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Ekonomické ukazatele města Rožnova 

INZERCE

DLOUHOLETÁ PRAXE

VODA    TOPENÍ    PLYN

TRUMF
prodej materiálu
montáž plynu
montáž ústředního topení
montáž vody a kanalizace
tlakové čistění domácí kanalizace
kondenzační kotle
tepelná čerpadla
solární panely     koupelny

Chobot 93, Rožnov p. R. • tel.: 608 77 10 05
josef.andrys@seznam.cz

• Rozpočet pro rok 2022: 780 mil. Kč • Zadluženost města: 35 mil. Kč (v roce 2011 si město vzalo úvěr 103 mil., kdy 75 % bylo použito na přeúvěrování 
dříve poskytnutých úvěrů a 25 % bylo využito do investic. Nyní je zůstatek zmíněných 35 mil.) • Výše úvěru města za účelem dofinancování staveb KC 
a  knihovny: 297 mil. Kč (dosud čerpáno 0 Kč) • Aktuální náklady na stavbu KC: 234 tis. Kč (uhrazené fa) • Náklady na stavbu knihovny: 87 tis. Kč. (uhra-
zené fa) • Aktuální výše dotací na KC a knihovnu: 80 mil. Kč. V jednání je navýšení dotací• Finanční rezerva na účtu města: 6 mil. Kč • Data k 20. 5. 2022

Nejen motoristé si musí dát pozor na uzavírky
Ulice Pionýrská

Od 30. května do konce října bude 
zcela uzavřena ulice Pionýrská, 
která se nachází v centru města 
Rožnov pod Radhoštěm. Důvo-
dem uzavírky komunikace je plá-
novaná oprava kanalizace a  vodo-
vodu v této oblasti. 

Pro řidiče je připravena objízdná 
trasa po místních komunikacích. 
Není také možné využívat přechod 
pro chodce na ulici Pionýrská, 
chodci musí přejít komunikaci na 
ulici Nádražní a poté Videčské. 
Vzhledem k typu prací nelze za-
bezpečit průjezd stavbou veřejné 
autobusové dopravě. Z tohoto 
důvodu je autobusová zastávka 
„Rožnov pod Radhoštěm, Palac-

kého ul.“ přesunuta na zastávku 
„Rožnov pod Radhoštěm, Loana“ 
na silnici I/35. 

Stavba bude probíhat postupně 
a pro místní bude zajištěn přístup 
a omezený příjezd k okolním ne-
movitostem. Taktéž bude zajištěn 
příjezd vozidel IZS.

Ulice Láz a Žerotínská

Na rožnovské ulici Láz začnou od 
pondělí 6.  června probíhat staveb-
ní práce na rekonstrukci komu-
nikace, jedná se o úsek v celkové 
délce 350 metrů. 

O dva dny později, tedy ve stře-
du 8. června začne oprava komu-
nikace také na ulici Žerotínská, 
kde bude zrekonstruována silnice 

v délce 133 metrů. V obou ob-
lastech budou opravované úseky 
pro automobily zcela uzavřeny. 
Rekonstrukce komunikací bude 
provedena metodou recyklace za 
studena s  výrobou recyklační smě-
si na místě. „Podkladní vrstvy spolu 
s krytem vozovky budou recyklovány 
do hloubky 200 mm a po smíchání 
s pojivem, tedy cementem zhutněny 
na požadovanou únosnost. Následně 
budou položeny nové vrstvy asfalto-
vého betonu,“ popsal technologii 
Drahomír Janíček z odboru správy 
majetku rožnovské radnice. 

Předpokládaná doba opravy ko-
munikací je 15 dní. Celkové nákla-
dy na uvedenou investici jsou aktu-
álně rozpočtovány na 3,1 milionu 
korun včetně DPH.                     (r)

Na konci května se v Janíkově stodole uskutečnilo slavnostní předání ocenění pro nejlepší rožnov-
ské sportovce uplynulého roku a sportovní osobnosti. Nejlepší sportovkyní města za rok 2021 se 
stala Katrin Dohnálková (skoky na trampolíně, plavání — na fotu vpravo). Na horním snímku 
jsou úspěšné mládežnické kolektivy do 15 let — v oranžových dresech házenkáři a z rukou sta-
rosty Jiřího Pavlici přebírají pohár štafetové biatlonistky. Dole jsou pak osobnosti sportu (popis 
jmen zleva): Martina Omelková — převzala cenu za svou tetu Melanii Molitorovou (tenis), Václav 
Sirotek (volejbal), Miroslav Bil (volejbal), Vladislav Mikunda (skoky na lyžích), Dagmar 
Mikulajová (volejbal), Ivan Martinát (házená) a Josef Tvrdý (házená).  
Kompletní seznam oceněných na www.roznov.cz   (r)

Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz

Sportovkyní roku 2021 je Katrin Dohnálková
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V sobotu 11. 6. se uskuteční Ju-
bilejní koncert pěveckého sboru 
ROSÉNKA a jejích hostů. Pro-
gram začíná v 15 hodin v rož-
novském kostele Všech svatých. 
Vystoupí také mužské vokální 
seskupení SEXTET+ z Nového 
Jičína. Vstupné dobrovolné.

Koncert Rosénky
KRÁTCE

Přátelské setkání pořádá Osadní 
komise Tylovice v sobotu 25. 6. od 
11  hodin na Harcovně. Nebude chy-
bět prodej domácích vajíček, tvaro-
hu, sýrů, pečiva, perníčků, výpěstků 
ze zahrádek a dalších produktů od 
místních. Info na webu tylovice.cz 
a  na Fb Osadní komise Tylovice.

V úterý 21. 6. proběhne řádné za-
sedání městského zastupitelstva. 
Začátek je ve 14 hodin v Brillov-
ce. Na středu 29. 6. je naplánová-
no setkání s občany nazvané Na 
kávu s vedením města. Místo ko-
nání je obřadní síň radnice, čas 
16 hodin. 

Také v roce 2022 se Rožnov 
připojí k největší běžecké akci 
v zemi T-Mobile Olympijské-
mu běhu. Ten se uskuteční ve 
středu 22. 6. Běžci se mohou 
registrovat výhradně on-line na 
www.olympijskybeh.cz. Čas už 
mají jen do 12. 6.                   (r)

Pozvánka do Tylovic Důležitá avíza T-Mobile Olympijský běh

Město aktualizovalo protialkoholovou vyhlášku
Do května platila ve městě obecně 
závazná vyhláška o zákazu konzu-
mace alkoholických nápojů na veřej-
ném prostranství. Přijata byla v roce 
2016, nyní se na květnovém jednání 
městského zastupitelstva dočkala ra-
zantního předělání. To přináší změ-
ny především pro pořadatele trhů, 
kulturních či sportovních akcí.

Zastupitelé před šesti lety stano-
vili lokality, které jsou zmíněným 
právním předpisem „chráněny“ 
před negativními sociálními jevy 
spojenými s požíváním alkoholu na 

veřejnosti. Kromě blízkostí škol, na 
náměstí či v parku jsou to přede-
vším prostory u obchodních center 
a také některá sídliště. „Doteď jsme 
museli na radě povolovat konkrét-
ní výjimky z této vyhlášky. Ty byly 
udělovány u různých sportovních, 
kulturních či společenských akcí, 
vždy se ale jednalo o individuální 
posouzení konkrétní akce a  udělení 
výjimky nárokové. Nyní ale Ústavní 
soud v jednom ze svých závazných 
právních názorů rozhodl, že výjim-
ky musí být přímo zaneseny v textu 
právního předpisu. To jsme nyní uči-

nili. Nově se tedy zákaz konzumace 
alkoholických nápojů a zjevného 
umožňování konzumace alkoholic-
kých nápojů na Rožnovem určených 
veřejných prostranstvích nevztahuje 
na organizované trhy, jarmarky, 
kulturní, sportovní a jiné veřejnosti 
přístupné společenské akce,“ vy-
světlila místostarostka Kristýna 
Kosová (Zdravý Rožnov) s tím, že 
zastupitelé také schválili další pro-
stranství, kde je zakázáno popíjet 
alkohol — konkrétně jde o  místa 
nacházející se do 50 metrů od pra-
covišť úřadů samosprávy.

Přibyly také tři nové lokality, 
kde je nově popíjení zapovězeno. 
Jedná se o plochy, kde je přijatý 
větší počet podnětů od občanů na 
obtěžující chování opilců na místě 
hluk, odpadky, močení na veřejnos-
ti, znečištění... Dochází k častému 
nebo setrvalému výskytu skupin po-
žívajících alkohol na veřejných pro-
stranstvích. Předpis nyní řeší také 
prostory kolem Kauflandu, Alberta 
na ulici Svazarmovská a prodejny 
potravin na ulici Julia Fučíka (pro-
stranství u Billy, Lidlu a Alberta na 
náměstí již vyhláška obsahuje).    (r)

 � K TÉMATU

O komentář k „protialkoholní“ vyhlášce jsme požádali ředitele rožnovské 
městské policie Aleše Pilaře. Jeho vyjádření přinášíme níže.

„Vyhláška o zákazu požívání alkoholu je velmi funkční nástroj k vymá-
hání veřejného pořádku. Upravuje, resp. zakazuje požívat alkohol na 

prostranstvích, jako jsou dětská hřiště, blízkost škol, kostela nebo na ná-
městí. Vedle uložení pokuty, což je u některých klientů bezpředmětné, lze 
odejmout předmět, kterým byl přestupek spáchán. To nám dává možnost 
v  případě nutnosti odebírat lahev s alkoholem. Hrozba odebrání alkoholu 
je pro pobudu-opilce velmi silně motivující k tomu, aby uposlechl výzvy 
strážníka a opustil prostranství, kde alkohol požívat nesmí.“                  (r)

Rožnovský chrámový sbor slaví 40. výročí svého založení

 �  Příspěvek čtenáře

Zakládající vedoucí našeho chrámové-
ho sboru byla paní Libuše Pavelčáko-
vá. Učila v hudební škole v Rožnově 
klavír a později i varhany. Z její třídy 
odcházeli výborně připravení žáci. 
A  jak byla náročná ve škole, tak pra-
covala i se sborem. Přesto mnozí zpě-
váci vydrželi a zpívají ve sboru víc jak 
20 let. Nikdo z nás celou dobu netušil, 
že Libuše byla vysvěcenou řádovou se-
strou. Před osmi lety nám zničehonic 
oznámila, že odchází do kláštera. Byli 
jsme tím zaskočeni, nikdo nevěděl, co 
bude dál, jak a kým nahradíme vedení 
sboru a její hlubokou zbožnost.

Liba Pavelčáková po celou dobu 
spolupracovala se svým spolužákem 
z konzervatoře, Janem Bernátkem. 
Psal pro nás vánoční mše, kantáty 
jako Svatý Vojtěch, Golgota, Ukřižuj!, 
Missa Dominikalis a mnoho jiných 
skladeb. Je nám také výborným umě-
leckým vedoucím. Po odchodu Libuše 
navrhuje a také s námi a orchestrem 
hraje skladby jako Brixiho Moteto 
pastoritium, Rorando caeli a svou 
tvorbu; k oslavě Vánoc Zpívejte píseň 
radostnou, Čas radosti veselosti. Co-
vid naši spolupráci přetrhl a my doufá-
me, že v  ní budeme pokračovat.

Za dobu čtyřiceti let jsme nacvičili 
přes 300 skladeb od středověku až po 
novodobou tvorbu. Jak pod vedením 
Liby Pavelčákové, tak od roku 2014 

pod vedením Aleny Blinkové (učila 
v  ZUŠ sólový i sborový zpěv a hu-
dební nauku) je hlavním cílem našeho 
snažení — z celého srdce chválit Boha 
zpěvem a přiblížit Ho lidem. Snažíme 
se co nejlépe zúročit hřivnu, kterou 
nám daroval. K tomu, aby byl výsledek 
co nejlepší, přispívají další hudebníci, 
zejména ze ZUŠ. Poslední dobou je to 
komorní orchestr, kde nikdy nechybí 
Drahuška a Daniela Klimkovy s  hous-
lemi, na flétnu Jarka Fabiánová a na 
violu Štěpán Krhut ml. A nesmíme za-
pomenout na sopránová sóla Marušky 
Křenkové.

Dnes vzpomínáme i na zpěváky, 
kteří navždy opustili naše řady v po-
sledních osmi letech. Slávka Solan-
ská odešla po marném boji s nemocí 
v  prosinci 2014. V loňském roce Ka-
mil Tonhauser, jak sám říkal, náš je-

vištní technik. Snad nikdo s takovou 
elegancí a samozřejmostí nenachys-
tá židle pro sbor, jako on :). V říjnu 
pak Maruška Kondrátová, učitelka 
ZŠ, která vychovala s manželem šest 
osvojených dětí. Žena víry, plná lásky 
k lidem a k hudbě. Buďtež požehná-
ni zpěváci, ať vaše hlasy zní k oslavě 
Boží navěky. Teď už všichni tři zpívají 
v nebi spolu s andělskými chóry.

Za tu řadu let jsme zpívali nejen 
u  nás, ale i v okolních obcích a  měs-
tech, při slavnostech Biřmování, 
svěcení kostelů, varhan, při Primici, 
setkání rodin nebo varhaníků, na Be-
nefičních koncertech, Noci kostelů, 
v  olomoucké katedrále a také při 
zahájení Rožnovských slavností, kdy 
mši svatou přenášela živě televize 
NOE. Mnohokrát pak na Radhošti, 
na Cyrilometodějských slavnostech, 

kdy jsme zpívali námi milovanou sta-
roslověnštinu. Všude tam jsme pozna-
li krásná místa, kostely a potkali pří-
jemné a obětavé lidi a přívětivé kněze. 

