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Zlínský kraj zavedl výhodné předplatné jízdného

Cestující mají od 1. 7. možnost pořídit si výhodné předplatné jízdenky na
zóny, kterými se pravidelně pohybují cestou třeba do práce nebo do školy. Na území zakoupených zón se budou moci neomezeně pohybovat jak
vlakem, tak autobusem. Každá zóna má stanovenou cenu a předplatné je
možné zakoupit na 30 nebo 7 dní. Tyto jízdenky budou vázané na krajskou
kartu Zetka nebo kartu Moravskoslezského kraje ODISka, na které si cestující zakoupí konkrétní zóny. Základní cena (lze si zařídit karty i s dalšími
slevami např. pro seniory, nebo žáky a studenty) se liší dle toho, zda je karta
přenosná — může použít kdokoliv — či nepřenosná — s fotkou a jménem drži-

tele. Rožnov má zónu č. 245, cena 30 dní nepřenosné předplatné je 280 Kč,
30 dní přenosné předplatné stojí 336 Kč, cena 7 dní nepřenosné předplatné
vyjde na 93 Kč, cena 7 dní přenosné předplatné 112 Kč. Jednotlivé zóny
na okrajích měst mají tzv. hraniční zastávky, zde vždy platí, že není nutné
mít zakoupené dvě zóny předplatného, ale stačí pouze jedna. V Rožnově se
jedná o zastávky Zubří, žel. stanice a Trojanovice Na Pinduli. Pokud někdo
cestuje dál, musí si zaplatit další zónu(y). Předplatné je možné zakoupit na
e-shopu nebo v informační kanceláři na adrese: ul. Chodská 102, Rožnov.
Podrobné info k předplatnému je dostupné na www.idzk.cz.
(r)

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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Rozžhavenému městu pomáhá především zeleň

Loňské letní snímkování ulic termokamerou ukázalo značné rozdíly
v teplotách mezi betonem či asfaltem zpevněnými plochami a lokalitami s vyšším podílem zeleně. Podle místostarostky Kristýny Kosové
(Zdravý Rožnov) je to jednoznačný
důkaz potřeby většího prosazovaní
modro-zelené infrastruktury.
Modro-zelená
infrastruktura je
podle wikipedie síť prvků budovaných v harmonii s přírodou pro řešení urbanistických a klimatických

problémů spadající pod urbánní
ekologii. Tato infrastruktura zahrnuje vodní prvky pro zachytávání
dešťové vody či její čištění. Spolu
se zelenými prvky, tedy flórou, pak
dokáže zvýšit biodiverzitu, kvalitu
půdy a stav podzemní vody, omezit znečištění ovzduší a erozi, ušetřit energie, zmírnit mikroklima,
omezit přehřívání či zmírnit riziko
přívalových povodní. Efektem více
zeleně a vodních prvků je také pozitivní vliv na duševní a fyzický stav
člověka. Příkladem prvků modro-

-zelené infrastruktury jsou zelené
střechy nebo zelené stěny, které zvyšují energetickou efektivnost staveb,
slouží jako přírodní chlazení a podporují zadržování vody. Mimo budovy, např. ve veřejných prostorech
a na ulicích jsou to prvky jako prosakovací dlažba, zatravňovací tvárnice, travnaté pásy, průlehy, stromořadí nebo dešťové zahrady.
„Snímky z dvanácti lokalit nám
jasně ukázaly, že nové stromy a keře
jsou potřeba, protože to je v současnosti jediný způsob, jak účinně snižo-

vat teplotu ulic. Loni jsme přistoupili
také ke kropení ulic vodou, toto řešení je ale jen krátkodobé a v poměru
efekt/cena není zrovna levné. Z fotek
je patrné, že rozdíl mezi rozpálenou
silnicí a chodníkem vedoucím pod
stromy je okolo deseti stupňů. Proto
bychom neměli zapomínat na výsadbu nové zeleně na všech místech, kde
to jen trochu jde. Bohužel se ale často
dostáváme do kolizí s vlastníky sítí,
respektive s jejich ochranným pásmem, v němž nelze stromy vysadit,“
sdělila místostarostka.
(r)

