými konstelacemi — Hana Kubelová
16.00 až 20.00 hodin — Slunečnice

DALŠÍ AKCE V MĚSÍCI

 SOBOTA 28. 5.
SLABIKÁŘ ŘEMESEL
Pořad věnovaný dětem, které si chtějí vyzkoušet
svoji zručnost. Volný vstup pro žáky do 15 let.
9.00 až 17.00 hodin — Dřevěné městečko

 PÁTEK 20. 5.
HVĚZDNÉ BRÁNY S KŘIŠŤÁLOVÝMI MÍSAMI
KONCERT — Jiřina Solvana Vašinová
18.00 až 20.00 hodin — Slunečnice

 ÚTERÝ 17. 5.
Karasova stezka. Trasa: Hutisko — Karasova
stezka — Díly — Rožnov (asi 12 km)
Sraz v 8.15 hod. na AN, nást. 18

 PONDĚLÍ 2. 5.
MĚŘENÍ GLYKEMIE V MALÉ KANCELÁŘI
9.00 až 11.00 hodin — malá kancelář KS

POZVÁNKY / INZERCE
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 SOBOTA 21. A NEDĚLE 22. 5.
VÍŠ, JAK ZNÍŠ
Workshop — Ladislava Píseň Svobodová
so 9.00 až 19.00 a ne 9.00 až 15.00 hodin —
Slunečnice
 PÁTEK 27. 5.
PRVNÍ ČAKRA — PRAKTICKÝ, SEBEPOZNÁVACÍ SEMINÁŘ
Teorie, meditace, hravé cvičení — Jana Koláčková
17.00 až 20.00 hodin — Slunečnice
 SOBOTA (TERMÍN BUDE UPŘESNĚN)
KURZ OLEJOMALBY METODOU BOB
ROSS
Vytvoříte si svůj obraz — Pavel Michalica
9.00 až 17.00 hodin — Slunečnice
Středisko volného času
Středisko
volného
Tel.: 571 115
635 času
Tel.:
571 115 635
www.svcroznov.cz
 ČTVRTEK 5. A 19. 5.
FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST
18.00 hodin — SVČ
 SOBOTA 7. 5.
10 LET JURKOVIČOVY ROZHLEDNY
Program pro děti — hry, tvoření, malování na obličej. Koordinuje: j.krenkova@svcroznov.cz
13.00 až 16.00 hodin — Jurkovičova rozhledna

Ocenění vítězů výtvarné soutěže.
Více info: j.liskova@svcroznov.cz
18.00 hodin — SVČ

V programu vystoupí nejstarší žáci literárně-dramatického oboru ZUŠ p. uč. L. Maléřové.
18.30 hodin — učebna LDO ZUŠ

 SOBOTA 14. A NEDĚLE 15. 5.
LEZENÍ NA SKALÁCH KRUŽBERK
Tradiční akce určená dětem a členům lezeckého
kroužku i všem nadšencům přírodního lezení
z HK Rožnov. Info: m.valkova@svcroznov.cz

 PONDĚLÍ 9. 5.
1. ABSOLVENTSKÝ KONCERT
V programu vystoupí žáci hudebního a literárně-dramatického oboru ZUŠ.
17.30 hodin — sál ZUŠ

 PÁTEK 20. 5.
STREET DANCE SHOW H2B&SB
Taneční skupina Heart2Beat & Static Breakers
zakončí letošní taneční sezonu nabitou Street
Dance Show. Vstupenky v předprodeji na recepci
SVČ od 2. května.
16.00 a 18.30 hodin — Janíkova stodola (VMP)

 PONDĚLÍ 16. 5.
2. ABSOLVENTSKÝ KONCERT
V programu vystoupí žáci hudebního a literárně-dramatického oboru ZUŠ.
17.30 hodin — sál ZUŠ