Umíme se také dobře bavit i mimo 
zpívání. Máme dobrou partu, slavíme 
spolu narozeniny, jmeniny, rádi pose-
díme u vínečka, nebo něčeho dobrého 
po koncertu. Co ale neumíme, je za-
stavit čas. A tak sbor pomalu stárne. 
Potřebovali bychom do všech hlasů 
posily. Lidi, kteří mají rádi hudbu 
a neváhají investovat čas a úsilí do 
společného díla – zpěvu. Zkoušíme 
každý čtvrtek od 17.30 do 19.30 ho-
din. Víme, že každý začátek je těžký, 
ale kdo vydrží, bude odměněn a určitě 
se mu bude mezi námi líbit. Se všemi 
vámi se těšíme na společné zážitky.                                                                                 

Jiřina Ireinová

Rožnovská seniorská karta — UPOZORNĚNÍ
Platnost „Rožnovské seniorské karty“ vydané městem v rámci 5. ročníku končí 
30. 6. 2022. Stávající držitelé si mohou novou kartu vyzvednout po předložení 

staré karty a dokladu totožnosti na Městském úřadě Rožnov, Palackého 480 
v kanceláři č. 203, a to od pondělí 27. 6. do pátku 1. 7. vždy v úředních ho-
dinách: pondělí, středa 8.00 až 11.00 a 12.00 až 17.00 hodin, úterý, čtvrtek, 
pátek 8.00 až 11.00 a 12.00 až 14.00 hodin.                                             (měú) 



Místní firma ANAFRA s.r.o., která 
již od roku 2006 přijímá odpovědnost 
za IT svých zákazníků, zahájila před 
třemi lety vedle prodejny Penny Market 
v  areálu bývalé Loany Rožnov budování 
nového zázemí společnosti s moderním 
datovým centrem. V duchu tradice tex-
tilního průmyslu interně nazvaného pro-
jektu „Punčocháče“. Do rekonstrukce 
a budování technologií firma investovala 
více než 100 milionů Kč.

„Objekt v centru Rožnova původně slou-
žil jako čistička a úpravna vody pro tex-
tilní průmysl. Výroba tady v roce 2010 
skončila a my v současné době tento 
brownfield rekonstruujeme jako datové 

centrum. Další podlaží budou sloužit 
naší IT výrobě a jako kanceláře zaměst-
nanců. Ti budou moci využívat společné 
prostory k relaxaci, včetně terasy s  vý-
hledem na Radhošť a město. Hlavní 
jádro technického zázemí je v podzemí. 
V těchto prostorách budou umístěny 
datové sály se síťovou infrastrukturou 
a serverovými technologiemi,“ říká Ing. 
Jan Franc, jednatel společnosti.

Na podzim letošního roku plánuje 
ANAFRA slavnostní otevření této 
budovy. Bude poskytovat zázemí pro 
účely společnosti a zázemí zaměst-
nanců, ale těšit se můžeme také na 
prohloubení spolupráce s místními 
školami či univerzitami. Cílem spo-

lečnosti je poskytovat nejen kvalitní 
a robustní služby svým zákazníkům, 
ale zároveň budovat odbornou a pro-
fesionální komunitu, díky které bude 
Rožnov pod Radhoštěm atraktivním 
místem jak pro práci, tak pro život.

S dokončením výstavby budou 
vznikat nové pracovní pozice, na 
svém webu www.anafra.cz má firma 
již nyní vypsaných několik pozic od 
návrhářů prémiových serverových 
konfigurací, přes ERP specialisty po 
B2B obchodní zástupce. ANAFRA 
dlouhodobě působí v Rožnově pod 
Radhoštěm, Praze, Katovicích a Tr-
navě, aby mohla „Přijímat odpověd-
nost za vaše IT“.                     (inzerce)
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Rozhledna oslavila 10 let
Deset let od svého vzniku oslavila 
dne 7.  května Jurkovičova rozhledna 
v  Rožnově. Stavba za 12,2 mil. Kč, 
která byla započata v roce 2010 a  do-
končena 2012, byla úplně poprvé ote-
vřena 28. dubna 2012. Nyní, po de-
seti letech provozu, se připravuje na 
přivítání návštěvníka č. 400 000. Na 
fotu dole vlevo je dřívější místosta-
rosta a hlavní iniciátor stavby roz-
hledny Alois Vychodil, vpravo pak 
projektant Antonín Závada.         (r)

Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz

V červnu na Dny zdraví
Dny zdraví v Rožnově se uskuteč-
ní v  pondělí 6. 6. nejen na terase 
Brillovky, ale také v  městském par-
ku u hudebního altánu. 

V městském parku u hudebního 
altánu se od 9 hodin uskuteční 
JÓGA PRO DĚTI, pod vedením 
Veroniky Kolečkové. Tato aktivita 
je určena dětem mateřských škol ve 
věku od 3 do 7 let, ale také dětem 
a maminkám z veřejnosti. U skupi-
nek dětí z MŠ je nutná rezervace 

času u koordinátorky akce Ivety 
Dorotíkové, tel. 731 630 315. Ka-
pacita je omezena. V parku bude 
zároveň od 9 hodin probíhat také 
RANNÍ JÓGA PRO ZDRAVÉ 
TĚLO určena seniorům, pod ve-
dením Lucie Říhové. Na ranní 
jógu je potřeba si s sebou vzít pití 
a podložku na cvičení. Pro držitele 
Rožnovské seniorské karty je u této 
aktivity možnost získání razítka.

Další program bude již od 
rána probíhat na terase Brillovky 

a  bude určen dětem základních 
škol. V  rámci programu se děti 
mohou těšit na praktickou ukázku 
první pomoci (vyzkoušení resusci-
tace, použití AED, aj.), ochutnáv-
ku fairtradových dobrot, prohlídku 
sanitního vozu, soutěže a pohybové 
aktivity zaměřené na bezpečnost 
v  dopravě, simulátor stáří a jiné. 
Program je určen zejména dětem 
5. a 7. tříd škol a je nutná rezerva-
ce času u koordinátorky akce Ivety 
Dorotíkové, tel. 731 630 315. Od-
polední aktivity v rámci Dne zdra-
ví budou od 12 do 16 hodin urče-
ny široké veřejnosti. Nejen děti, 
maminky, rodiče i prarodiče se 

mohou těšit na bohatý program. 
Celý odpolední program proběh-
ne také na terase Brillovky, Bezru-
čova 211. Program bude zaměřen 
na ukázku první pomoci, měření 
krevního tlaku, měření zraku, 
ochutnávku zdravých a fairtrado-
vých potravin, ukázku simulátoru 
stáří a další doprovodný program 
týkající se Dnů zdraví. Pro držite-
le Rožnovské seniorské karty je 
při účasti této akce možnost zís-
kat razítko.

Bližší informace k akci budou 
zveřejněny na webu města Rožnova  
www.roznov.cz.

(měú)

Rožnovská firma ANAFRA otevře moderní datacentrum

Vizualizace nové budovy ANAFRA.

Poděkování
Reakce na článek Názor na revita-
lizaci Koryčanských Pasek uveřej-
něný v minulém čísle Spektra Rož-
novska. Chtěli bychom poděkovat 
městu za konečně vstřícné setkání 

a jednání na místě se zástupci BD, 
kterých se první etapa revitaliza-
se sídliště týká. Za náš BD 1442 
jsme rádi, že se povedlo najít řeše-
ní, se kterým jsme spokojeni.                                 
                  Ing. Regina Mikušová
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fujárek festival
divadelní bojovka
zájezd do divadla
tanec na náměstí
hudební fujaré

fujaré v červnu :

fujare.cz

Beata Bocek, Budoár staré dámy, H2BSB, 
damúza, ruky na dudy, koťátko zkázy, kouř...

19.

22.

27.

27.

18.

INZERCE

KinoKavárna ◆  Vrátnice & Brillovka

tk
a.

c
z/

ki
no

  6. 6.     Belle

13. 6.     Osudová strela

16. 6.     Poslední závod

20. 6.    107 matek

28. 6.     Divoch

29. 6.    Muži na pokraji 
               nervového zhroucení

http://www.dumbarev.cz
http://www.solanskysro.cz
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Uzávěrka soutěže Kvetoucí město Rožnov je 29. června. Info na www.tka.cz

Rekonstrukce vlakového nádraží startuje v srpnu
Vlakové nádraží v Rožnově pod Rad-
hoštěm čeká velkolepá rekonstruk-
ce. Nové podoby se dočká nejen 
nádražní budova, ale také kolejiště. 
Celkové finanční náklady na tuto 
investiční akci se vyšplhají téměř 
k  236 milionům korun. Správa že-
leznic nyní vyhlásila výběrové řízení 
na zhotovitele stavby, stavební práce 
by měly začít v srpnu 2022.

Rekonstrukce vlakového nádraží 
bude spočívat nejen v úpravě ko-
lejiště, které bude mít nově dvě ná-
stupiště s nástupní hranou ve výše 
550  mm nad kolejí tak, aby byl za-
jištěn pohodlný nástup do nízkopod-
lažních vlaků, ale kompletní přestav-
bou projde také nádražní budova. 

Okolních prostor se také do-
tknou změny. Vznikne zde nové 
parkoviště u nádraží, které bude 
poskytovat možnost krátkodobé-
ho i  celodenního parkování. Ne-
zbytnou součástí je také umístění 
stojanů na kola, které pohlídá ka-
merový systémem. Současně bude 

vybudován nový přístupový chod-
ník od konce Zemědělské ulice pro 
komfortní přiblížení se k nástupiš-
ti. V okolí nádraží bude vysazena 
také zeleň, která v letních dnech 
poskytne potřebný stín. Po dobu 
rekonstrukce nádražní budovy 
bude zajištěno fungování pokladny, 

čekárny a WC pro cestující v mobil-
ních buňkách. Na nezbytnou dobu 
bude zřízeno provizorní nástupiště 
směrem k obchodním domům, za-
vedení náhradní autobusové dopra-
vy se předpokládá pouze během 
listopadu a prosince.

(měú)

Vizualizace Správy železnic

První vlak přijel do Rožnova pod Radhoštěm před 130 lety
 �Pohlednice Richarda Sobotky

Stalo se tak 2. června 1892. Po de-
seti letech jednání konečně došlo ke 
stavbě železnice z městečka Krásna 
do Rožnova pod Radhoštěm. Původ-
ně mělo Valašské Meziříčí i Krásno 
každé své nádraží, vzdálená byla od 
sebe necelý kilometr, až později do-
šlo na jejich sloučení a zůstala jen 
železniční stanice Val. Meziříčí (ke 
spojení měst došlo od 1. 1. 1924). 
Pro zastávky Hrachovec, Zašová 
a  Zubří byly postaveny unifikované 
cihlové nádražní budovy, používané 
pro Severní dráhu Ferdinandovu. 
Lokomotivám se pro jejich rozměry 
a tvar říkalo kafemlýnky.

V té době sice existoval jízdní řád, 
ale cesta vlakem z Val. Meziříčí do 
Rožnova trvala někdy až půldruhé 
hodiny. Vlak totiž na každé stanici 
„šiboval“ — nechával ve stanici na-
ložené nákladní vagóny a  prázdné 
přibíral. 

Osobní vlaky byly tvořeny jen 
třemi nebo čtyřmi vagóny. Každý 
měl na obou koncích otevřenou 
ohrazenou plošinu a schůdky, nad 
nimi řetízek nebo sklopnou tyč, 
aby cestující během jízdy nevypa-
dl. Vůz byl středem průchozí. Byly 

však také vozy, kde každé kupé 
mělo z  obou stran dveře. K nim se 
cestující dostal akrobatickým výstu-
pem na jedno nebo dvě široká prk-
na, která vedla podél celého vagónu 
a  nahrazovala schůdky. Některá 
kupé byla uzavřená, jiná jen do po-
loviny a bylo možné přelézat z  jed-
noho do druhého přes opěradlo. 

Rychlost jízdy umožňovala vy-
skočit z jedoucího „expresu“, pro-
běhnout se podél trati a zase nasko-
čit. I k haváriím došlo. V Krhové 
vjel vlak na zastávce rovnou do 

stáda krav, které právě hnali z  pas-
tvy, tři z nich toto střetnutí zaplatily 
životem. 

Jindy si jakýsi strýc při cestě 
z  dobytčího trhu ve Val. Meziříčí 
odskočil do nádražní restaurace 
na pivo. Krávu bezstarostně uvá-
zal k nárazníku nákladního va-
gónu. Vagón byl o chvíli později 
připojen k soupravě a kráva svůj 
nedobrovolný odchod ohlašovala 
mohutným řevem. Vše dobře do-
padlo, ale starého Valacha to stálo 
pokutu.

V té době patřilo k cechovním 
náležitostem, aby vlaková nádraží 
pěkně vypadala. Personál jednotli-
vých nádraží jako by soutěžil, kte-
ré z nádraží bude úpravnější cel-
kovým vzhledem budovy, okolím 
i květinovou výzdobou. Nejinak 
tomu bylo také v Rožnově pod 
Radhoštěm. 

Romantika starých časů se vra-
cí, kdykoliv se na trati ukáže histo-
rická parní lokomotiva — obdivo-
vaná „stará dáma na kolejích“.   

(sb)

První vlak vypravený z Rožnova do Krásna   
v létě roku 1892.                 Foto archiv VMP 
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SPEKTRUM  NÁZORŮ

Bezesporu nejvíce ,,na očích“ jsou bezdomovci v samém srdci Rožnova — na Masarykově náměstí. Zastupitelům 
města a tiskové mluvčí radnice jsme proto zaslali tyto otázky: Jak vnímáte aktuální situaci s lidmi bez přístřeší, kteří se 
pohybují po náměstí? Byli jste někdy svědkem či účastníkem incidentu s bezdomovci? Existuje nějaké řešení tohoto 

sociálního problému, které v Rožnově ještě nebylo využito? Měla by se na bezdomovce více zaměřit městská policie?

Michal Kulišťák (ANO)
Bezdomovci v Rožnově, zdá se, jsou 
neřešitelný problém. Ať už kvůli ab-
senci vůle cokoli se svou životní situací 
dělat, lehké dostupnosti alkoholu, či 
možnosti víceméně kdykoli v jakémko-
li stavu přenocovat v pohodlí bytu jed-
noho ze svých kumpánů, což snižuje 
motivaci docházet do denního centra 
Elim. Dalším problémem je, že měst-
ská policie v současnosti nemá velkou 
oporu v legislativě a může tyto nega-
tivní jevy pouze potlačit, nikoli zlikvi-
dovat. Nicméně řešení v rámci města 

se nabízí několik. Omezit těmto lidem 
přístup k alkoholu za využití zákazu 
prodeje alkoholu podnapilým vyplýva-
jícím ze zákona a tento zákaz striktně 
kontrolovat. Motivovat veřejnost, aby 
neváhala toto porušení, či další pře-
stupky hlásit městské policii. Častější 
fyzické kontroly náměstí a okolí poli-
cií. Zvýšit snahu úřadů, i přes nedo-
statek možností a určitou marnost, na 
sociální práci s těmito lidmi. V nepo-
slední řadě apelovat na zákonodárce, 
aby našli odvahu vytvořit nástroje pro 
účinný boj s tímto problémem.