Vyjádření radnice ke stavbě kulturního centra

Stav k pátku 24. června 2022.
 14. 6. — V pondělí 13. června obdrželo vedení města od dodavatele stavby
Navláčil stavební firma, s. r. o., oznámení o přerušení prací prováděných
firmou na stavbě. Rada města týden před tím projednala žádost společnosti
Navláčil stavební firma, s. r. o., o akceptaci změny podzhotovitelů a specialistů a s touto změnou nesouhlasila. Byla, a nadále jsou, vedena jednání
o některých variacích na stavbě. Vedení radnice svolává jednání k vyjasnění
rozporů, aby mohla stavba kulturního centra pokračovat.

 24. 6. — Ve čtvrtek 23. června proběhlo jednání mezi zástupci města
a dodavatelem stavby Navláčil stavební firma, s. r. o., na kterém bylo
dohodnuto, že zhotovitel i přes trvající přerušení provede práce na základových konstrukcích tak, aby mohla pokračovat stavba inženýrských sítí
a venkovních ploch. V mezidobí budou pokračovat jednání mezi jednotlivými stranami.
Petra Graclíková, tisková mluvčí MěÚ
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Úspěch na prestižní soutěži Stavba roku 2021
Jak jsme vás již v dubnovém vydání našeho měsíčníku informovali,
Rožnov měl želízko v ohni na soutěži Stavba roku Zlínského kraje za
rok 2021. Byl jím původně secesní
dům v blízkosti Masarykova náměstí (ul. Nádražní 34) stavitelů
Barabáše a Bayera, jenž prošel
v letech 2020 a 2021 rekonstrukcí
s navazující přístavbou. Ty navrhl
známý architekt Karel Janča se
svým týmem. Vyhlášení soutěže se
uskutečnilo v červnu a rožnovská
stavba obdržela Čestné uznání. Snímek je přímo z předávání ocenění
(zleva) radní ZK pro oblast investic a člen poroty Zbyněk Fojtíček,
předsedkyně poroty Dagmar Nová,
za investora manželé Kopečtí, za
dodavatele stavby Čestmír Koleček
a architekt Karel Janča.
(r)

Zastupitelé schválili finanční Ekonomická kondice města
rezervu na KC a knihovnu
Na červnovém zasedání zastupitelstva bylo schváleno vytvoření rezervy
ve výši 14 milionů Kč na dvě největší investiční akce města v letošním
roce. Rozpočet města se letos nezvýší, čerpání rezervy se předpokládá
až v roce 2023. Finanční náročnost
obou staveb, které by měly být částečně hrazeny z rozpočtu města,
se velmi pravděpodobně ještě sníží.
Město bude usilovat o získání vyšší
míry dotační podpory.

Zastupitelé města schválili investiční rezervu ve výši 4 mil. Kč
v rámci realizace veřejné zakázky
Stavební úpravy a přístavba městské
knihovny. Při odkrývání podlah ve
2. NP stávající budovy bylo zjištěno rozsáhlejší poškození dřevěných
konstrukcí a poškození nosné konstrukce podlah a krovů. S ohledem
na posudek bylo rozhodnuto o vybourání stávajících nosných prvků
a nahrazení ocelovými nosníky
s novou konstrukcí podlahy. „Jedná se o vícepráce, jejichž rozsah se
nedal dopředu odhadnout. Abychom
stanovili celý rozsah, museli jsme
zcela odkrýt podlahy a stěny, což
bylo nemyslitelné za běžného provozu
městské knihovny. Nicméně vícepráce
související se starou budovou knihovny budou uplatňovány v rámci žádosti
o dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. Od poskytovatele dotace máme pozitivní informa-