 PÁTEK 27. 5.
POHÁDKOVÝ PÁTEK
Jak pejsek s kočičkou pekli dort. Divadlo Maringotka.
17.00 hodin — SVČ
 PONDĚLÍ 30. 5.
LEHKOATLETICKÝ ČTYŘBOJ
Závody pro děti ZŠ a MŠ — 4 disciplíny atletika
— běh, sprint, skok a hod.
Info: p.solgovic@svcroznov.cz
13.00 až 18.00 hodin — Rožnov

 SOBOTA 7. 5.
MINIDUATLON
Závod pro děti MŠ a ZŠ. Disciplíny: běh — kolo
— běh, registrace a info: p.solgovic@svcroznov.cz
11.00 až 16.00 hodin — koliba na Dolních Pasekách (Rožnov)

 PO CELÝ KVĚTEN
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 až 11.30 hodin — SVČ

 PONDĚLÍ 9. A 23. 5.
ODPOLEDNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ
15.30 až 19.30 hodin — SVČ

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

 ČTVRTEK 12. 5.
VERNISÁŽ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE CIRKUS

 PONDĚLÍ 2. 5.
HAPPY LIFE

hudební
fujaré

alternativa
jazz

É

FUJAR
uvádí

27. května
Brillovka
19.00 h

Zabelov Group (BLR/CZ)
fujare.cz

Sisa Féher & Bardo (SK/CZ)

www.hotel-energetic.cz/koliba-kordulka

 STŘEDA 18. 5.
ZÁVĚREČNÉ VYSTOUPENÍ LITERÁRNĚ-DRAMATICKÉHO OBORU
V programu vystoupí žáci p. uč. L. Maléřové.
16.00 hodin — sál ZUŠ
 ČTVRTEK 19. 5.
VERNISÁŽ 28. VÝSTAVY NA CHODBÁCH
Závěrečná výstava prací žáků výtvarného oboru školy.
17.00 hodin — sál ZUŠ
 ČTVRTEK 26. 5.
ZÁVĚREČNÉ VYSTOUPENÍ LITERÁRNĚ-DRAMATICKÉHO OBORU
V programu vystoupí žáci p. uč. J. Chytila.
17.00 hodin — sál ZUŠ
 PÁTEK 27. 5.
ZUŠ OPEN — KONCERT
V programu vystoupí žáci hudebního, tanečního
a literárně-dramatického oboru ZUŠ.
15.00 hodin — park u ZUŠ
 PÁTEK 27. 5.
ZUŠ OPEN — DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Muž, který čeká. Jevištní adaptace tří Čapkových povídek. Vystoupí žáci literárně-dramatického oboru ZUŠ.
18.30 hodin — učebna LDO ZUŠ
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S kinem Panorama se rozloučily stovky lidí

Poslední okamžiky kina. Na jeho místech nyní vyrůstá moderní kulturní centrum.

Budova rožnovského kina Panorama
vznikla v roce 1950. Kolaudací prošla v lednu 1951. V březnu pak byla
do budovy nainstalována promítací
technika, napnuto promítací plátno
a 10. března 1951 zahájilo kino
provoz promítáním filmu Nové Československo. Biograf v této době nesl
prostý název Kino.
Významným předělem pro rožnovské kino se stal rok 1957, kdy došlo
k úpravě pro širokoúhlé promítání.
Zároveň s ní se uskutečnila také rekonstrukce hlediště, kterému bylo
nově přidáno převýšení sedadel

a změnil se také název kina na Panorama.
V 60. letech proběhla řada technických úprav. Plánovaná úprava
na širokoúhlou 70mm projekci
(čímž by se rožnovské kino stalo jedním z prvních svého druhu
v Československu) bohužel neproběhla. Na budově kina totiž
bylo nutné vyměnit střechu, okapy
a byla také potřeba nová omítka.
Kromě toho se zvětšily rozestupy
mezi jednotlivými řadami sedadel,
modernizovala se opona, stěny se
dočkaly nových tapet a nezapomnělo se ani na podlahu. Výměna

sedaček v sále přišla na řadu v roce
1966.
V roce 1972 došlo k přestavbám
některých částí kina a od roku
1973 začal být připravován projekt
generální opravy budovy. Projektová dokumentace byla dokončena
v květnu 1975 a 31. října téhož
roku převzala staveniště firma. Kolaudace rekonstruované budovy proběhla 11. ledna 1977 a 15. ledna se
zahájil provoz filmem Paleta lásky.
Dalším větším rekonstrukčním
zásahem do budovy byla výměna
střechy nad promítacím sálem v 90.
letech. V roce 1997 se kino dočkalo