Zdeněk Němeček (KDU-ČSL)
Téma měsíce je pro MěP, PČR i ZZS 
každodenním problémem. A zda 
jsem byl svědkem incidentu s bezdo-
movci, zní ano. Nejen svědkem. MěP, 
PČR i ZZS je opakovaně řeší. A než 
bezdomovci bych je nazval chronic-
kými alkoholiky, kteří obtěžují své 
okolí. Někteří jsou vlastníky bytu. 
Zákon č. 65/2017 Sb., což je Zákon 
o ochraně zdraví před škodlivými 
účinky návykových látek, konkrétně 
hlava III a IV tohoto zákona definu-
je možnosti, boje s těmito individui. 

Policie je může vykázat ze zákonem 
definovaných lokalit, jedince bez 
trvalého bydliště v Rožnově vykázat 
z města. MěP dělá maximum, co jí 
uvedený zákon dovoluje. Bohužel si 
tyto pochybné existence vybírají turis-
ty a občany exponovaná místa, kde 
mají šanci získat peníze na alkohol.   
I když jsou policií vykázáni, vracejí 
se jako bumerang zpět. Chci vyzvat 
všechny, kteří i v dobré vůli dají 
tento jedincům peníze: Nedělejte to. 
Nepodporujte je. Bohužel jsou mezi 
námi i ti, kteří jim vymění stravenky 

Bezdomovci — (ne)řešitelný problém Rožnova?
S teplým jarním počasím se bohužel i v našem městě stále častěji setkáváme s problémy souvisejícími s lidmi bez 
přístřeší. Ti, mnohdy ovlivněni alkoholem či jinými návykovými látkami, budí svým nepřizpůsobivým chováním po-
horšení, případně znečišťují veřejná prostranství. U této příležitosti jsme proto požádali o krátký rozhovor člověka 
v dané problematice nejzkušenějšího — ředitele rožnovské městské policie Aleše Pilaře. 

 � Jak jsme na tom v Rožnově s lid-
mi bez přístřeší — kolik jich u nás 
máme, kolik z nich jsou ženy?
„Přesný počet jde těžko určit. Tyto 
osoby často migrují mezi městy, 
objevují se a zase odcházejí. Dále 
některé osoby bez vlastního bydliště 
se snaží přebývat u svých známých.
Ne všechny osoby, které vnímáme 
jako bezdomovce či pobudy, jsou 
bez přístřeší. Mají své byty a domy. 
Jen je baví žít venku. Máme zde ko-
lem deseti osob tvořící stálou skupi-
nu. Z toho je zhruba čtvrtina žen.“

 �Které negativní sociální jevy jsou 
spojeny v Rožnově s bezdomovci? 
„Nejčastěji se jedná o znečištění veřej-
ného prostranství. Osoby pod vlivem 
alkoholu močí, kálejí, odhazují zbyt-
ky jídel na místě, kde se zrovna na-
cházejí. Nejzávažnější porušení záko-
na je ohrožení bezpečnosti provozu, 
kdy se opilec potácí či leží na silnici.

Negativní sociální jev je zejména 
setrvalé zabrání určité části veřejné-
ho prostoru celou skupinou popíjejí-
cích pobudů. Je to pro občany velmi 
otravné a obtěžující. Nehledě k tomu, 
že se někteří dopouštějí žebroty a  vy-
ptávají  po kolemjdoucích peníze. Na-
bízí se tedy otázka, jak tuto situaci 
řešíme — nejčastěji jsou tyto osoby 

vyzvány, aby opustili místo, kde svým 
chováním porušují veřejný pořádek. 
Pokud ohrožuje pod vlivem sebe, či 
jiné osoby, nebo bezpečnost silnič-
ního provozu pod vlivem alkoholu, 
může klient skončit na záchytce. 
Ukládání finančních pokut má smysl 
pouze u osob, které nejsou pobírající 
dávku v hmotné nouzi. Z této dávky 
nelze pokuty strhnout.“

 � Jak by měli občané postupovat, 
pokud jsou obtěžováni bezdomovci, 
kteří po nich požadují peníze?
„V žádném případě peníze nedávat, 
a pokud budou žebrající osoby ne-
odbytné, neprodleně volat strážníky. 
Je třeba mít na paměti, že veškeré 
darované peníze pobuda proleje 
hrdlem. Tím se uzavírá kruh jeho 
věčného setrvávání na ulici.“

 �Nejvíce bezdomovců se pravi-
delně pohybuje v okolí nákupních 
center a také na náměstí. Daří se 
z těchto lokalit lidi bez přístřeší 
vytěsňovat, nebo k tomuto městská 
policie nemá „právní nástroje“?
„Jak jsem již výše uvedl, to první 
a  potřebné opatření je, aby tyto oso-
by opustily místo, kde se porušuje 
veřejný pořádek. Tedy vyzýváme je 
k opuštění místa. Je to krátkodobá 

úleva, ale pokud klient výzvy upo-
slechne a odejde, je to pro tu chvíli 
jediný způsob, jak zjednat pořádek. 
Pokuty  mnohdy nemá smysl udě-
lovat. Ve spolupráci s úřadem práce 
jsme však v minulém roce navázali 
užší spolupráci. Pokud máme pode-
zření, že  opilec pořídil alkohol za 
dávku v hmotné nouzi, posílám pod-
nět přímo úřadu. Úřad práce může 
zásadním způsobem  zasáhnout do 
systému výdeje těchto dávek. To, 
že chronický opilec neobdrží svůj 
pravidelný příděl bankovek, které 
propíjí, může být motivující. Ne-
myslím si, že opilce-pobudu tímto 
převychováme. Na to jsou zde jiné 
instituce. Minimálně si tito klienti 
začnou dávat větší pozor, aby nebyli 
přistižitelní při požívání alkoholu 
na veřejnosti. A to je jeden z cílů, 
jak omezovat negativní dopady cho-
vání opilců na veřejnosti.“ 

 �Kdybychom měli porovnat po-
slední roky - je situace s lidmi bez 
domova v Rožnově lepší, nebo ne?
„Zhoršení nebo zlepšení situace je 
dost subjektivně vnímáno. Za po-
slední rok několik klientů vlivem 
svého nezdravého způsobu života 
zemřelo. Na jejich místě se však ob-
jevili ‚noví‘. Počet klientů je relativ-

ně setrvalý. Kriminalita jako taková 
za poslední roky klesala. Závažné 
trestné činy jsou v našem regionu 
spíše výjimkou. Porušování veřejné-
ho pořádku opilci, pobudy či bezdo-
movci je z hlediska zákona bráno 
jako méně závažné. 

Nicméně chápu, že pro občana, 
který si platí daně, za to, aby žil 
v  bezpečném a  spořádaném prosto-
ru. Nikdo není zvědavý na pohled na 
zanedbaná opilá individua. Občané 
se mohou kdykoli obrátit na svou 
městskou policii, která může momen-
tálně zjednat pořádek. 

Z dlouhodobého hlediska je ne-
zbytné, aby si všichni byli vědomi 
toho, jak se můžou podílet na uli-
cích bez opilých pobudů. Důležité 
je nedávat těmto osobám žádné 
peníze, nekupovat od nich poukazy 
na potraviny, nedávat jim zadarmo 
jídlo ani oblečení a nenechávat ob-
lečení v taškách u popelnic. A samo-
zřejmě — nepodávat ani neprodávat 
opilci-pobudovi alkohol.  

Pokud vše výše uvedené děláte, 
nekonáte žádné dobrodiní. Pouze 
potvrzujete, že strategie živobytí, 
kterou pobudové realizují, je funkč-
ní. Nic je pak nedonutí tento způsob 
života měnit.“ 

(r)

Opilí bezdomovci často ohrožují i sami sebe. Tento snímek pořídila ka-
mera městské policie na frekventované čtyřproudé silnici I/35.  Foto MP
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za peníze „v dobrém“ kurzu. Jsou 
i obchodníci, kteří jim za stravenky 
prodají alkohol. Zákon jasně definu-
je prodej alkoholu podnapilé osobě 
i postihy takovéto prodejce. Zde je dle 
mého možnost. Domluva a následně 
postih dle zákona. A přeneseně jsou 
tito opilci zdraví a životu nebezpeč-
ní. V době, kdy ZZS řeší tyto opilce, 
nemůže být jinde, tam, kde může 
jít o život. A také okrádají všechny, 
kteří platí daně. Z těch jsou placeny 
výjezdy IZS. Jen výjezd sanitky do 
jejich oblíbené lokality u Alberta na 
náměstí stojí cca 3 000 Kč. Další jsou 
pak náklady na převoz na Detox, po-
byt zde, případně v nemocnici.

Kristýna Kosová (Zdravý Rožnov)
Mé zkušenosti jsou takové, že skupin-
ka lidí bez přístřeší je pro své okolí 
obtěžující hlavně svým výskytem ve 
veřejném prostoru, osobně jsem ne-
byla svědkem žebrání nebo agresivi-
ty, ale už to, že před obchodem stojí 
tento hlouček, může vzbuzovat obavy. 
Za velmi obtěžující považuji nepořá-
dek hlavně v okolí supermarketu 
Albert a zaměňování zelené plochy 
s toaletou. Toto se pokusíme řešit 
přímo s managementem prodejny 
v Praze, protože naše opakované žá-
dosti o dokup veřejného prostranství 
před prodejnou zatím nikam nevedly 
a prostor až do poloviny chodníku pa-
tří Albertu. Zatím plochu, která není 
v majetku města, bohužel nemůžeme 
upravit a intenzivněji udržovat, a to 
nám brání situaci vyřešit.

Jan Kučera (Nezávislí Rožnováci)
Téma se dotýká většiny Rožnováků, 
když se z části bezdomovců setká-

vají na náměstí či u supermarketů. 
Rozdělím to na 2 části. V Rožnově 
máme kolem 50 bezdomovců. Větši-
na obyvatel o více než 40 z nich ani 
neví. Žijí ve městě, využívají sociál-
ní služby a nezatěžují své okolí. To 
je první téma. Pak je skupina do 10 
osob, kterou opakovaně potkáváme. 
Ta nás zatěžuje, otravuje, vytěžuje 
městskou policii. Městská policie 
bezdomovce nemůže vyvézt z města 
jen tak. Pokud dá pokutu, většinou 
není uhrazena. Je potřeba hledat 
chytrá řešení v mezích, které umožní 
zákon. I proto jsem v loňském roce 
svolal ředitele městské policie, Úřad 
práce (vyplácí dávky), sociální odbor 
a poskytovatele sociálních služeb 
(pracují s bezdomovci v terénu). Dali 
jsme hlavy dohromady a vznikl plán, 
jak situaci zlepšit. Větší část dávek 
problémovým osobám šla přímo 
v poukázkách na jídlo, a ne v peně-
zích. Vznikl tlak na provozovny, aby 
problémovým osobám nenalévali al-
kohol. Řešilo se opatrovnictví nejpro-
blémovější osoby, u které je potřeba 
řešit i psychiatrickou pomoc. Někte-
ré kroky probíhají soudně a trvá to. 
Výsledek není hned, ale postupně se 
daří věci posouvat. Pak je tu těch 40 
osob, o kterých většina Rožnováků 
neví. Zřídili jsme před lety noclehár-
nu a denní centrum a s bezdomovci 
se pracuje. Někteří najdou znovu byd-
lení a práci. Dokonce se podařilo jed-
noho klienta dostat zpět ke studiu na 
vysoké škole. Úspěch také je, že nám 
na rozdíl od některých jiných měst, 
čísla nerostou. Děkuji za trpělivou 
práci řediteli a strážníkům městské 
policie  s těmi problémovými. Díky 
za kvalitní práci sociálním službám 

s většinou bezdomovců a to tak, že 
o nich téměř nevíme.

Libor Adámek (Piráti) 
Bezdomovci na náměstí jsou jen nej-
viditelnější pomyslný vrchol sociální-
ho problému závislosti na alkoholu 
nebo drogách. Tato problémová si-
tuace není jen na náměsti, ale silně 
závislé lidi často potkáte i na vlako-
vém nádraží, před supermarkety, 
v hospodách, na sídlištích a většina 
taky někde bydlí, což způsobuje pro-
blémy často i sousedům. Můžeme 
spekulovat, zda jsou horší bezdomov-
ci, často skoro bezvládně obývající la-
vičky na náměstí, nebo dlouhodobě 
závislí uživatelé pervitinu, kteří jsou 
schopni např. i drobné kriminality 
při nedostatku peněz na koupi dal-
ší dávky. Policie tento problém hasí 
v rámci toho, co jí dovoluje zákon, 
což například u lidí, kteří skončili na 
ulici nemá moc účinek a často navíc 
zatěžuje nejen policii, ale i záchran-
nou službu, která pak může chybět 
u vážnějších případů.

Přiznejme si, že naše společnost 
bohužel doposud nedokázala najít 
uspokojivé a fungující řešení problé-
mu se závislostmi. Připadá mi, že 
se řešení tohoto problému zaseklo, 
například stále udržujeme absurdní 
a nefunkční politiku kriminalizace 
bezproblémových uživatelů konopí, 
kdy jsou nesmyslně trestáni lidé za 
pouhé pěstování rostlin pro léčeb-
né účely nebo rekreační uživatelé, 
přitom máme všude lehce dostupný 
alkohol, který je jedna z nejnávyko-
vějších látek. Pro vážně závislé lidi, 
což má často původ v jejich život-
ním traumatu a bolesti, tu nemáme 

účinný systém, jak je dostat k léčbě 
jejich závislosti. Současná neřešená 
situace však zasahuje svými dopady 
každého, nejen zavislého.