ce, finanční limit dotace se zvýšil a my
budeme moci získat vyšší příspěvek
na rekonstrukci i vnitřní vybavení,“
popsala situaci místostarostka Kristýna Kosová. Zbylých 10 milionů
Kč bylo schváleno jako investiční
rezerva v rámci realizace veřejné
zakázky Kulturní centrum Rožnov
pod Radhoštěm. Rezerva by měla
pokrýt případné vícepráce, změny
v projektové dokumentaci, nově připravované vyhlášení veřejné zakázky na vnitřní vybavení nebo změny
související s extrémním růstem cen
některých materiálů.
Prioritou města je nebližší dotační výzva. „V rámci nového dotačního
programovaného období 2021 až
2027 by měla být v krátké době, podle posledních informací a schůzek
s kompetentními orgány, vyhlášena
dotační výzva k výstavbě nových veřejných budov, které budou splňovat
parametry pro pasivní stavby. Výzva
bude koncipována ve smyslu původních technických parametrů a požadavků na pasivní budovy, ale s vyšší
finanční podporou ze strany poskytovatele dotace. Pro obě investiční
akce města to bude znamenat výrazné zvýšení dotací oproti již původně
schváleným,“ upřesnil na zasedání
zastupitelstva města vedoucí odboru strategického rozvoje a projektů
Michal Laktiš.
Petra Graclíková, mluvčí MěÚ

Jednání o nákupu pošty
V červnu jsme se zeptali starosty Jiřího Pavlici (za ANO), jestli se událo
něco nového ve věci odkupu části areálu hlavní pošty na náměstí Míru.
„Česká pošta prodej budovy pošty zakonzervovala a nyní další jednání neprobíhají. Zástupci ČP se vyjádřili, že v tuto chvíli není zájem prodávat objekt
garáží a jídelny samostatně. Pokud by se jejich postoj změnil, město by určitě
mělo zájem koupit tento objekt samostatně,“ informoval starosta.
(r)

• Rozpočet na rok 2022: 780 mil. Kč • Zadluženost: 33 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 33 mil. Kč. • Výše úvěru za účelem dofinancování
staveb KC a knihovny: 297 mil. Kč (dosud čerpáno 0 Kč) • Aktuální
náklady na stavbu KC: 1,9 mil. Kč (uhrazené faktury) • Náklady na
stavbu knihovny: 2 mil. Kč. (uhrazené faktury) • Aktuální výše dotací na
KC a knihovnu: 80 mil. Kč. V jednání navýšení dotací• Finanční rezerva
(r)
na účtu města: 6 mil. Kč • Data k 30. 6. 2022
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Parkem proběhly stovky dětí i dospělých
T-Mobile Olympijský běh přilákal ve středu 22. června do rožnovského parku 170 závodníků. V kategorii
mužů trať nejrychleji zvládl Tristen Bell (16:47:09). Na 2. místě se umístil Václav Bitala (17:04:59), třetí
skončil Martin Holiš (17:19:03). Kategorii žen ovládla Helena Kovařčíková (20:56:14), stříbrná byla Markéta Majkusová (21:01:32) a bronz získala Lucie Kalafutová (21:46:45). Na oblibě získávají také dětské
závody, které se v Rožnově běží na 4 vzdálenosti — 200 m, 300 m, 680 m a 1 100 m. Závodů pro děti do
15 let se letos zúčastnilo 168 sportovních nadšenců. Více na www.roznov.cz.
(r)
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Monitoring kvality ovzduší přináší zajímavé informace

Už několik měsíců funguje u světelné křižovatky U Janíků (viz šipka)
stanice monitorující kvalitu ovzduší v dané lokalitě. Na podrobnosti
jsme se zeptali Lucie Ohryzkové
(na fotu) z městského úřadu — manažerky Akčního plánu ochrany
ovzduší.
 Jak jsme na tom s kvalitou ovzduší
v Rožnově podle aktuálních měření?
„Z doposud naměřených dat z naší
měřicí stanice v současnosti nelze
zatím dělat žádné závěry. Rožnovská monitorovací stanice je vedena
jako stanice dopravní, takže by měla
reflektovat znečištění především
z dopravy. Z dat, která dlouhodobě
zpracovává Český hydrometeorologický ústav, vyplývá, že v Rožnově pod
Radhoštěm je překračován imisní limit u benzo(a)pyrenu a imisní limit
pro prachové částice PM10 překročen
nebývá, ale hodnoty PM10 jsou na
hraně překročení imisního limitu.