Dramaturg kina Pavel Jakubík.

prostorového zvukového systému
Dolby surround Pro logic.
Neméně důležitým milníkem se
stala instalace digitální promítací
techniky. V roce 2011 byla pro zachování kina nezbytně nutná jeho
digitalizace. Díky podpoře Státního fondu pro podporu a rozvoj
české kinematografie a města se
podařila digitalizace v lednu 2012.
Díky tomu mohlo sloužit až do svého konce v březnu 2022.
Kino spravuje T klub — kulturní
agentura.
(r), fota Jakub Sobotka

1. 3. 2022 poslední promítání.
Kultovní snímek Pulp Fiction.

Fotka z posledního promítání — Petra Krupová (Téčko), Růžena Valchářová (kino Panorama), Renáta Koňaříková (Téčko) a Dana Procházková.

Bývalí pracovníci kina — zleva Anna Madronová, Jarmila Vlčková, Emílie
Pavlátová, Václav Holiš, Vladimír Sáček, Stanislav Langer, Alois Pecháček, Lenka Vičarová (exšéfka Téčka) a Ludmila Kubínová.

KULTURA
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Přestěhováno-Otevřeno-Půjčování-Umožněno
Pavel Zajíc
zapa@knir.cz

V pondělí 11. dubna byl provoz
městské knihovny obnoven po
přestěhování do náhradních prostor Společenského domu. Tedy
po necelém měsíci od jejího uzavření 15. března. Návštěvníci
a uživatelé tak mají k dispozici
půjčovnu a čítárnu, tak jako tomu
bylo v původní budově. Nicméně
jsou tu jisté změny a omezení, se
kterými budou uživatelé muset počítat a akceptovat je, a to zejména
z důvodu omezených prostor pro
uložení fondů, které má knihovna
k dispozici.
O kterých omezeních píši? Tak
zejména se týkají přístupnosti
fondů knih, které byly umístěny
ve studovně (tedy dokumenty
slovníkového a encyklopedického
charakteru a také fondy regionální
literatury). Tyto jsou v tuto chvíli
nedostupné (lépe řečeno dostupné na vyžádání ke studiu v rámci
knihovny), neboť jsou umístěny
ve skladišti za pódiem, které nelze
z provozních důvodů veřejnosti
zpřístupnit. Dále jsou to fondy
cizojazyčné literatury, které jsou
také na vyžádání ze skladiště. A sa-

mozřejmě funguje, tak jako doposud tzv. depozitář, tedy odloučené
skladiště v pobočce na Horních
Pasekách. Sál Spoláku nyní tedy
funguje jako půjčovna knih.
První dojem všech návštěvníků a uživatelů je velmi pozitivní.
„Máte to tady pěkné, vzdušné...,“
zní unisono. Avšak uvědomí-li si

nedostává, je volný prostor pro pobyt mezi knihami, pro jejich čtení,
prohlížení, pro intimitu s knihou.
Po prvních několika hodinách nám
bylo jasné, že musíme minimálně
vytvořit prostor pro sezení v předsálí a tudíž jsme expandovali i tam.
V patře na schodišti je pak
umístěna čítárna novin, časopisů

skutečnost, že impozantní vysoký
strop vyvolává pouze iluzi vzdušnosti, ale plocha, na níž je stejné
množství knih jako ve staré budově, je menší, dochází jim, že vše
je zde jako návštěva u kouzelníka.
Prostě jsme, jak se lidově říká..,
upletli z h.vna bič. V sále jsou
sloučeny všechny knižní fondy
určené jak dětem, tak dospělým,
avšak čeho se, zejména pak dětem

a půjčovna zvukových dokumentů, kopírka. Nově se pak v čítárně
půjčují také společenské hry, které
byly doposud umístěny v hlavní
hale u centrálního pultu. K dispozici je tedy více než sto titulů periodik, téměř 400 společenských her.
Také je k dispozici bibliobox
Vilemína, který je umístěn vpravo
od hlavního vstupu do knihovny,
poblíž stojanu na kola.