Petra Graclíková (MěÚ Rožnov) 
Město přistupuje aktivně k řešení 
problémů, které jsou spojené s lid-
mi bez přístřeší. Nejčastěji se jedná 
o znečišťování veřejného prostran-
ství či žebrání peněz po kolem-
jdoucích. V těchto případech téměř 
ihned po upozornění zasahuje měst-
ská policie. Největším problémem se 
nyní zdá prostor u náměstí, kde se 
tito lidé zdržují převážnou část dne 
a pocitově je tento jev nepříjemný, ať 
už pro místní či pro turisty ve měs-
tě. Snažili jsme se co nejvíce těmto 
lidem omezit přístup k alkoholu, 
živnostenský odbor již podnikl ně-
kolik kontrol v přilehlých podnicích, 
aby zjistili, zda lidem bez přístřeší 
neprodávají alkohol za poukazy 
na potraviny. V případě potvrzení 
podezření zneužití hmotné dávky 
v nouzi může být změněn systém 
výdeje těchto dávek. Bohužel místo 
u Alberta, kde se tito lidé nejvíce 
scházejí, není v majetku města, tu-
díž prozatím město není schopno 
s tímto prostorem jakkoliv naklá-
dat. Vedení města již poněkolikáté 
vyzvalo majitele pozemku k řešení 
situace, nejlépe odstraněním lavi-
ček, tak aby se zde tito lidé nemohli 
scházet, nebo k odprodeji pozemku 
do vlastnictví města. Pod zastřeše-
ním Albertu skupinka lidí bez pří-
střeší konzumuje alkohol a vyvolává 
obavy u nakupujících, prodejna po-
travin by přitom měla být přístupná 
bez podobných problémů.

Stavební práce na kulturním centru i knihovně běží na plno
V současné době má Rožnov dvě velké 
investiční akce — rekonstrukci a pří-
stavbu knihovny a stavbu kulturního 
centra. Spektrum Rožnovska se ze-
ptalo místostarosty Jiřího Melchera 
(ANO), jak obě stavby probíhají. Od-
pověď přináším v plném znění níže.

„Už třetí měsíc stavíme v Rožnově pod 
Radhoštěm nové kulturní centrum 
a  knihovnu. Obě tyto investice patří 
mezi největší projekty města za dlouhou 
historii. Důstojný, multifunkční kultur-
ní stánek, který už více než třicet let 
postrádáme a vzdělávací podoba větší 
knihovny jsou tím nejpotřebnějším vkla-
dem do moderní infrastruktury a růstu 
Rožnova. Od začátku března probíha-
lo svižné bourání budovy vysloužilého 
kina a postupně se rozrůstalo staveniště 
na Bezručově ulici. Prostranství mezi 
Brillovkou a ZŠ Pod Skalkou tak zá-
sadním způsobem měnilo tvář a v prů-
běhu dubna a května už jedou naplno 
stavební práce na výkopech a betonáži 
základů budoucího kulturního centra. 
Velká plocha staveniště znamená pro 
chodce prodloužení jedné z cest od 
polikliniky. Věříme, že se u nich ale 
setkáme s pochopením, které si ostatně 
vyžaduje každá větší stavba.

Také staveniště knihovny (spodní 
foto) zažívá od dubna čilý stavební 
ruch. Podle schváleného projektu pro-

bíhají práce zejména v okolí a uvnitř 
historické budovy knihovny. Po oplocení 
a vybavení prostoru staveniště provedla 
dodavatelská firma odstranění zpevně-
ných ploch kolem budovy. V interiéru 
knihovny došlo k vybourání všech prv-

ků, které by bránily dalšímu průběhu 
rekonstrukce. Na přilehlém zahradním 
pozemku byly také odstraněny odborní-
ky vytipované stromy a keře. Ve druhém 
květnovém týdnu se rožnovští zastupi-
telé sešli na kontrolním dnu na obou 

stavbách, kde měli možnost seznámit se 
za účasti vedení města a  technického 
dozoru s postupem výstavby a  doplnit 
si tak informace, které jsou již součástí 
každého dalšího zasedání zastupitel-
stva města.“                                      (r)

Snímky z 22. května 2022.
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Školáci z Rožnovska se střetli v literárním klání

15.6. 
2022 

 

 17:00 - 19:00 h 
 

 

JANÍKOVA STODOLA 
Valašské muzeum v přírodě 

Rožnov pod Radhoštěm 
 
 

 VSTUP ZDARMA, z kapacitních důvodů 
je však nutné si rezervovat místo 
na www.maproznovsko.cz nebo             

na e-mailu: info@maproznovsko.cz. 

Zveme vás na přednášku, kde 

MAREK s JIRKOU  

budou mluvit o tom, co je 

vlastně v životě důležité          

a na čem opravdu záleží. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
 
 
 
  
     

   Marek Herman  Jiří Halda  

ČČEEHHOO  SSEE  BBOOJJÍÍMMEE    
    AA  ČČEEMMUU  VVĚĚŘŘÍÍMMEE    
      aanneebb  aabbyy  bbyylloo  ddoommaa  ddoobbřřee!!  

 

 

Na vaši účast se těší realizační tým 

INZERCE

POZVÁNKA

Literární klání nazvané A tuhle kni-
hu už jsi četl? určené pro žáky zá-
kladních škol se uskutečnilo v pátek 
13. května v rožnovské Brillovce.

Akci připravil realizační tým 
projektu MAPII Rožnovsko ve 
spolupráci s městskou knihov-
nou. Pointou literárního klání, do 
kterého se zapojilo 12 základních 
škol mikroregionu, bylo pro žáky 
či týmy žáků vybrat si oblíbenou 
knihu a přesvědčit ostatní poslu-
chače, aby si ji také přečetli. Vol-
ba způsobu prezentace knihy byla 
ponechána na samotných žácích 
a jejich kreativitě. Mohli ji znázor-
nit jakýmkoliv způsobem – např. 
prezentací v powerpointu, výtvar-
ným, divadelním či hudebním 
zpracováním, komiksem nebo na-
točením videa.

Děti si přizvaly fanoušky ze 
svých škol, takže sál Brillovky byl 
naplněn jejich kamarády, kteří je 
přišli podpořit. „Formu literárního 
klání jsme tvořili spolu s pracovní 
skupinou pro čtenářskou gramot-
nost. Na několika schůzkách jsme 
debatovali, jak ji uchopit, aby byla 
pro děti motivační, oslovila zá-
bavnou formou co nejvíce čtenářů 
a  vzbudila u dětí ještě větší zájem 
o čtení,“ nastínila hlavní cíl akce 
jeho organizátorka a manažerka 
projektu Martina Novosádová 

a pokračovala: „Vítězem našeho 
literárního klání se staly všechny 
děti, které se ho zúčastnily. Cílem 
totiž nebylo poměřování jednotli-
vých účastníků, ale spíše vzájemné 
inspirování a vzbuzení zájmu si 
prezentované knihy přečíst. S akcí 

jsme velmi spokojeni. Děti před-
vedly obrovskou paletu zajímavých 
prezentací, byli jsme velmi mile pře-
kvapeni, jaké různorodé kreativní 
formy zpracování předvedly.“       (r)

http://hotelrelax.cz
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KAM
ZA KULTUROU

ČERVEN
Vážení čtenáři,

níže vám přinášíme červnový 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 Brillovce (viz program Téčka). Městská knihovna 
již naplno funguje v prostorech Společenského domu.

Pekař, vlastním jménem Petr Toms, získal v roce 
2016 Českého Slavíka v kategorii Objev roku 
a cenu Evropy 2. Do širšího povědomí vstoupil 
písněmi Bůh a Tančím. Delta Fuse je mladá, ale 
velmi nadějná irská bluesrocková kapela.
19.00 hodin — nádvoří Brillovka
 

 � PONDĚLÍ 13. 6.
KINOKAVÁRNA • OSUDOVÁ STRELA
Film je věnován slavnému vlaku Slovenská 
strela. Jeho unikátní elektrický pohon vynalezl 
Vsetíňan Josef Sousedík. Dokument časosběr-
ně zachycuje nedávnou rekonstrukci vlaku. 
19.00 hodin — kinokavárna Vrátnice
 

 �ÚTERÝ 14. 6.  
PKM — Bigbítové hity 60. let
19.00 hodin — klub Vrátnice
 

 � ČTVRTEK 16. 6.
KINOKAVÁRNA • POSLEDNÍ ZÁVOD
Legendární příběh Hanče a Vrbaty každý zná, 
málokdo ale ví, jak se opravdu odehrál...
19.00 hodin — sál Brillovka
 

 � PONDĚLÍ 20. 6.
KINOKAVÁRNA • 107 matek
Dokument hraný s pasážemi z ženské věznice 
v ukrajinské Oděse.
19.00 hodin — kinokavárna Vrátnice
 

 � PONDĚLÍ 27. 6.
MAXIPES FÍK
Z malého pejska vyrostl velký pes Fík a z malé-
ho dobrodružství začalo velké, které vám před-
vede pražské Divadlo Krapet.
16.30 hodin — Janíkova stodola (skanzen)
 

 �ÚTERÝ 28. 6.  
KINOKAVÁRNA • DIVOCH
V zoufalé snaze překonat krizi středního věku 
Martin utekl ze společnosti, aby žil v lese.
19.00 hodin — kinokavárna Vrátnice
 

 � STŘEDA 29. 6.
KINOKAVÁRNA • MUŽI NA POKRAJI NER-
VOVÉHO ZHROUCENÍ 
19.00 hodin — sál Brillovka
 
VÝSTAVY
 
GALERIE NA RADNICI

 �DO ÚTERÝ 28. 6.
BEDŘICH PŘIKRYL — ROŽNOVSKÝ 
FOTOGRAF 2. POLOVINY MINULÉHO 
STOLETÍ
Výstava fotek Bedřicha Přikryla je dokumen-
tem dané doby, kterou má ještě starší generace 
v živé paměti. Výstava otevřena po, st 8 až 17 
hodin; út, čt a pá 8 až 14 hodin.

 � STŘEDA 1. 6.
AF BAND S HOSTEM
Na den dětí si přes den vybavte ratolesti a večer 
přijďte zapařit na Vrátnici. Těšíme se na vás, 
těšte se taky. Bude to jízda — tentokrát s hos-
tem Liborem Macháčkem.
19.00 hodin — klub Vrátnice
 

 � SOBOTA 4. 6.
UŽ JSME DOMA HRAJÍ PÍSNĚ FPB
Na koncertě zazní lehce přearanžované verze 
písní jedné z prvních punkových kapel v tehdej-
ším Československu, která, stejně jako UJD, 
pochází z Teplic.
20.00 hodin — klub Vrátnice
 

 � PONDĚLÍ 6. 6.
KINOKAVÁRNA • BELLE
Mistr japonské animace Mamoru Hosoda 
(Mirai, dívka z budoucnosti) již před lety de-
klaroval svou fascinaci starou francouzskou 
pohádkou „Kráska a zvíře” a ve svém sedmém 
filmu ji také převedl na plátno.
19.00 hodin — kinokavárna Vrátnice
 

 � STŘEDA 8. 6.
RICKOLUS, ARAN SATAN
20.00 hodin — klub Vrátnice
 

 � ČTVRTEK 9. 6.
SETKÁNÍ JUBILANTŮ
Téčko pod záštitou místostarostky Kristýny Ko-
sové zve jubilanty města Rožnova na sváteční 
odpoledne. Akce pouze pro pozvané jubilanty.
14.00 hodin — sál Brillovka
 

 � PÁTEK 10. 6.
E, PACK A.D., PANENSKÉ PLAMENY
Brněnské E si možná pamětníci ještě vybavují 
– tyhle E jsou ale z USA a jejich hlavní posta-
vou je kytaristka a zpěvačka Thalia Zedek, jež 
patří ke kultovním postavám bostonské alter-
nativní rockové scény. Po několika zmařených 
pokusech o další evropské turné (ano, covid…) 
se do Evropy konečně vracejí The Pack A.D., 
které ve své tvorbě sázejí na ty nejlepší momen-
ty z odkazu garážových kapel jako MC5 nebo 
Mudhoney. Živelný zvuk koncertů The Pack 
A.D. skutečně dává zapomenout na fakt, že to 
je „jen“ kytara a bicí.
Z nedalekého Kopru přijedou koncert dotunit 
Panenské plameny.
20.00 hodin — klub Vrátnice
 

 � SOBOTA 11. 6.
KAPELA PEKAŘ, DELTA FUSE (IRSKO)

SPOLEČENSKÝ DŮM
 � PÁTEK 3. 6. — STŘEDA 31. 8.

ORBIS PICTUS PLAY ROŽNOV
Expozice se skládá ze 17 objektů, které zapojí 
vaše smysly, především zrak a sluch. Všechny 
vystavené objekty ožívají díky interakci ná-
vštěvníků. Vernisáž proběhne ve čtvrtek 2. 6. 
v 17 hodin. Otevírací doba: červen: út — ne 
13 až 18 hodin, červenec a srpen: út — ne 10 
až 12 a 13 až 18 hodin.
 
GALERIE KOSTNICE
SOBOTA 4. 6. — NEDĚLE 10. 7.
Jiří Kobr — Ta, ono, ten
Jiří Kobr pracuje převážně s dřevem, z nějž vy-
řezává své sochy a reliéfy. Dřevěné desky také 
používá jako matrice, z nichž ručně tiskne gra-
fiky na papír a na stará prostěradla. Vernisáž 
proběhne v pátek 3. 6. v 17 hodin ve farské 
zahradě. Otevírací doba: út — so: 10 až 16, ne: 
12 až 16 hodin.
 