Imisní limit pro PM10 je 50 µg/m3,,
doba průměrování je 24 hodin a tato
hodnota musí být během roku překročena 36krát, aby bylo místo vyhodnoceno jako místo s překročeným
imisním limitem.“
 Které období bylo nejhorší a co
bylo důvodem?
„Z dosavadního měření byly z hlediska hodnot prachových částic
PM10 nejhorší dny v březnu (2. až
22. 3.). Průměrný 24hodinový imisní limit byl v těchto dnech překročen
9krát. Z dostupných dat týkajících
se měření benzo(a)pyrenu víme, že
zákonem stanovený imisní limit byl
překročen 4krát — konkrétně v těchto
dnech 2., 8., 14. a 20. 3. V tyto dny
bylo chladné počasí, především v noci
a horší rozptylové podmínky. Nabízí
se otázka, zdali monitorovací stanice,
ač je u hlavní komunikace, přece jen
v některých dnech nezachytává také
znečištění z lokálních topenišť.“

 Na křižovatce U Janíků funguje
i sčítání dopravy, jaké byly rekordy,
co do počtu aut (na všechny směry
dohromady/den)?
„Rekordním dnem byl konkrétně
pátek 6. 5. 2022, kdy bylo stanicí
sečteno 9 313 průjezdů všech vozidel.
Nejedná se ale o absolutní číslo, jelikož stanice je umístěna před křižovatkou U Janíků ve směru od Dolní
Bečvy a sčítá dopravu ve čtyřech
jízdních pruzích před křižovatkou.
Nesečte tedy vozidla přijíždějící od
Valašského Meziříčí, která následně
na křižovatce odbočí do města. Páteční hodnoty průjezdů vozidel jsou
vždycky v týdnu nejvyšší, v daný den
(6. 5.) se navíc v Rožnově konala
akce Valašská zahrada.
Druhá nejvyšší hodnota byla zaznamenána 9 175 průjezdů, to bylo
14. 4. 2022, tedy na Zelený čtvrtek.“

města. Ví se už, které lokality jimi
budou osazeny a kdy? Jaké jsou náklady na jedno čidlo?
„Technická specifikace čidel je poměrně složitá. V tuto chvíli řešíme,
jaká čidla budou pro potřeby města
nejvhodnější. Od toho se pak bude
odvíjet cena a také počet pořizovaných čidel.
Výběr lokalit pro umístění čidel
bude následovat, předpoklad instalace v terénu je během roku 2023.
Vzhledem k tomu, že čidla budou
mobilní, bude možné je v případě
potřeby také přemístit.“

 Radnice chce do budoucna rozmístit měřicí čidla i do dalších částí

Za rozhovor poděkoval
Pavel Románek

 Kde můžeme údaje z měřicí stanice najít?
„Odkaz na informace z měřicí stanice je uveden na stránkách města
Rožnov (envitech.eu) a také na
stránkách ČHMÚ ISKO (chmi.cz).“

Před 160 lety se konala na Radhošti národní slavnost
Trocha z historie
Martin Tkadlec (1817 až 1878),
rožnovský občan provozoval mandlovnu tkalcovského cechu, byl také
sluhou čtenářského spolku. Do
své Pamětní knihy zaznamenával
události z Rožnova a okolí. Je v ní
také zmínka o národní slavnosti na
Radhošti roku 1862. „Toho roku
byla ustanovena národní slavnost
na Radhošti s povolením místodržitelským na 13. srpna. Před slavností
několik dní přišla velká pluta, tak, že
se zdálo, že slavnost musí býti odložena, proto na novo žádalo se, aby na