Základní služby knihovny se
tedy zaměstnancům podařilo resuscitovat po stěhování bez větších
problémů. Patří jim za to veliké poděkování a uznání. Čtenáře bych
chtěl požádat o shovívavost, protože orientace mezi knihami je nyní
pro knihovníky ještě náročnější
než dosud.
Nyní jsou na řadě, co se týče
resuscitace, služby kulturního
a vzdělávacího charakteru, tedy
besedy pro veřejnost a školy. Zde
je oříšek trochu tvrdší a k jeho
rozlousknutí bude potřeba onačejšího fištróna. Jedná se zejména o souběh vzdělávacích aktivit
knihovny s pohybovými a sportovními aktivitami v tělocvičně
SVČ, kdy míra hluku linoucí se
z tělocvičny se neslučuje se soustředěním a klidem nutným pro
vzdělávání. Jinak řečeno, vzpomeňte si na film Obecná škola
a moment těsně před tím, než
je učitel Igor Hnízdo povolán.
Máte? A myslíte (Rozenheime!),
že se v tom mohou žáci něčemu
naučit? Uvidíme. Vše je totiž o vyjednávání a ochotě se dohodnout.
Totiž ke každému měchu se musí
najít špagátek a my začínáme hledat. Držte palec, ať jej najdem.
Jaru vstříc.

vás zve na
Středa 11. 5.
→ 19:00 Úterý 17. 5.
→ 19:00 Středa 18. 5.
Janíkova stodola
kostel Všech svatých
Vrátnice

Znovu a líp
Svěží komedie o lásce, manželství
a přehodnocování. On je uznávaný
spisovatel, elegán, má rád drahé pití,
mladší ženy, tenis a obdiv. Ona je jeho
manželka a už toho má dost. Co by
se stalo, kdybyste smazali uplynulé
roky společného života a byli zase
na začátku? Mladí, zamilovaní a plní
ideálů? Hrají: Marek Daniel, Kristýna
Frejová, Marcela Holubcová a další.

→ 19:00

Irena Chřibková
Jan Adamus

Jarní poetický večer
Podzimková, Fencl, Fiala

Koncert nejvýraznější české varhanice své generace a hobojisty Jana
Adamuse. Jan Adamus patří k významným osobnostem současné
klasické hudby. Jeho činnost směřuje
od hry na hoboj, přes dirigování až
k hudební vědě. Irena Chřibková náleží
mezi nejvýraznější české varhaníky
své generace.

Hudebně-poeticko-divadelní projekt
s cílem rehabilitovat poezii ve smyslu
vrátit ji zpátky k lidem. Básně a písně
o jaru, zhudebněná poezie, Seifert,
Hrabě, Skácel, Merta… Kristýna Podzimková kovaná v recitaci, Ondřej Fencl
zabydlený v muzice a jako host Petr
Fiala, který svou poetiku celoživotně
spojil s písničkami Mňágy a Žďorp.
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Do nové výroby
v Rožnově pod Radhoštěm hledáme