PODCASTY • https://www.tka.cz/podcasty

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

 � PONDĚLÍ 6. — PÁTEK 10. 6.
VEČERNÍČKY U SPOLÁKU
Týden plný pohádek a čtení pro děti, začíná se 
vždy v 17.00 hodin u Spoláku. V případě nepří-
znivého počasí se akce uskuteční v zastřešené 
terase Společenského domu.
• PONDĚLÍ — DIVADLO V BATOHU: 
    Africká pohádka
• ÚTERÝ — DIVADLO NAVĚTVI: 
    Dlouhý, Široký a Bystrozraký
• STŘEDA — DIVADLO SCÉNA: 
    Rákosníček a jeho rybník
• ČTVRTEK — DIVADLO M. ŠŤASTNÉHO: 
    Dobrokabaret
• PÁTEK — DIVADLO T. NOVOTNÉHO: 
    O princezně, která se ničeho nebála

 � STŘEDA 8. 6.
ČTENÍ SLUŠÍ KAŽDÉMU
Čtení z knih, které, ač možná zůstaly pozapo-
menuty, mohou stále oslovovat.
14.00 hodin — kavárna Domova seniorů
 

 �ÚTERÝ 14. 6.
MĚSTO V MÉ PAMĚTI
Pracovní setkání tvůrčí skupiny seniorů.
17.00 hodin — Spolák
 

 � STŘEDA 22. 6.
KONVERZAČNÍ KOUTEK aneb Jdeme si 
povídat. Chcete taky? Tak přijďte do Spo-

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

Městská knihovna
Tel.: 571 654 747
www.knir.cz
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21.00 až 22.00 hod. — Dřevěné městečko — 
Komorní amfiteátr: VEČER TANEČNÍHO 
HUMORU (Všetečníci Bratislava)
22.00 až 24.00 hod. — Dřevěné městečko: PŘI 
MUZICE (taneční zábava s CM Petra Valy)

• NEDĚLE
10.30 až 11.30 hod. — Dřevěné městečko — 
pódium na palouku: DĚTI DĚTEM (DTS 
Ondrášek Brno, DFS Valašenka Vidče a DFS 
Malý Radhošť)
11.30 až 12.30 hod. — Dřevěné městečko — 
pódium na palouku: TANEČNÍ WORKSHOP
13.30 až 15.00 hod. — Dřevěné městečko — 
Komorní amfiteátr: O FRAJERECH A  FRA-
JERKÁCH (NS Kohoutek Chrudim, FS Rozsu-
tec Žilina, VSPT Vsacan Vsetín, Staroměstští 
mládenci, Repetilky, CM Bálešáci Staré Město)
15.00 až 16.45 hod. — Dřevěné městečko — 
Komorní amfiteátr: ŽIVO NA DĚDINĚ (NS 
Kohoutek Chrudim, Slezský soubor Heleny 
Salichové Ostrava, VSPT Radhošť, Krůžek 
štyr tet, DFS Malý Radhošť)

 �ÚTERKY 14., 21. A 28. 6.
VYPRÁVĚNÍ VALAŠSKÝCH BÁJÍ A POVĚSTÍ
Vypráví Ilona Kroupová
9.00 až 17.00 hodin — Valašská dědina

 � PÁTEK 24. 6.
SVATOJÁNSKÝ PODVEČER
Pořad o letním slunovratu, tajemných svato-
jánských kouzlech, lidovém léčitelství a magii 
na Valašsku.
21.00 až 23.00 hodin — Valašská dědina

 � SOBOTA 2. 7.
PORTÁŠSKÉ CHODNÍČKY
Pořad věnovaný 305. výročí ustanovení portáš-
ského sboru.
14.00 až 16.00 hodin — Dřevěné městečko

 �NEDĚLE 3. 7.
OZVĚNY VALAŠSKÉHO SLAVÍNA
Ke 100. výročí narození básníka Ladislava 
Nezdařila.
15.00 až 17.00 hodin — Dřevěné městečko

Galerie CREARS
Tel.: 739 403 486

 �DO SOBOTY  23. 7. 
TOMÁŠ JETELA ALCHEMY výstava obrazů
GALERIE CREARS, nábř. Duk. hrdinů 442

 �DO SOBOTY 4. 6.
TOMÁŠ JETELA ALCHEMY výstava obrazů
STAGE GARDEN GALLERY CREARS, 
Na Zahradách 2188

 � SOBOTA 11. 6. AŽ SOBOTA  30. 7.
STEFAN MILKOV SOCHY A OBRAZY au-
torská výstava  
STAGE GARDEN GALLERY CREARS, 
Na Zahradách 2188

FUJARÉ – kultura pod Radhoštěm
Tel.: 608873807
www.fujare.cz, www.facebook.cz/fujare, ins

 � SOBOTA 18. 6.
FUJÁREK FESTIVAL – DIVADLO * MUZI-
KA * FILM * WORKSHOP
Divadla pro děcka (DAMÚZA, Ústavúžasu), 
divadlo pro dospělé (Koťátko zkázy), koncerty 
(Beata Bocek, Budoár staré dámy), letní pro-
mítání (Kouř), divadelní workshop pro děcka. 

lečenského domu povídat si s lidmi, které 
válečný konflikt donutil opustit své domovy. 
Tvoříme nový prostor pro scházení, povídání 
a vzájemné porozumění. Drobné odlišnosti 
v  našich jazycích určitě nebudou překážkou, 
naopak můžeme se toho spoustu naučit. In-
spirujme se na chvíli od dětí, které s jazyky 
problém vůbec nemají.
17.30 hodin — Spolák
 
PRO DĚTI
 

 � SOBOTA 11. 6.
KAŠPÁREK A ČARODĚJ (premiéra)
Představení loutkového divadélka ROLO.  
10.00 hodin — Spolák
 

 � STŘEDA 29. 6.
MOŘSKÝ OBCHŮDEK
Lovci perel mohou směnit své mořské peníze 
Moriony za věcné odměny.
13.00 hodin — Spolák

Klub seniorů
Tel.: 774 423 197

Zdravotní turistické vycházky

 �ÚTERÝ 7. 6.
PUSTEVNY
Trasa: Pustevny — Bukovina — Kněhyně — Pr. 
Bečva — RETASO (asi 9 km)
Sraz v 8.15 hodin na AN, nást. 19               
 

 �ÚTERÝ 14. 6.
ZTRACENEC
Trasa: Velké Karlovice — Podťaté Světlá — Ka-
sárna — Ztracenec (asi 15 km)
Sraz v 8.15 hod. na AN, nást. 18
 

 �ÚTERÝ 21. 6.
STRAČKA
Trasa: Zašová Stračka — Porubky — Čertoryje 
— Zubří (asi 10 km)
Sraz v 8.15 hod. na AN, nást. 6 
 

 �ÚTERÝ 28. 6.
HOSPODA U MACHÝČKŮ
Trasa: Hlaváčky — Díly — Val. Bystřice — hos-
poda U Machýčků (asi 10 km)
Sraz v 8.15 hod. na AN, nást. 15

Další akce v měsíci
  

 � STŘEDA 1. 6.
PŘEDNÁŠKA — MŮJ POČÍTAČ
Info v KS
 

 � PONDĚLÍ 6. 6.
MĚŘENÍ GLYKÉMIE
9.00 až 11.00 hodin — malá kancelář KS
 

 �ÚTERÝ 7. 6.
VAJEČINA
Ve spolupráci s klubem Horní Bečva proběhne 
setkání v areálu Retasa s vaječinou. Sportovní 
vyžití, sraz ve 14.00 hodin. 
Nutno se přihlásit.
 

 � STŘEDA 8. 6.
SETKÁNÍ JUBILANTŮ
Nutno potvrdit účast do 3. 6.
14.00 hodin — KS
 

 �ÚTERÝ 7. AŽ ČTVRTEK 9. 6.
JAK VALAŠI CHOVALI VČELY
Program ve Valašském muzeu v přírodě.

 � SOBOTA 11. 6.
JUBILEJNÍ KONCERT ROSÉNKY
15.00 hodin — kostel Všech svatých
 

 � STŘEDA 15. 6.
VYCHÁZKA S HOLEMI NORDIC WALK-
ING ZA BYLINAMI
Bližší info: Hanka.Majerova@seznam.cz, 
mobil: 732 835 480
16.00 hodin — sraz v KS
 

 � ČTVRTEK 16. 6.
POSEZENÍ S HARMONIKOU
14.00 hodin — KS
 

 � ČTVRTEK 23. 6.
PŘEDNÁŠKA — DUCHOVNÍ CESTA DO 
SANTIÁGA DE COMPOSTELA.
15.00 hodin — KS                                                    
 

 � ČTVRTEK 30. 6.
DEN NA KOLE
9.00 hodin — parkoviště u ZŠ Videčská                 

Valašské muzeum v přírodě
Tel.: 571 757 111

 � STŘEDY 1. A 15. 6.
PŘÍBĚHOVÁ HRA O PACHOLKU DIVÍNOVI
Poskládejte střípky skutečného příběhu ze 
života rožnovského lidu pomocí luštění šifer 
a rébusů ukrytých na trase vedoucí areálem 
Dřevěného městečka. Vhodné pro skupinky 
2  až 6 lidí. Hra se nekoná v případě deště.
9.00 až 17.00 hodin — Dřevěné městečko

 � ČTVRTEK 2. 6.
DO MUZEA ZADARMO
9.00 až 17.00 hodin — celý areál skanzenu

 � PÁTEK 10. 6.
NOC KOSTELŮ
Varhanní koncert v kostele sv. Anny.
19.00 až 22.00 hodin — Dřevěné městečko

 � PÁTEK 10. AŽ NEDĚLE 12. 6.
ONDRÁŠOVA VALAŠKA
IV. ročník přehlídky folklorních souborů

• PÁTEK
15.00 až 16.00 hod. — Masarykovo náměstí: 
POZVÁNKA NA ONDRÁŠOVU VALAŠKU 
(DTS Ondrášek Brno).
16.00 až 17.00 hod. — Masarykovo náměstí: 
KONCERT VOJENSKÉ HUDBY OLOMOUC
20.30 až 22 hod. — Valašská  dědina — amfite-
átr Na Stráni: kROK za kROKEM (Vojenský 
umělecký soubor Ondráš Brno)

• SOBOTA
10.00 až 11.30 hod. — Masarykovo náměstí: 
BUMTARATA NA VRATA 
(DFS Valašenka Vidče, DFS Valášek Kozlovi-
ce a DFS Malý Radhošť)
14.00 až 15.00 hod. — Dřevěné městečko – 
Komorní amfiteátr: OBRÁZKY ZE ŽIVOTA 
ONDRÁŠKU (DTS Ondrášek Brno)
15.30 až 17.00 hod. — Dřevěné městečko —  
Komorní amfiteátr: TŘI KRAJE, JEDEN 
FOLKLOR (NS Kohoutek Chrudim,  DTS 
Ondrášek Brno, DFS Malý Radhošť a CM 
Soláň & tanečníci Rožnov)
17 až 18 hod. — Dřevěné městečko — pódium 
na palouku: TANEČNÍ WORKSHOP
19 až 20.30 hod. — Dřevěné městečko — Ko-
morní amfiteátr: 77 VERBUNKOV (taneční 
divadlo Ifjú Szivek Bratislava)

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

Klub seniorů
Tel.: 774 423 197
klubsen.rpr@centrum.cz
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A v neděli divadelní bojovka! – Fujárek je sou-
částí U:Festu Rožnov.
Celý den a v noci — Brillovka
 

 �NEDĚLE 19. 6.
ENIGMA — DIVADELNÍ BOJOVKA 
PRO DOSPĚLÉ, MLÁDEŽ AJ RODIČE 
S DĚTMA
Vyzýváme skupiny odvážných kontraagentů na 
špionážní souboj. Šifrujeme poezií, hudbou, 
geometrií a dalšími metodami, testujeme zdat-
nost a psychickou odolnost, trpělivost i zruč-
nost, a dokonce i vynalézavost. Proto nás také 
porazí jen ti, co se dokážou stmelit a domluvit, 
zvolit si správnou strategii… Více ke hře na 
www.fujare.cz.
11.00 hodin — Brillovka a okolí
 

 � STŘEDA 22. 6.
ZÁJEZD DO DIVADLA — NAŠI FURIANTI
Pojeďte s námi na komedii do ostravského di-
vadla Aréna. Čerstvý pohled na českou diva-
delní klasiku. Odjezd v 16.45 h od Brillovky 
zájezdovým autobusem, lektorský úvod a kul-
turní program v autobusu zajištěn. Možno na-
stoupit i ve ValMezu, Zašové či Zubří. Více na 
webu www.fujare.cz.
 

 � PONDĚLÍ 27. 6.
TANEC NA NÁMĚSTÍ — THE URGE + H2BSB
Vystoupení rožnovské taneční skupiny H2BSB 
a mezinárodního tanečního projektu The Urge 
německé choreografky Ceren Oran s šesticí 
tanečníků, elektronickou hudbou a živým sa-
xofonistou. Jaký pohyb se vejde mezi postel 
a skříň? (15 + 35 minut). Vstup volný.
16.00 hodin — Masarykovo náměstí
 

 � PONDĚLÍ 27. 6.
HUDEBNÍ FUJARÉ — RUKY NA DUDY 
& CASEY DRIESSEN (USA)
Společný komorní koncert beskydských muzi-
kantů kolem multiinstrumentalisty Mariana 
Friedla a amerického „putujícího“ houslisty 
Caseyho Driessena. Jedinečná hudební fúze.
Místo a čas najdete na www.fujare.cz.

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

 � PÁTEK 3. 6.
CO SVÝM VZHLEDEM SDĚLUJEME 
SVĚTU, aneb proč vypadáme, jak vypadáme
Seminář intuitivní vizážistky - Světlana Čiberová
17.00 až 20.00 hodin — Slunečnice

 � STŘEDA 8. AŽ PÁTEK 17. 6.
PARADISE ON BRAČ
Pobyt u moře
Chorvatsko — ostrov Brač

 � SOBOTA 25. 6.
FILIPÍNSKÉ LÉČENÍ
Povídání, požehnání, léčení — Estela Palaris Orbito
13.30 až 17.00 hodin — Slunečnice

 �NEDĚLE 26. 6.
SYSTEMICKÉ KONSTELACE — KRAJINA 
DUŠE
PROSPĚŠNOST, PROSPERITA, HOJ-
NOST
Prožitkový seminář — Libor Zvolánek
9.00 až 17.00 hodin — Slunečnice

 �ÚTERÝ 28. 6.
ZAJÍMAVOSTI, KTERÉ SE NEVEŠLY DO 
ŠKOLNÍCH OSNOV
kapitoly z fyziky — VOLNÉ ENERGIE, GRA-
VITACE
Přednáška — Mgr. Jan Halenčák
18.00 až 20.00 hodin — Slunečnice

 � PÁTEK 1. 7.
HVĚZDNÉ BRÁNY S KŘIŠŤÁLOVÝMI 
MÍSAMI
KONCERT— Jiřina Solvana Vašinová
18.00 až 20.00 hodin — Slunečnice

 �NEDĚLE 3. 7.
DĚTI NOVÉHO VĚKU MEZI NÁMI
Beseda — Jana Štrausová 
17.00 až 20.00 hodin — Slunečnice

Středisko volného času

STŘEDA 1. 6.
V PUNTÍKU SLAVÍME 1. ROK
Srdečně vás zveme na oslavu 1. narozenin, zá-
roveň s našimi nejmenšími oslavíme Den dětí.
9.00 až 18.00 hodin — KC Puntík
 