3. září zařízena byla. Avšak 12. srpna mnoho lidí z celé Moravy do
Rožnova přijelo; v Rožnově bylo vše
roztržité, pořadatel nebyl sto všechno
do pořádku uvésti. Na druhý den se
nebe vyjasnilo a den pěkný nastal.
Zpěvácké spolky se sebraly a množství lidu před hotel Radhošť a v 8 hodin ráno byli vypraveni na cestu. Od
Pusteven se blížili zase Frenštačané
s prápory, naši šli jim naproti.
Když byli všichni pohromadě, byl
celý vrch lidmi pokrytý, čítalo se na
15 000 lidu. Od rožnovské strany
byla vystavena z četiny pěkná kapla,
okolo sv. kříže i oltář, my jsme tam
pracovali před tím 14 dnů s 8 osoba-

mi. Před rozloučením mnozí řečníci
vystoupili a prováděli své řeči jadrné. V Rožnově byly v hajnici světla
z lampiček, by cesty byly osvětlené,
bylo 400 světel. Pak zpěvácké spolky
své zpěvy provozovaly: rožnovský, meziříčský, hranický, přerovský až přes
půlnoc, pak se odebraly na svá místa
od výboru ustanovená. Toho dne na
Radhošti byla sbírka skrz ofěru na
památku toho dne sebralo se 120 zl.
měly se postaviti sochy sv. apoštolů
C. a M. ostatek by se byl dodal, co
by chybělo. Frenštátcí (sic!) peníze ty
vzali, naša rožnovská strana s tím
souhlasila a páni ze Frenštátu si za
ty peníze zaplatili své útraty naděla-

né ve Frenštátě. Naše strana se párkráte tázala, zdaliž je něco obstarané, ale ani jim nebylo odpověděno.“
Podle záznamů Čeňka Kramoliše vynesla sbírka 920 zl. Bylo
ujednáno postavit za ně sochy slovanských apoštolů Cyrila a Metoděje. Peníze vzali do opatrování
Frenštátčané, o dalším osudu peněz se Č. Kramoliš nezmiňuje.
Uvádí však, že předsedou zařizovacího výboru rožnovského
byl Čeněk Janík, frenštátského
R. Kallus. Na Radhošti že řečnili
dr. Bumbala z Frenštátu a Barvič
z Karlovic.
Richard Sobotka

KRÁTCE
Jízda parním vlakem

Městské lesy řídí Václav Tkáč

Dobíjecí solární stanice

Kvalita vody ve studánkách

Chcete se svézt parním vlakem,
který bude 2., 16. a 30. 7. jezdit
mezi Rožnovem a Valmezem?
Stačí správně odpovědět na otázku, jak se jmenuje parní lokomotiva, a odpovědi poslat na e-mail
redakce@spektrumroznovska.cz.
Hrajeme o 5 dvojic na poslední
dvě červencové jízdy. Výherce
budeme kontaktovat e-mailem.

Po nečekaném úmrtí jednatele
Městských lesů Rostislava Poláška
radní dočasně tuto funkci obsadili
Václavem Tkáčem (25). Ten v dané
organizaci působil šest let jako lesník. V nejbližší době bude na trvalé
obsazení místa jednatele vyhlášeno výběrové řízení. Podrobnosti
k němu budou zveřejněny v některém z příštích vydání.

V rožnovském zábavním centru
Gibon u Cyklostezky Bečva je
nově multifunkční dobíjecí solární stanice, tzv. spot. Lidé ji
mohou zdarma využít pro dodání energie do svých elektrokol,
mobilních telefonů, případně tabletů apod., ale také mohou pomocí kompresoru dofoukat kola.
Stanice stála zhruba 160 tis. Kč.

Z provedených rozborů plyne,
že voda ze studánek (Stračka
v Zašové, rožnovská Hranička,
v Mokrém, Sladské a Sachova
studánka na Horní Bečvě) je
kvůli její bakteriální kontaminaci vhodná k pití pouze po
převaření. Nejhůře dopadly
analýzy vody ve studánkách
(r)
Hranička a Sladské.
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Rožnov se zaměřil na informovanost občanů
Za poslední roky udělala rožnovská
radnice velký kus práce na informovanosti svých obyvatel. Osvědčily se
živé přenosy zastupitelstva města
i aplikace Mobilní rozhlas (dnes
Munipolis), nový kabát dostávají
webové stránky a chystají se i další
novinky.
Jak nám sdělila místostarostka
Kristýna Kosová (Zdravý Rožnov),
informovanost občanů o dění ve
městě byla, je a bude jednou z hlavních priorit radnice. „Kromě záznamů ze zastupitelstva nebo Mobilního
rozhlasu se osvědčila také veřejná
projednání konkrétních věcí týkajících se větší skupiny obyvatel a zájem veřejnosti je i o setkání s vedením
města. Ta se většinou konají druhou
středu po proběhnuvším zasedání zastupitelstva,“ informovala Kosová.
Informace se úřad snaží dostat
mezi občany také prostřednictvím
médií — Spektrum Rožnovska a TV