TECHNIKY SERVISU
SMĚNOVÉ PRACOVNÍKY SERVISU
TECHNOLOGY A INŽENÝRY

ZAJÍMAVOSTI / POZVÁNKY
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ČSŽ – Spolek rožnovských žen – jaro a Velikonoce
 Příspěvek čtenáře
Máme za sebou Velikonoce. V tuto
dobu vždy pořádáme „Velikonoční
stůl“. Tak tomu bylo i tentokrát,
a tak v předsálí Brillovky byla výstava a ukázky velikonočních aranžmá,
vajíček, patchworku, Věra Otevřelová pletla tatar, ženy mohly ochutnat
i velikonoční pečení. Zkrátka velikonoční výstava – bylo to krásné a milé.
Taky nadešla doba, kdy končilo volební období našeho spolku, a proto se ženy sešly 8. 4. v krásném sále
Brillovky na akci Ženy ženám. Tato
akce je již tradicí, koná se u příležitosti MDŽ a tentokrát byla spojena
s volbami výboru. Práci ve výboru
ukončila jedna členka a byly zvoleny nové tři ženy, které by měly
přinést pro práci spolku „nový vítr“
a taky nové nápady. Spolek sdružuje 231 žen různého povolání, náboženství, názorů — ve věku od 30 do

94 let. Akce pro takovýto spolek
musí být různorodé, aby si mohla
každá vybrat… Na Ženy ženám vždy
pozveme ženu, která nám má co říci
nejen o svém životě, ale taky o práci,
zájmech a pohledu na život. Tentokrát nám vyprávěla Ilonka Kroupová, která je taky členkou spolku – její
krásné povídání poslouchaly ženy se
zatajeným dechem. Nádherné valašské písně nám zazpívala děvčata
„Štyry tety“ – to nás potěšilo a moc,
hned bylo veseleji a veseleji a moc
jim děkujeme. Samozřejmě na akci
nechybělo ani výborné občerstvení,
káva a večeře. Ženy byly rády, že si
po dlouhé covidové pauze mohly
popovídat a v sále to šumělo, jako
ve včelím úle – ale spokojenost byla
a těšíme se na další akce.
V pondělí 11. 4. se část členek
spolku sešla v Domově pro seniory,
kde jsme uspořádaly taky „Velikonoční stůl“ – byl nazdobený vším
hezkým, co ženy vytvořily. Pro klienty domova jsme připravily pohoš-

tění, kávu, čaj a malinkatý dáreček.
Na úvod zazpívaly a přednesly básně
děvčata ze Základní školy Sluníčko
Koryčanské Paseky, potom A. Vašutová popovídala o Velikonocích
a pohovořila s klienty o tom, jaké
vzpomínky mají na tyto svátky
z mládí. Krásným vystoupením sbo-

ru Rožnovští ogaři byli velmi potěšeni všichni přítomní, jejich zpěv i na
přání rozveselil celý sál. Budeme se
těšit na další akce v Domově pro seniory, kde i naše ženy pracují jako
dobrovolnice.
Marie Rethyová
předsedkyně spolku

Už je tady zase 1. máj
 Pohlednice Richarda Sobotky
Kdo by si 1. máje nevzpomněl na
nejslavnějšího poetu tohoto dne
Karla Hynka Máchu (1810—1836),
a jeho lyricko-epickou báseň Máj,
vrcholné autorovo dílo prvně vytištěné až po jeho smrti roku 1836, které
se stalo základním kamenem moderní české poezie.
Od těch časů se stal první máj svátkem zamilovaných a nepsaným
zákonem je, aby se políbili pod rozkvetlým stromem. V Praze tím jediným správným místem k prvomájovému polibku je socha Karla Hynka
Máchy na Petříně. Není žádný div,
že právě v tento den se také koná
studentská slavnost Majáles.
Ti dříve narození nezapomněli,
že téměř padesát let jsme 1. máj
slavili jako Svátek práce, takže na
nějaké líbání pod rozkvetlým stromem nebyl pro samou práci a boj
za mír čas. Toho dne pionýři manifestovali v pionýrském kroji a s rudým šátkem na krku, jehož tři cípy