 � PÁTEK 3. 6.
ROZHÝBEJME ROŽNOV
Naše tradiční červnová sportovně pohybová 
akce je určená dětem každého věku, rodiny 
s dětmi, celé široké veřejnosti. Závěrečný ha-
penning se spustí v 17.45 hodin v parku. Při 
něm si společně všichni účastníci symbolicky 
oběhneme nebo na koloběžce, kole, skatu, in-
-line bruslích či s kočárkem objedeme krátké 

kolečko v parku, kterým akci zakončíme.
15.00 až 18.00 hodin — městský park
 

 � SOBOTA 4. 6.
DĚTSKÝ DEN
Hry, soutěže, lanové centrum, malování na ob-
ličej, ukázka hasičcské techniky, kolo štěstí, 
adrenalinové disciplíny aj. 
Více info: j.krenkova@svcroznov.cz
9.00 až 13.00 hodin — park u altánu

 � ČTVRTEK 9. 6.
MOUDRÁ SOVIČKA
Tradiční vědomostní soutěž žáků základních 
škol. Více info: j.trlica@svcroznov.cz
9.00 hodin — sál SVČ
 

 � STŘEDA 22. 6.
T-MOBILE BĚH DĚTÍ
V rámci celorepublikové akce T-MOBILE 
Olympijského běhu pořádá SVČ ve spolupráci 
s městem běžecký závod pro děti od 5 do 15 let 
na tratích 200 až 1 100 metrů, dle věkové ka-
tegorie. Registrace na www.olympijskybeh.cz
14.00 až 17.00 hodin — městský park

Základní umělecká škola
Tel.: 571 751 455

 � STŘEDA 1. 6.  
ZÁVĚREČNÉ VYSTOUPENÍ TANEČNÍ-
HO OBORU
17.00 hodin — Janíkova stodola (skanzen)

28. VÝSTAVA NA CHODBÁCH
Vystaveny práce žáků ZUŠ — malba, kresba, 
grafika a keramika
po až pá 12.00 až 18.00 hodin (mimo prázd-
niny) — ZUŠ

Mateřské centrum DOMEČEK

Setkání probíhají vždy v úterý a ve čtvrtek 
od 9.00 do 11.30 hodin.
• 7. 6. — Cesta za pokladem 
    (sraz v 9.30 hodin)
• 09. 6. — Cvičení pro rodiče s dětmi
• 14. 6. — Posezení v brasérii
• 16. 6. — Beseda o výchově dětí
• 21. 6. — Pohádka „Hrnečku, vař“
• 23. 6. — Cvičení pro rodiče s dětmi
• 28. 6. — Cvičení pro rodiče s dětmi
• 30. 6. — Společný úklid hraček

Mateřské centrum DOMEČEK
Tel.: 730 807 254
www.poradnaroznov.webnode.cz

www.hotel-energetic.cz/koliba-kordulka

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

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

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

Dan Pagáč – Nemohu jinak
Na jedné straně vydavatel knih neprávem 
opomíjeného skvělého českého autora Karla 
Pecky, na straně druhé ředitel Národního  
registru dárců dřeně.    → úterý 14. 6.

Folklorní scéna – díl V. 
Cimbálová muzika KOTÁR zaujme bohatým 
nástrojovým obsazením a pestrým repertoárem. 
Kromě valašských písní zabrousí na Slovensko,  
do Maďarska a na Balkán.  → úterý 28. 6.

https://alternativnicentrum.webnode.cz/
http://hotel-energetic.cz/koliba-kordulka
http://tvbeskyd.cz
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Tipy na akce z Resortu Valachy Velké Karlovice
Pohádková cesta u Galiku 
5. 6. 2022
Vezměte děti na výlet do pohádky! 
V neděli 5. 6. se u hotelu Galik 
koná oblíbená Pohádková cesta 
lesem, na níž děti potkají oblíbené 
pohádkové a filmové postavičky. 
Na trasu je možné se vydat kdyko-
li od 9:30 do 12:00. V cíli budou 
připraveny i ukázky řemesel, hry 
se žabákem Coquim, Gogen herní 
zóna, fotokoutek nebo zóna desko-
vých a IQ her Mindok. 
www.valachy.cz/valachy-detem 

Bike Valachy Bílá 
11. a 12. 6. 2022
Sportovní seriál DATART Valachy 
tour bude v červnu pokračovat 
další akcí — závodem horských kol 
BIKE VALACHY Bílá. Ten (jak 
název napovídá) mění dějiště a pře-
souvá se z Velkých Karlovic do 
Bílé, navíc bude dvoudenní. V so-
botu 11. 6. se jede tradiční závod 
s dvěma trasami pro dospělé a krat-
šími závody dětí. V neděli 12. 6. se 
uskuteční Bike festival Bílá pro 
rodiny s dětmi s testováním kol, 
měřenými jízdami na single trai-

lech a doprovodným programem.
Registrace do závodu: 
www.valachytour.cz

Letní příměstské kempy 
Resortu Valachy
Dopřejte dětem o prázdninách dny 
plné zábavy s jejich vrstevníky. Re-
sort Valachy opět připravil příměst-
ské kempy pro děti od 6 do 15 let. 
Cena: 2 390 Kč / dítě (zahrnuje 5 
dnů programu, denně oběd, 2x sva-
čina, pitný režim)
11. až 15. 7. Valašská příroda
1. až 5. 8. Bike a In-line kemp
15. až 19. 8. Pevnost Boyard
www.valachy.cz/kempy 

Týden kultury na Valašsku 
Cirkusové šapitó v údolí Léskové, kouzelná atmosféra srpnových 
večerů a skvělá představení, která vás určitě nadchnou. Takový 
bude 6. ročník charitativního Týdne kultury na Valašsku, jehož 
výtěžek opět podpoří potřebné. Na co se můžete těšit? 

18. 8. Divadlo Bez zábradlí: Blbec k večeři (Vydra, Hrušínský, Carda)
19. 8. Agentura Harlekýn: Na zlatém jezeře (S. Stašová, L. Frej)
20. 8. Divadlo NAVĚTVI: Kouzla skřítků
20. 8. Pantheon production: Benátky pod sněhem
21. 8. Loutkové divadlo Ostrava: Hrnečku, vař!
21. 8. Malé Divadlo Komedie: 1 + 1 = 3
22. 8. Jaroslav Dušek: Čtyři dohody
23. 8. Jaroslav Dušek: Pátá dohoda
24. 8. Jaroslav Dušek: Čtyři dohody

Vstupenky k dostání on-line                         
www.tydenkultury.cz

Město Rožnov pod Radhoštěm, 
Rada seniorů, Klub seniorů a Spo-
lek Rožnovských žen připravili Tvůr-
čí výzvu pro seniory – soutěž, ve 
které mohou senioři ukázat svůj um 
a šikovnost. Postupně se realizují tři 
výzvy: výtvarná, literární a gastro.

V pátek 6. května proběhlo vyhod-
nocení Výtvarné výzvy pro seniory. 
Tématem byly vlastnoručně vyro-
bené výtvory — obrázky, obrazy, 
fotografie a různé další výrobky. 
Použity mohly být různé techniky, 
jako je malování, pletení, háčková-
ní, šití nebo fotografování. Do Vý-
tvarné výzvy se zapojilo 45 seniorů 

se svými 61 výtvory. Všechny výtvo-
ry byly vystaveny v Senior centru, 
kde je posoudila šestičlenná poro-
ta pod vedením Ludmily Vaškové. 
Hodnocení porotci neměli vůbec 
jednoduché, výrobky seniorů byly 
velmi zdařilé. 
Na 1. místě se nakonec umísti-
la Dana Rosová (foto vpravo) 
s  paličkovaným obrazem Mado-
na s  dítětem, 2.  místo obsadil 
Ivan Bajer se svými fotografiemi 
a  3.  místo obsadila Dagmar Pav-
lonová za ručně vyrobené drátěné 
šperky a  ozdoby. „Děkujeme všem 
zúčastněným seniorům za ochotu 
ukázat, co všechno umí, i  za to, že 

jsou inspirací pro ostatní,“ nešetřila 
chválou Hana Cábová z  rožnovské 
radnice. „Měla jsem možnost být 
členkou hodnotící poroty, což pro mě 
byla čest, ale rozhodně to nebyl lehký 
úkol. Jsem velmi vděčná, že máme 
tak aktivní a  tvůrčí seniory. Cen-
né mi také přijde sdílet svou tvorbu 
s  ostatními. Velmi se těším na další 
dvě výzvy a jsem velmi zvědavá, zda 
bude opět tak vysoká účast,“ uvedla 
místostarostka města Kristýna Ko-
sová (zdravý Rožnov).

První cenu do soutěže, poukaz 
do wellness včetně menu pro dvě 
osoby v hodnotě 2 700 Kč, věnoval 
hotel z Velkých Karlovic. Druhá 

cena v hodnotě 1 000 Kč, třetí cena 
v hodnotě 500 Kč a odměny pro 
všechny ostatní účastníky Výtvar-
né výzvy byly finančně podpořeny 
městem Rožnovem v návaznosti na 
podporu aktivit konaných v rámci 
projektu Obec přátelská seniorům. 

Během měsíce července a srpna 
mohou senioři přinášet nebo zasí-
lat svá literární díla vytvořená na 
volné téma v rámci Literární výzvy 
do Senior centra. Zvláštní kategorií 
budou literární díla věnována Daně 
a Emilu Zátopkovým, od jejichž 
narození uplyne letos 100 let. Bližší 
informace budou zveřejněny v červ-
novém Spektru Rožnovska.  (měú)

Ve tvůrčí výzvě pro seniory zvítězila Dana Rosová

Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz
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Pátek 10. 6. → 20:00 
Vrátnice

E (USA), Pack AD (CAN), 
Panenské plameny
The Pack A.D, dvě Kanaďanky, ve 
své tvorbě sázejí na ty nejlepší mo-
menty z odkazu garážových kapel 
jako MC5 nebo Mudhoney a celé to 
skvěle drží pohromadě, protože je 
to hit za hitem. Thalia Zedek, Ernie 
Kim a Jason Sanford tvoří kapelu E. 
Takto má znít alternativní rock ve 
dvacátých letech našeho století.

Sobota 11. 6. → 19:00 
Brillovka, nádvoří

Pekař, Delta Fuse (Irsko)
Pekař, vlastním jménem Petr Toms, 
získal v roce 2016 Českého Slavíka 
jako Objev roku. Ve svých začátcích 
vystupoval sám, ale postupem času 
založil kapelu, která je v současnosti 
již pětičlenná. Delta Fuse je mladá, 
ale velmi nadějná irská bluesrocková 
kapela. Jejich sound je částečně 
namočen do soulu a šedesátkové 
psychedelie.

Pondělí 27. 6. → 16:30 
Janíkova stodola

Maxipes Fík
Z malého pejska vyrostl velký pes 
Fík a z malého dobrodružství začalo 
velké. A že je to pes neobyčejný? 
No, který pes se dostane až do 
školy, kde se naučí psát a počítat? 
Nebo dojde páníčkovi pro pivo, do-
stane angažmá v cirkusu? Viděli jste 
někdy psa, který řídí auto? Předsta-
vení zahraje divadlo Krapet Praha.

vás zve na

Pavel Zajíc
zapa@knir.cz

Kolik lidí potěšíš, tolikrát jsi štěstí blíž

Léto se blíží a s ním i prázdniny. Je-
jich závan v knihovně již řadu let po-
ciťujeme prostřednictvím pořádání 
„Večerníčků na kamenech“. Letos, 
vzhledem k situaci okolo rekonstruk-
ce a přístavby budovy knihovny na 
Bezručově ulici, se tato akce neode-
hraje přímo na kamenech, které byly 
přesunuty do parku za budovu ZUŠ-
ky, ale za Společenským domem, 
kde toho času knihovna sídlí. Pro le-
tošek jsme tedy akci přejmenovali na 
Večerníčky u Spoláku. Říkáme si, že 
takto aspoň řadu lidí trkne fakt, že je 
knihovna přestěhována a funguje ve 
Společenském domě. 

Nač se tedy v rámci Večerníčků 
u Spoláku ve dnech 6. až 10. červ-
na mohou děti a jejich doprovod tě-
šit? Jména známá i neznámá, dalo 
by se říci.

V pondělí bude Divadlo v batohu 
inscenovat Africkou pohádku. Ur-
čitě si přijdou na své milovníci nej-
různějších loutek a maňásků, kteří 
pod rukama Jiřího Hausera ožívají 
a jejich defilé je často ztřeštěné a zá-
bavné zároveň. V úterý Divadlo Na-
větvi. Dlouhý, Široký a Bystrozraký, 
tedy pohádkové trio, které neomr-
zelo už od dob K. J. Erbena. Co se 

jim přihodí v podání tohoto divadla? 
Nechte se překvapit. Středa patří Di-
vadlu Scéna. Z jejich domovského 
Zlína přivezou Rákosníčka a jeho 
rybník, tedy takřka klasickou pohád-
ku podle předlohy Zdeňka Smetany 
a Jaroslava Kincla. Nedaleko jezír-
ka v parku? To bude mít dozajista 
atmosféru. Čtvrteční Dobrokabaret 

Milana Štastného pobaví i poučí, 
někoho možná i zaskočí. A v pátek 
se v pohádce O princezně, která se 
ničeho nebála, určitě nebude bát ani 
jeden z malých diváků, inscenovat 
ji bude Divadlo Tondy Novotného. 
A samozřejmě, každý den je připra-
veno předčítání v podání knihovní-
ků, které je Večerníčků nedílnou 

součástí. Nezbývá než si přát, aby 
bylo pěkné počasí, i když v záloze 
máme pro letošní rok terasu u Spolá-
ku, která hravě pojme herce i diváky. 
Tedy deště se báti netřeba.

Krátký přelet nad Večerníčky 
u Spoláku je za námi, avšak v červ-
nu spatří světlo světa také nový 
počin z edice Milé tisky, kterou 
vydává knihovna ve spolupráci se 
seniorskou skupinou Město v mé 
paměti. Horní Paseky s podtitulem 
Střípky z minulosti autorů Michala 
Chumchala a Vojtěcha Maleňáka je 
velmi zajímavou publikací. V ediční 
řadě Milé tisky nese pořadové číslo 
28 a pro zájemce o historii Rožnova 
přináší řadu cenných informací, kte-
ré takto v celku nebyly dosud publi-
kovány. Je zajímavé připomenout, že 
prvotním impulsem ke zpracování 
publikace byla beseda, kterou autoři, 
pánové Chumchal a Maleňák, měli 
v podkroví městské knihovny v lis-
topadu loňského roku. Publikace je 
dostupná v čítárně městské knihov-
ny (ve Spoláku :-) anebo on-line na 
stránkách městské knihovny. 