Některé projekty vedení města prezentuje přímo na místě, kde
získává od občanů cenné podněty. Na fotu místostarostka Kristýna Kosová (vlevo) a architekt města Jan Horký.
Beskyd. „Funguje nám Facebook,
kde je téměř deset tisíc sledujících.
Snažíme se důležité zprávy dostat
co nejrychleji mezi co největší počet
lidí. V aplikaci Mobilní rozhlas, respektive Munipolis máme aktuálně
zaevidováno skoro 1 700 odběratelů.
Přes tuto aplikaci jsme za dobu užívání obdrželi přes 300 nahlášených
podnětů, které jsme téměř okamžitě

vyřešili. Pokud má někdo nový zájem
stát se součástí tohoto informačního
zdroje a neví si rady, tak stačí vyplnit registraci, uvést číslo mobilu nebo
e-mailovou adresu a o zbytek se už
postaráme. Fyzicky je přihláška ve
vestibulu radnice, odevzdat ji lze
na podatelně. Nejjednodušší je však
stáhnout si aplikaci přímo do telefonu,“ dodala místostarostka s tím,

že v příštím roce budou konečně
spuštěny zbrusu nové internetové
stránky města. „Současný web je
zastaralý, vyhledávání v něm je problémové a mnohdy nefunkční, což se
změní. Další vítanou novinkou bude
moderní elektronická úřední deska
před hlavní budovou radnice na Masarykově náměstí,“ konstatovala na
závěr Kristýna Kosová.
(r)

V červnu nás u komunálních politiků zajímaly jejich reakce na tyto otázky:
Jsou Rožnované dostatečně informováni o dění ve městě? Osvědčil se Mobilní rozhlas (dnes již Munipolis)?
Jste spokojeni se sociálními sítěmi města (např. Fb)? K jakým změnám informovanosti by mělo dojít?

SPEKTRUM NÁZORŮ
Daniel Drápala (KDU-ČSL)
Když před lety nastupovala k moci
stávající koalice, avizovala změnu
v komunikaci s občany, větší transparentnost a otevřenost. A jak se tyto
vize naplnily? Mobilní rozhlas je věcí,
za niž je třeba radnici pochválit. Jeho
potenciál není sice ještě zcela vytěžen
(viz rekonstrukce Pionýrské ulice a jen
drobná noticka na webu města). A co
dalšího? Máme snídani s podnikateli,
občané jsou zváni na kávu s vedením
města, ale v reálu to spíše připomíná
pověstnou Potěmkinovu vesnici. Vedle
mediálního humbuku se jiné důležité věci jaksi zapomínají zveřejňovat.
A tak se jen mimochodem občané dozvídají o plánované výsadbě na nábřeží. Obdobně při přípravě slavnostního
zahajování stavby kulturního centra
nikoho nenapadlo sdělovat i další
potřebné informace. Děti na ZŠ Pod
Skalkou tak přišly o kryté stání pro
kola, aniž by bylo odstranění dosavadního přístřešku avizováno. To pak
líbivé výzvy radnice „Jezděte do práce/
do školy na kole!“ nabývají značně
absurdních a paradoxních rozměrů.
A že při plánované výstavbě parkoviště
mezi pavilony školy budou děti dýchat
výfukové zplodiny, opět nebylo rodičům raději sděleno. Dalším příkladem
by mohlo být kácení zdravých stromů
u městské knihovny. V mediálních výstupech ke stavbě knihovny toto sdělení (opět) překvapivě chybí. Závažné
je především to, že kritické názory na
špatnou komunikaci radnice směrem
k občanům a nevyužívání všech dostupných informačních kanálů nesdílí
jen opozice. Totožného názoru jsou
i profesionálové z oblasti médií. A to
je již varovný signál. Při nakládání