Na 1. máje se za minulého režimu manifestovalo s celou
parádou za každého počasí.
Foto Bedřich Přikryl
údajně symbolizovaly tři generace
bojovníků za mír – pionýrů, svazáků a komunistů.
Dospělí, navzdory tomu, že byla
obchodní síť trochu líp zásobena
spotřebním zbožím než v nemájové dny, měli za povinnost masově
se účastnit prvomájového průvodu
a demonstrovat tak jednotu dělníků, rolníků a potažmo i pracující
inteligence. Nescházely v prvomájovém průvodu obří portréty internacionálních pilířů socialismu, ani
bojově laděné soudružské pozdravy sovětskému lidu a jeho leninské
komunistické straně. Provolání Ať
žije socialismus a mír! mělo absolutní přednost před máchovsky

laděným sloganem: Byl první máj,
byl lásky čas…
Největší rožnovská fabrika na
elektronické součástky každoročně
o 1. máji byla tradičně nejmasovějším účastníkem prvomájového
průvodu. Kupodivu vůbec nebylo
složité zajistit účast všech zaměstnanců. Sice bylo v ten den pracovní
volno, ale každý zaměstnanec musel ještě před vypuknutím průvodu
označit v továrně svou přítomnost
na pracovním lístku „píchačce“
v evidenčních hodinách „píchačkách“. Tato manifestace solidarity
sjednocené masy s hesly a portréty státníků vydržela těch několik
stovek metrů ulici 1. máje až po

tribunu na jejím konci s povinným
poslechem slavnostního proslovu.
Průvod pokračoval na rožnovské
náměstí a cestou nekontrolovaně
řídl, takže k rudé pěticípé hvězdě
uprostřed náměstí dorazilo jen torzo uvědomělých nešťastníků, kteří
neměli odvahu zbavit se vnucených
transparentů. Co následovalo, to už
nikdo nezaznamenal. Byl 1. máj.
Možná si někdo na Karla Hynka
Máchu a jeho lyricko-epickou báseň Máj vzpomněl. Sbíraly se pohozené transparenty, pilo se pivo
a kdo ví, jaké procento populace
o tom nevlídném času pomýšlelo
na lásku.
Richard Sobotka

Jana Mynářová – kulturní podhoubí

Působí jako učitelka výtvarného oboru ZUŠ v Rožnově, kde
jejími hodinami prošla řada osobností. Ocitla se také v prvním
svobodně zvoleném Parlamentu ČR a později výrazně ovlivnila
vznikající rožnovskou punkovou scénu.
→ úterý 3. 5.

Folklorní hudební scéna – díl IV. Soláň

CM Soláň patří na Rožnovsku k těm mladším, vznikla až po
revoluci. Chcete vědět, jaké byly její cesty? Jak dopadla
v anketě Zlatý slavík, či jak je to s Pavly Ptáčky v muzice?
Poslechněte si další díl Moniky Kovářové. → úterý 17. 5.

Poslouchejte kulturní podcast z Rožnova
na www.tka.cz/podcasty nebo na vaší oblíbené
podcastové platformě.
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Do sběru odpadků se zapojila i základní škola

Ukliďme Zubří! Takovýto název
měla výzva, která si kladla za cíl
zbavit zuberské ulice a přírodu všeho, co tam nepatří.
S přicházejícím jarem se také ve
druhém městě na Rožnovsku rozhodli udělat dobré skutky vůči

přírodě. „Zapojili jsme se do výzvy
Ukliďme Česko, u nás s názvem
Ukliďme Zubří. Začali jsme už v pátek 8. dubna, kdy ruku k dílu přidali
také kluci a holky z místní základní
školy. Jim se podařilo sesbírat na pětašedesát pytlů odhozeného odpadu,
což je skvělý výkon, a patří jim za to

velké poděkování,“ informoval Josef
Randus ze zuberského městského
úřadu. Kromě školy a řady dobrovolníků se ještě k úklidu odhodlali
turisté a Český svaz žen. „Celkem
se nasbíralo 720 kilogramů odpadu.
Ze zajímavých nálezů se můžeme
pochlubit pneumatikami od trakto-

ru. Jinak jsme naštěstí nenašli nic
mimořádného, jednalo se především
o plastové, papírové či skleněné úlovky. Příští rok samozřejmě akci budeme chtít zopakovat, snad nám vyjde
počasí, letos nám počasí vůbec nepřálo,“ dodal na závěr Randus.
(r)