Stojí také za zmínku, že v pří-
pravě je Milý tisk o Dolních Pa-
sekách a věřím, že se jej zájemci 
a milovníci historie Rožnova do-
čkají v průběhu letošního roku. 
Pro červen tak akorát, ať čtou se 
knihy, chci si přát.
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Stavět bez zajištění plného financování je nebezpečné
Začít stavět dvě největší investice 
v novodobé historii města najed-
nou se může zdát odvážné. Začít 
je stavět v době obrovského růs-
tu cen energií a vysoké inflace se 
může zdát nezodpovědné. Ale za-
čít stavět obě investice bez zajištění 
plného financování je pro město 
nebezpečné. Vedení města a  ko-

alice ANO a Zdravého Rožnova 
s  podporou Radúze Máchy to udě-
lali. Kulturní centrum v Rožnově je 
potřeba, knihovna také. Ale známe 
to z rodiny, potřebujeme nové kolo, 
nové auto i sedačku. No, když to 
rozpočet nedovolí, něco musí po-
čkat. Ale stalo se. Co s tím? Máme 
tu stavby, které budou stát nejméně 

450 milionů a nejspíš půl miliardy. 
Jak to zvládnout? 1) Město nesmí 
zaspat výzvy na vyšší dotace na 
kulturní centrum a knihovnu, které 
budou vyhlášeny o prázdninách – 
pomůžeme si o 50 až 60 milionů. 
2) Město musí profesionálně řídit 
stavbu — každá možná chyba, každá 
možná varianta musí být promyš-

lená a musíme dopředu vědět, co 
uděláme. 3) Dodavatelé musí od 
vedení města slyšet, že nepřipustí 
vícepráce a nárůst ceny. Rožnov si 
nárůst nemůže dovolit. Pokud se 
naplní tyto tři podmínky, úvěry bu-
deme sice splácet téměř 20 let, ale 
vše nakonec můžeme zvládnout.

Petr Jelínek

Vítání jara v MŠ 5. května 1527
Během letošního pašijového týdne 
si děti v naší mateřské škole užily 
nejen předvelikonočních tradic 
a  zvyků, ale navíc jsme pro ně a je-
jich rodiče v rámci vítání jara uspo-
řádali po dlouhé odmlce první spo-
lečnou akci pod názvem Putování 
se zajíčkem. Pro malé i velké sou-
těžící z řad rodičů byly připraveny 
sportovní, zábavné i tvořivé úkoly 
s  využitím školní zahrady. Za spl-
nění všech úkolů, které děti plnily 
s velkým nadšením a úsměvem na 

tváři, na ně čekala v cíli sladká od-
měna a na jejich rodiče chutné ob-
čerstvení od našich paní kuchařek. 
Děti si ze zábavného odpoledne od-
nesly nejen dobrou náladu, ale také 
velikonoční výzdoby, které si přímo 
na místě vytvořily. Tímto bych chtě-
la poděkovat všem zaměstnancům 
za dobrou přípravu a také rodičům 
i  dětem za jejich účast na této akci. 
Všem přeji krásné jarní dny. 

Lenka Habartíková, ředitelka MŠ 

Krátké ohlédnutí...
S odstupem času vzpomínáme na školní léta rádi. Byla to doba dětství a „ma-
lin nezralých“. Ty tam jsou doby, kdy se nám v noci zdálo o rovnici o dvou 
neznámých, kdy nás pronásledovaly samohlásky „i“ a „y“.

Čas letí a jsou tady jiné krásné starosti a slasti, životní lásky, děti, práce, do-
mov, rodina. A než se nadějeme, máme první vrásky a sem tam bílé praménky 
ve vlasech. Děti už odrostly, osamostatnily se stejně tak, jako my před léty. 
Takový je koloběh života. A najednou se potichu a nenápadně vkrade otázka 
co dál?  Jsme ještě plni síly nebo si to alespoň myslíme. Máme vlastně vše, 
co jsme si přáli, a přece máme pocit, že nám něco schází. I já jsem si položila 
tuto otázku a záhy na ni našla odpověď. Budu navštěvovat Univerzitu třetího 
věku — U3V, a protože mě zajímá příroda a životní prostředí, vybrala jsem si  
Mendlovu univerzitu v Brně,  která přednášky realizuje na Střední zeměděl-
ské škole v Rožnově pod Radhoštěm. Celkem jsou to čtyři semestry během 
dvou let. Studium je zakončeno promocí na univerzitě v Brně. Promocí se 
vší parádou. Když zazněly tóny studentské hymny Gaudeamus igitur a dívala 
jsem se na akademický senát oděný ve slavnostních talárech, měla jsem stejně 
krásný a  vznešený pocit, jako když jsem před léty promovala na Univerzitě 
Palackého v Olomouci.

Ale to byla pouze „jedna strana mince U3V“. Tou druhou byla naše třída, 
noví spolužáci. Podařilo se nám vytvořit skvělý kolektiv. Nejen jsme se setká-
vali na přednáškách, ale sami jsme si vymysleli a zorganizovali společné akce, 
setkávali jsme se i mimo školu, navázali nová krásná přátelství.

Vždy něco začíná a končí. Krásné dva roky studia seniorů skončily a zase 
tady byla otázka co dál. Bylo nám spolu tak dobře, že mnozí z nás si podali 

přihlášku a pokračovali další dva roky. V květnu budeme promovat už po 
druhé a mnozí z nás opět zvažují, že budou pokračovat. Vždy je něco nového, 
přednášky se neopakují, a tak získáme další vědomosti, neboť vzdělávat se 
máme celý život. A tak, jestli si i vy kladete podobnou otázku, jak krásně 
a  aktivně využít čas, který nám byl životem dán, je tu U3V. Dozvíte se mnoho 
zajímavého, poznáte nové přátele a znovu si prožijete „školní léta“.

Co napsat závěrem? Poděkování. Poděkování řediteli Střední zemědělské 
školy v Rožnově pod Radhoštěm ing. Jaroslavu Mandulovi, který nám poskytl 
posluchárnu a vytvořil podmínky, že jsme se tam vždy cítili dobře. Poděková-
ní PaedDr. Lence Doubkové, která byla a je naší třídní a která vždy s úsmě-
vem a pochopením řešila všechny studijní záležitosti.

 Za posluchače U3V Vladislava Hamplová   

Rožnovské gymnastky 
bodovaly v Třebíči
V sobotu 23. 4. v Třebíči odstarto-
val seriál pěti závodů Českého po-
háru TEAMGYM. Jedná se o  nej-
vyšší soutěž v ČR v gymnastické 
disciplíně TEAMGYM. Toto gym-
nastické odvětví je soutěží týmů 
a  skládá se ze tří disciplín: pohybo-
vá skladba, akrobacie a trampolína.

TJ Rožnov pod Radhoštěm na 
první závod, kterým byl Pohár 
města Třebíče, připravilo dva týmy 
v kategorii Junior II. V těžké kon-
kurenci 17 týmů z celé republiky 
se naše děvčata vůbec neztratila. 
Zkušenější tým „A“ ve složení Ju-
rajdová Anna, Malotová Olivie, 

Perutková Daniela, Pěchová Lucie, 
Sušňová Klára a Talpová Aneta vy-
bojovalo krásné 8. místo. Mladší 
závodnice – družstvo „B“ ve slože-
ní Goláňová Lucie, Janošková Iva, 

Klepáčová Adéla, Kolmačková Lu-
cie, Kopecká Monika, Kozlová Te-
reza, Polášková Zora, Porazilová 
Monika, Sítková Tereza a Slováko-
vá Sofie získává zkušenosti z vel-

kých závodů a přesto, že nedosa-
hují vyšší obtížnost, dokázaly díky 
výbornému provedení vybojovat 
krásné 14. místo. Holky, gratuluje-
me!              Jan Fiedler, TJ Rožnov
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 �Pohlednice Richarda Sobotky

Orbis Pictus Play ve Spoláku a Jiří Kobr v Kostnici
Začátkem června se v Rožnově pod 
Radhoštěm otevírají dvě zajímavé 
výstavy. Již ve čtvrtek 2. června 
v  17 hodin proběhne vernisáž inter-
aktivní expozice Orbis Pictus Play 
za účasti autora Petra Nikla, který 
také zahraje na vystavené objekty, 
a v pátek 3. června bude zahájena 
výstava grafik a soch Jiřího Kobra 
v  Galerii Kostnice ve farské zahra-
dě. Obě výstavy pořádá Téčko a zve 
vás na vernisáže i prohlídku vystave-
ných objektů.

Orbis Pictus Play se skládá ze se-
dmnácti objektů, které zapojí vaše 
smysly, především zrak a sluch. 
Sněhová královna, Zvonice, Křeslo 
mámení a další vystavené objekty 
ožívají díky interakci návštěvní-
ků. Nápis nesahat zde nenajdete, 
právě naopak! Autorem umělec-
ké koncepce je malíř Petr Nikl, 
který rožnovský Orbis sestavil 
z  děl třinácti umělců. Projekt 
demonstruje sílu tvořivé touhy 
po poznání a rozvíjí tak nadčaso-

vé myšlenky J. A. Komenského, 
který věděl, že nejpřirozenějším 
způsobem učení je hra. Výstava 
probíhá až do konce srpna. 

V Galerii Kostnice jsou na 
letošní sezonu naplánovány tři 
výstavy. První se představuje Jiří 
Kobr, který pracuje převážně se 
dřevem, z  nějž vyřezává své sochy 
a reliéfy. Dřevěné desky také po-
užívá jako matrice, z nichž ručně 
tiskne grafiky na papír a na stará 
prostěradla. Křesťanské symboly 

i  samotné biblické příběhy pře-
náší s  citem a zároveň s prožitou 
jistotou jejich významů do našeho 
současného světa. Figurální kom-
pozice, krajinné prostory i přírod-
ní tvary, s  nimiž pracuje, oprošťu-
je od rušivých detailů a  nechává 
je působit ve své zjednodušené for-
mě často blízké lidovému umění. 

Výstavu můžete navštívit až do 
10.  července, kdy Jiřího Kobra 
vystřídá výtvarník Vratislav Var-
muža.                             (téčko)

Valašské muzeum v přírodě opět láká na vstupy zdarma
Návštěvnická sezona Valašského 
muzea v přírodě, jež je v ČR „vlaj-
kovou lodí“ Národního muzea v pří-
rodě, běží po dvouleté koronavirové 
pauze konečně na plné obrátky.

Na návštěvníky skanzenu čeká le-
tos 50 programů, 3 folklorní festi-
valy, 1 hudební festival, 10  výchov-
ně-vzdělávacích pořadů, 2  výstavy 
a 7 náboženských obřadů (některé 
akce již proběhly — pozn. red). „Letos 
máme připraveno několik novinek. 
Připomínáme si 40 let od otevření 
nejmladšího areálu muzea, kterým 
je Mlýnská dolina. Ta byla nově do-
plněna o vybudování vodovodního 
řadu a objektu WC, areál tak nyní 
můžeme více využívat při přípravě 

programů. Po dvou letech bude oži-
ven v  neděli 10. července v  rámci 
programu Sklářský den. Pro přínivce 
elektrokol jsme zřídili nabíjecí stani-
ci v přístřešku u vstupní budovy Su-
šáku, kde si cyklisté mohou během 
prohlídky dobít svá kola. V jednot-
livých areálech jsme pro lepší ori-
entaci aktualizovali mapy. Objekty 
Dřevěného městečka dostaly nové 
popisky s QR kódy, díky kterým si 
návštěvník může prohlédnout his-
torické fotografie staveb na svém 
původním místě či v době jejich 
přestavby. Dále nás těší, že jsme v 
květnu otevřeli novou výstavu Pěk-
né kvítí z bílých nití,“ informoval 
Jindřich Ondruš, generální ředitel 
Národního muzea v přírodě. 

Ke 100. výročí narození olym-
pijského vítěze Emila Zátopka 
a  současně 20. ročníku Běhu rod-
ným kraje Emila Zátopka se při-
pravuje odpolední galaprogram 
s  vyhlašováním vítězů běžeckých 
kategorií (17. 9.).

Zpestřením hlavní sezony, 
kromě dlouhodobě plánovaných 
akcí, budou např. prázdninové 
hraní a tvoření, čtení pohádek, 
bylinkové procházky ve Valaš-
ské dědině, prohlídka pro rodiny 
s  dětmi S písničkou Valašskou 
dědinou či příběhová hra v Dřevě-
ném městečku. Celkem jedenáct-
krát si budou moci návštěvníci 
prohlédnout muzeum bezplatně. 
Každý první čtvrtek v měsíci od 

května do září mohou návštěvníci 
zdarma zhlédnout kterýkoliv ze tří 
muzejních areálů (5. 5., 2. 6., 7. 7., 
4. 8., 1. 9.). Podobně jako v  před-
chozích letech byl i letos volný 
vstup na Den muzeí (18. 5.), dále 
bude na Noc kostelů (10. 6.) a na 
Běh rodným krajem Emila Zátopka 
(17. 9.). Pro děti byl volný vstup na 
Slabikář řemesel (28. 5.), dále bude 
na Podzimní putování s  broučky 
(23. 9.) a oblíbený Mikulášský pod-
večer (5. 12.). V platnosti zůstává 
široká škála slev. Nadále platí per-
manentka do všech areálů muzea 
za 450 Kč pro 10 jednorázových 
vstupů. Červnový program skan-
zenu najdete v příloze KAM upro-
střed novin.                                  (r) 

140 let hasičského sboru 
Roku 1764 nechala obec postavit 
na rohu náměstí sochu sv. Floria-
na a opatřila ji nápisem „Te, Flo-
riane sacer, poscit Rožnovia tota, 
has nostras semper ab igne fove!“ 
Tento čin měl své opodstatnění, 
protože v té době byl Rožnov měs-
tečkem dřevěným. 

Hasební zásahy byly organizo-
vány svépomocí a většinou byly 
marné. Kvůli nebezpečí požáru 
se obec už v listopadu roku 1784 
usnesla, jak mají občané podle 
jednotlivých řemesel pomáhat při 
hašení požáru. 