Velikonoční turnaj přilákal házenkáře z Česka i Slovenska

Zuberské týmy A + B. Zadní stojící řada zleva Josef Randus (ved. družstva), Tomáš Pavlíček (ved. družstva), Adam Orság, Filip Vičan, Tomáš
Pavlíček, Dominik Holiš, Jan Holčák, Jakub Juříček, Filip Mikulenka, Vít Onderka, Tomáš Frňka, Josef Šimurda (ved. družstva), Iva Juříčková (ved.
družstva), Tomáš Bechný (trenér). Stojící v popředí zleva Šimon Maléř, David Šupler, Matyáš Šenkeřík, Matyáš Poruba, Michal Štěpán a Michal
Šimurda. V předklonu zleva Simon Gašpar, Ondřej Vavřín, Josef Brokeš. Klečící zleva Josef Šimurda, Patrik Jelínek, Tobiáš Bechný, Martin Němec,
Jiří Sváček, Štěpán Chovanec, Dominik Zeman, Ondřej Vodárek, Lukáš Koliba a Tobiáš Křenek. Ležící zleva Šimon Čmelík a Jaroslav Zeman.

Na Velký pátek se v zuberské ROBE
aréně konal velikonoční házenkářský turnaj ml. žáků. Síly si v něm
změřilo šest týmů z ČR a SR.

Kromě dvou domácích zuberských celků se na turnaji utkali
házenkářské naděje ze slovenské
Považské Bystrice, dále z Velké
INZERCE

Bystřice, Zlína a Kopřivnice.
Odehrálo se 15 zápasů systémem
každý s každým, nejlepší výkony
tentokrát předvedli kopřivničtí

borci, kterým tak po zásluze patřilo skvělé první místo. „Turnaj
byl velice dobře obsazený a všechna
utkání byla poměrně dost vyrovnaná. Jsme velice rádi, že se nám po
takřka dvou letech koronavirové
pauzy podařilo konečně zorganizovat pro mladší žáky domácí turnaj,“
sdělil za pořadatele Pavel Přikryl
a pokračoval: „Původně jsme měli
loni v listopadu tradiční mikulášský
turnaj, ten jsme však museli kvůli
covidu opět zrušit, a tak jsme hledali nějaký náhradní termín. V plánu byl původně začátek června, ale
tam už je spousta různých dalších
aktivit, navíc většina družstev už
pomalu finišuje sezonu, tak jsme
se rozhodli udělat turnaj na Velikonoce. Mělo to ale bohužel jeden
poměrně velký háček v podobě největšího halového turnaje v házené
na světě, a to sice PRAGUE HANDBALL CUPU. Naštěstí ne všechna
družstva se letošního ročníku tohoto
pražského turnaje účastnila, a tak
jsme mohli náš zuberský turnaj připravit v tomto termínu.“
Text a fota
Pavel Románek
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Jarní házenkářské derby vyhrál Rožnov.
Lesana i tak slaví vítězství 2. ligy SM

Rožnov — zleva horní řada trenér Lukáš Závorka, Petr Klímek, Filip Koleček, 5 Tomáš Křenek, 7 Ondřej Vítek, 16 Lukáš Martinát a Michal Kulišťák. Zleva prostřední řada
Michal Kubiš, 6 Matěj Ulrych, 14 Štěpán Španihel, 9 David Dobiáš, 8 Lukáš Holiš, 17 Tomáš Skýpala, David Špůrek, 18 Marek Třeštík. Zleva dolní řada 12 David Mikulenka,
Tomáš Měrka. Lesana Zubří — stojící zprava Michal Poruba (vedoucí družstva), Lukáš Holiš, Tomáš Šustáček, Radim Balhárek, Daniel Vičan, Radek Zeman a Tomáš Mikulenka. V předklonu zprava Vojtěch Měrka, Jan Mičola (trenér), Miroslav Dobeš, Vít Červenka a Michal Hub. Brankáři zprava Michal Dorňák a Marek Diviš.

Jarní část házenkářské sezony
2021/22 se i ve 2. lize SM mužů pomalu, ale jistě blíží ke konci. Ačkoliv ještě všechny zápasy nejsou odehrány, už nyní je jisté, že vítězem
SM části je Lesana Zubří, která ve

20 zápasech zaznamenala 18 vítězství a jednu remízu a s 37 body je absolutně první. Borci z Rožnova jsou
k 25. dubnu s 20 body na 7. místě.
Přestože tabulka hovoří jasně
o nebývale skvělé formě Lesany,

v březnovém derby s Rožnovem,
které se odehrálo v hale vakuovky,
se musela smířit s velmi těsnou porážkou 28:27.
Jakmile se 7. května dohraje poslední utkání základní části, čekají

Lesanu dvě utkání baráže s Bohunicemi (vítěz 2. ligy JM) o postup do
první ligy — 15. května se bude hrát
v Zubří a 21. května v Bohunicích.

INZERCE

Text a fota Pavel Románek
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Úspěšná zimní sezona rožnovských atletů
Atleti z klubu AC Sportguides Rožnov mají za sebou úspěšnou zimní
a halovou sezonu. V lednu se konalo Mistrovství Zlínského kraje
mladších žáků v hale, kde získal
Štěpán Vardžák tři zlaté medaile
ve skoku dalekém a v bězích na
60 a 150 metrů. Johana Krupová
vybojovala dvě 2. místa ve skoku
dalekém a v běhu na 150 metrů.
Na úspěchy Rožnovští následně
navázali na halovém Mistrovství
Moravy a Slezska, které se konalo

v atletické hale v Ostravě. Skvělé
2. místo v běhu na 60 m a 3. místo
ve skoku dalekém vybojoval Štěpán
Vardžák. Neztratili se ale ani ostatní naši zástupci, kteří zaznamenali
ve velmi kvalitní konkurenci cenné umístění do 10. místa. Jaromír Pešek 6. místo ve vrhu koulí
a 6. místo v běhu na 1 500 metrů.
Anna Rozkošná 7. místo v běhu na
1 500 metrů a Tereza Kozlová sahala na medaili ve skoku dalekém,
ale milimetrový přešlap ji nakonec

odsunul na 9. místo. Po úspěších
v hale se Rožnované zaměřili na
přespolní běhy. Mistrem Moravy
a Slezska v přespolním běhu kategorie mladších žáků se stal Jaromír

Pešek, jehož výsledek je zatím největším úspěchem našeho atletického klubu. V kategorii dospělých
nad 35 let získal Marek Tretera
3. místo.
(r)

Na snímku jsou zleva ve dřepu Ema Vardžáková a Linda Juříčková. Stojící zleva Johana Krupová, Rostislav Pešek, Tereza
Kozlová, Jaromír Pešek, Matyáš Děcký a Štěpán Vardžák.

SPEKTRUM ROŽNOVSKA – měsíční zpravodaj Rožnova p. R. – MK ČR E 13228 • www.spektrumroznovska.cz • Periodický tisk územního samosprávného celku • Vychází 12x ročně v nákladu 8 100 kusů •
Vydává TV Beskyd, s.r.o., 1. máje 1 000, Rožnov p. R., IČO: 25844334 • Šéfredaktor: Pavel Románek – tel.: 603 242 767, e-mail: redakce@spektrumroznovska.cz • Redakční rada: předseda Jakub
Mikuš, členové Daniel Drápala, Jiří Pernica • Články označené (i), (pr) nebo inzerce jsou placenou inzercí • Tiskne: GRAFIA NOVA, s. r. o. • DTP: Pavel Románek, Michal Geryk • Zdarma pro obyvatele města Rožnova
a obcí mikroregionu • Redakce si vyhrazuje právo příspěvky neotisknout, upravit či krátit. Uveřejněné materiály nemusí vyjadřovat stanovisko redakce• Neoznačené texty a fotografie jsou redakční •
•Jazyková korekce: Helena Uhrová• Uzávěrka příštího čísla je 15. 5. 2022 • Distribuce: Česká pošta. Reklamace na tel.: 954 275 665 (8.00-16.00 hod.) •