Kováři a mlynáři být pohotově 
s ručními sekerami, ševci ohnivé 
žebříky a háky kvapně přinést 
a  kde náleží postavit. Krejčíří 
s  vodními koši pro nabrání vody 
k ohni pospíchati, řezníci a peka-
ři bez meškání pro stříkače jíti, 
zámečníci být pohotově s paklíči 
k otevření světnic, ku kterýmž se 
klíče hned najít nedaří. Majitelé 
koní zapřahat je do vozů s vodní-
mi bečkami a džbery a k ohni je 
přivážeti. 

Nebezpečí požárů však stále 
přetrvávalo.  

 „Dne 22. října 1882 vypukl oheň 
ve stodole Fr. Baroše. Východní vítr 
hnal plamen na sousední budovy. 
Shořela stodola Barošova i obecní, 

vedle stojící dům Majerův se stodo-
lou, chlévy a kůlnou. Dále dřevě-
né stavení Cibulce, Koryčanského 
a  Bajera. Zděný dům paní Holu-
bové prohořel do prvního poschodí. 
Paní Janíkové shořela jen střecha, 
ale vzadu všechna dřevěná stavení. 
Popelem lehlo 36 domů,“ zazname-
nal Čeněk Kramoliš. 

Požár úmyslně založil čtrnácti-
letý chlapec, který se rád díval na 
velké ohně a na tu hrůzu kolem. 
Až po tomto zničujícím požáru 
byl v roce 1882 na popud starosty 
Rudolfa Billa založen v Rožnově 
sbor dobrovolných hasičů. Heslo 
sboru znělo: Bohu ke cti, bližnímu 
ku pomoci. 

Pro začátek dostal rožnovský 
sbor do užívání dvě ruční stří-
kačky. K  uskladnění stříkaček 
i  nářadí byla hasičům přidělena 
dřevěná kůlna na dnešním parko-
višti naproti pomníku Františka 
Palackého.

Novodobá historie Hasičského 
sboru města Rožnova pod Rad-
hoštěm se datuje od 1. ledna 1995. 
Jako velitel jednotky byl tehdy 
jmenován Bc. Karel Janoušek, kte-
rý svou funkci vykonává dodnes. 

V současnosti se jedná o zcela 
profesionální Záchrannou hasič-
skou službu. Celá jednotka je začle-
něna do Integrovaného záchranné-
ho systému Zlínského kraje.     (sb)

Původní zbrojnice na 
archivním snímku VMP.

INZERCE

http://www.penzion-janostik.cz/
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Zuberská házená opět mezi absolutní špičkouZuberská házená opět mezi absolutní špičkou

Lesana — Muži 2021/22 Nahoře zleva Michal Poruba, Matěj Mizera, Lukáš Holiš, David Nohavica, Tomáš Mikulenka, Daniel 
Vičan, Radek Zeman, Tomáš Šustáček, Tomáš Bechný a Radim Balhárek. Dole zleva klečící Ondřej Cabák, Vít Červenka, Michal 
Hub, Jiří Mičola, Vojtěch Měrka, trenér Jan Mičola, Dan Korger a Miroslav Dobeš. Ležící zleva Michal Dorňák a Marek Diviš. 

Ženy Lesana Zubří 2021/22. Zprava nahoře Iva Juříčková (černé triko), Iveta Mikulenková, Karolína Krůpová, Alžběta Krů-
pová, Veronika Kohoutová, Kateřina Polášková, Kateřina Pšenicová, Michaela Juříčková a Eliška Konvičná. Zprava dole Adéla 
Mizerová, Nikola Šuplerová, Alexandra Vlková, Agáta Lognerová, Tereza Francková a Leona Jurajdová. 

Mladší dorostenci vyhráli 2. ligu Moravy.

Sezona 2021/22 byla pro Zubří 
úspěšná. Extraligoví házenká-
ři (foto nahoře) to letos do-
táhli až k bojům o třetí místo 
s  pražskou Duklou (výsledek 
byl znám až po uzávěrce vydání 
— pozn. red.) a chlapi ze zuber-
ské Lesany jsou mistry 2. ligy 
SM. Zahanbit se nenechaly ani 
ženy z Lesany, kterým patří 
druhá příčka ve 2. lize — VÝ-
CHOD. A radost všem udělali 
také  mladší dorostenci, kteří 
dokonale ovládli 2. ligu Moravy. 

(r), fota Pavel Románek a Fb

Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz
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Fotbalová sezona 2021/22 míří do finále
Fotbalový klub Rožnov pod Radhoš-
těm byl založen v roce 1921 pod 
názvem SK Radhošť. Od sezony 
2005/06 hrál Přebor Zlínského kra-
je, odkud v sezoně 2017/18 sestoupil 
do I. A třídy Zlínského kraje. Béčko 
mužů je aktuálně ve III. třídě (sku-
pina B). Kromě toho má Rožnov 
silnou dětskou a mládežnickou zá-
kladnu. Fungují zde týmy od fotba-
lové školičky až po dorost. Celkem 
má FC Rožnov 128 členů, z toho je 
65  mladších 18 let. 

A tým mužů
Tři otázky na trenéra áčka 
Pavla Kunce.

 � Jak hodnotíte rozběhlou jarní se-
zonu?
„S výkony zatím nemůžeme být spoko-
jeni. Stále čekáme na první jarní vý-
hru, ale věříme, že se zlepšíme a  body 
do tabulky začnou naskakovat a uhra-
jeme zhruba stejný bodový zisk jako 
na podzim a zachráníme se.“

 �Došlo k hráčským přesunům?
„Z týmu odešlo několik zkušených 
hráčů. Místo nich ale naskakují 
mladí kluci, kteří by mohli v příš-
tích letech táhnout rožnovský fot-

bal. Momentálně nám však tahle 
zkušenost chybí.“

 �Které nejbližší utkání by si vaši 
fanoušci rozhodně neměli nechat 
ujít?
„V červnu máme hned tři důležitá 
domácí utkání (sobota 4. červ-
na s  Juřinkou od 17 hodin, poté 
středa 15. června s Kelčí od 18 ho-
din dohrávka odloženého zápasu 
z  dubna středa a poslední v sobotu 
18.  června s  Horní Lidčí — pozn. 
red.), v  nichž se budeme rvát o se-
trvání v  soutěži. Budeme rádi, když 
fanoušci přijdou na každé z nich 
a  kluky podpoří.“

B tým mužů
Béčko odehraje v červnu doma tři 
zápasy, vždy v pátek od 18  hodin. 
Nejdříve je třetího čeká Velká Lhota, 
následuje desátého Ratiboř B  a se-
dmnáctého Mikulůvka. O  krátký 
koment jsme požádali hráče béč-
ka Milana Náměstka: „Když jsme 
B  tým zakládali, prioritou bylo složit 
kádr z  kluků vyrůstajících v Rožnově 
a  udělat si radost o víkendu. Občas si 
půjčíme kluky z dorostu, kteří se tak 
můžou otrkat. Do finálové skupiny 
III.  třídy jsme nepostoupili. V tabulce 
nás o bod předčila Dolní Bečva B.“

Dorost
Dvě otázky na trenéra do-
rostu Radima Polácha.

 � Jak prozatím hodnotíte jarní se-
zonu?
„Prozatímní jarní část hodnotím 
kladně. Kluci se neustále posouvají 
individuálně dopředu jak v herních, 
tak taktických dovednostech na 
hřišti. Zvládají stále lépe hru pod 
tlakem, kterou po nich vyžadujeme 
a skvěle plní týmový herní výkon. 
Uvidíme ale až na konci sezony, jak 
úspěšné bylo jaro.“

 �Máte už vytipovány dorostence, 
kteří od srpna nastoupí za áčko 
nebo béčko mužů?

„Za rožnovský A tým už teď pravidel-
ně nastupují Vachník, Dvořák, Baroš 
a Svoboda. Všichni čtyři se s největší 
pravděpodobností objeví v letní pří-

pravě, a pak se uvidí, jestli budou 
posunuti natrvalo, jako to bylo v po-
době Maléře minulé léto. Každopád-
ně kromě Baroše je čeká ještě jedna 

sezona v dorostu. Chceme, ať jsou 
kluci na trvalý přesun do A týmu při-
praveni pozvolným přechodem.“     

Text a fota Pavel Románek

V zápase s Viganticemi se Rožnované střetli 
s fotbalovou legendou Milanem Barošem.

FC Rožnov A 2021/22. Zleva nahoře brankář Filip Sekyra, Radek Bill, Lukáš Mužátko, Tadeáš Svobo-
da, Marek Zůbek, Patrik Vachník, Radim Polách a trenér Pavel Kunc. Dole zleva Tomáš Maléř, Marek 
Dvořák, Marek Fiurášek, Erik Gomola, Štěpán Ondruch, Matěj Juřík, Radek Bortl a Václav Kolařík.

FC Rožnov B 2021/22. Zleva nahoře Filip Sekyra, Tadeáš Svoboda, Petr Babiš, Tomáš Dvořák, Josef Šimek, Radek Pečiva, Ra-
dim Vokáč a Robert Blaško. Dole zleva Martin Talpa, Václav Gajdušek, Jaroslav Juráň, Jan Kolář, Tomáš Tichý a Antonín Slovák.

FC Rožnov — dorost 2021/22. Nahoře zleva Matěj Šenkýř, Patrik Vachník, Jakub Baroš, Martin Jurajda, Jan Štuler, Radek Ma-
chýček, Tadeáš Svoboda, Lukáš Sladovník, Jan Krůpa, Ondřej Nohavica a asistent trenéra Aleš Farmačka. Dolní řada Dominik 
Pečiva, Marek Dvořák, Václav Gajdušek, Josef Boháč, Šimon Pavlica, Martin Talpa, Daniel Rára, Matouš Černý a Adam Koleček.

http://www.dumbarev.cz
http://www.dumbarev.cz
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 � Atletické hřiště Dany Zátopkové (od 9 hod.) — Streetballový turnaj pro 
malé i dospělé. Přihlášky a info na www.valasskystreet.cz

 � Skokanské můstky na Bučiskách — Závody ve skoku na lyžích „O po-
hár starosty města“ (od14 hod.— jedno kolo zkušební a dvě soutěžní). 

INZERCE

Rožnovští Sršni zvažují postup do první ligyRožnovští Sršni zvažují postup do první ligy

Fotka po vítězné baráži — nahoře zleva Zbyněk Macura (sekretář), Pavel Barabáš (kapitán), Daniel Drápala, Josef Viktořík, Vladislav Chmelař, Martin Najvar, Jiří Šimek, David 
Friedel, Miroslav Kasl (trenér), Petr Kittel, Jakub Kostelecký, Jiří Kloss a Daniel Prašivka. Uprostřed zleva Daniel Kamas, Matěj Rozkošný, Richard Marinič, Patrik Kučera, Saša 
Sýkorová a Nela Otípková. Přední řada zleva Jan Urda, Dominik Vašek, Tomáš Blinka, David Procinger, Marek Polášek, Jiří Škrobák, Patrik Hegar, Tomáš Knebl, Jakub Štůsek, 
Richard Plandor, Sven Hanslián a Michal Doubek. Vpředu leží Matyáš Doubek.                                                                            Foto 1. FBK Rožnov pod Radhoštěm

Sezona pro rožnovské florbalisty 
skončila vítěznou baráží o 1. ligu 
mužů a vedení klubu v této chvíli 
zvažuje, zda nabídku postupu využi-
je či ne. K účasti v 1. lize se vyjádřil 
sekretář rožnovského florbalového 
klubu Zbyněk Macura: „Vybojovat 
druhou nejvyšší soutěž v konkurenci 
měst, která mají ke sto tisícům oby-
vatel, je pro nás obrovský úspěch. 
Nechci to přirovnávat k zázraku, ale 

co by za to některá krajská či okres-
ní města dala, kdyby danou soutěž 
mohla hrát. Dlouhodobě mě mrzí, že 
zrovna naše město nás v tomto ohledu 
prozatím nedokázalo podpořit a  ne-
chává tak především ekonomickou 
stránku čistě na našem klubu a nebe-
re to jako naši společnou prezentaci. 
Nemusíme chodit ani příliš daleko 
do okolí, abychom zjistili, že v jiných 
městech si se sportem a nadstandard-

ní prezentací města umí poradit jinak 
a z mého pohledu i lépe. A s tím je 
i spojená absence městské sportovní 
haly pro míčové sporty, kterou součas-
né vedení města upozadilo s ohledem 
především na investice do kultury. Bu-
deme tu mít kulturní centrum, které 
rád dvakrát za rok stejně jako jiní na-
vštívím, bohužel pro dennodenní spor-
tování a  volnočasové aktivity budeme 
muset dále spoléhat na starou halu 

na vakuovce. Ta ale již v mnoha as-
pektech nevyhovuje, a navíc ji vlastní 
Zlínský kraj. Člověka to mrzí, když tu 
máme v  Rožnově hráčský kádr, kte-
rý by mohl být důstojným soupeřem 
krajským městům v 1. lize, ale mu-
síme se ohlížet především na mládež 
a  všechno tak směřuje spíše k tomu, 
že přestože jsme si 1. ligu vybojovali, 
tak bez podpory města budeme mu-
set zůstat v Národní lize.“               (r)

Basketbalistky jsou druhé
Úspěšnou sezonu 2021/22 mají 
za sebou rožnovské basketbalistky 
— kadetky U17 — hrající nadregio-
nální ligu. V rozhodujícím zápase, 
který se odehrál v květnu v tělo-
cvičně zemědělské školy, porazily 
Šumperk 58:46 a umístily se tak  
na nádherném 2. místě. 

Pokud by některá dívka měla 
zájem hrát v  Rožnově basketbal, 
tak se může přijít podívat přímo na 
některý z  tréninků. Ty jsou vždy 
v  pondělí a ve středu, a to  v  čase 
17.30 až 19 hod. a ve čtvrtek od 
19  do 20.30 hod. ve sportov-
ní  hale zemědělky.                        (r)

Zleva nahoře trenér Stanislav Zlámal, 11 Lucie Pavelková, 24 Michaela Pavelková, 
bez čísla zraněná Tereza Hrstková, 18 Žaneta Zlámalová kapitánka týmu, bez čísla 
zraněná Vendula Zlámalová, 12 Helena Pešková a 9 Kristýna Holčáková. Dole 
17 Catherine Polášková, 10 Martina Bilová, 6 Soňa Bilová a 15 Monika Bilová.

Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz

https://www.contica.cz/