s informacemi by měla proto zůstat zachována hlavní zásada: sloužit občanům a nikoliv, jak to mnohdy vidíme
i v našem městě, pamatovat primárně
na vlastní sebeprezentaci.
Libor Adámek (Piráti)
Ze současné doby mám pocit, že
jsme celkově přesyceni velkým množstvím informací do takové míry, že
mnoho lidí už čte jen nadpisy a úvody článků, aniž by se podrobněji zajímali o skutečný obsah. V takovém
informačním zahlcení jde lehce přehlédnout i důležitou informaci o dění
ve svém městě.
Město zveřejňuje informace na
několika platformách. Jako nejvíc
přínosné zdroje informací vidím
Spektrum Rožnovska a TV Beskyd.
Munipolis je další dobrá alternativa,
která obsahuje bonus v podobě možnosti psaní podnětů a nahlašování
závad ve městě přímo zodpovědnému úředníku.
Sociální sítě jsou současný trend
a na městských stránkách Facebooku
diskutuji celkem často. Myslím však,
že to není efektivní způsob jak vyřešit
městské záležitosti. Na této platformě
vidím více negativ a rizik než pozitiv.
Např. probíhá zde masivní sběr dat
o uživatelích, cílené nabízení obsahu jednotlivým uživatelům, nejasná
cenzura, cílená reklama ovlivňující
nákupní chování... Její algoritmy také
často uzavírají uživatele do určitých
názorových sociálních bublin a polarizují jednotlivé názorové proudy proti sobě, což často vede ke zbytečným
hádkám a vzájemnému nepochopení
v diskuzích. Navíc Facebook oslovuje
jen malou část populace. Nastávající

generace už je na Instagramu a TikToku a soustředěním se na Facebook ji
částečně vylučujeme z veřejné diskuze.
Pro zlepšení informovanosti bych
spíše uvítal přehlednější městský web
s možností diskuzního fóra pro místní
obyvatele. Úplně nejlepší způsob jak
získat veškeré informace je však účast
občanů na zasedání zastupitelstva
nebo interpelacích s vedením města.
Radúz Mácha (Nez. a Soukromníci)
Informace jsou, aniž si to uvědomujeme, nedílnou součástí našich
životů, stejně tak jako jídlo, voda, či
vzduch. Valí se na nás nezadržitelně
ze všech stran a ovlivňují každého
z nás. O dění v našem městě nás informuje řada oficiálních médií jako
webové stránky města s odkazy na
weby městských příspěvkových a komerčních organizací, regionální TV
Beskyd, Spektrum Rožnovska s možností pravidelného zasílání své e-verze do e-mailové schránky, Fb profil
Rožnova, mobilní rozhlas, městské
informační centrum, docela povedený turistický web http://www.visitroznov.cz/... Takže kdo chce, informace
si určitě najde.
Nemohu se však ubránit dojmu,
že jestli něco vedení města opravdu
nejde, tak je to mediální politika
a veřejná komunikace. Způsob prezentace je bohužel defenzivní, obranný, pasivní a nikoliv ofenzivní. Město nedovede mediálně reagovat na
klamné, nepravdivé a mnohdy úmyslně falešné informace, dezinformace
a polopravdy, které kolují veřejným
prostorem. Jeho propaganda a marketing nejsou aktivní, včas nevysvětlují, reagují opožděně. Prostě chybí

drajv a aktivní ofenzivní styl komunikace s okolím, zejména při řešení
klíčových či kontroverzních témat.
Tak jako každá firma, která dbá na
svoji image, musí se i město daleko
aktivněji starat o to, jak je vnímáno
svými občany, veřejností i partnery.
A jak na to konkrétně? Inspirujme
se od těch, kteří to umějí lépe. Prezentujme a představujme pozitivní
výsledky rozvoje města a umějme přiznat chyby, ukazujme investiční příležitosti, propagujme úspěšné firmy
a podnikatele, atraktivní turistické
cíle, kulturní akce, vzdělávání, volnočasové aktivity, společenský život,
zviditelňujme úspěšné, hovořme zcela otevřeně a kultivovaně i o tom, co
se nám nelíbí, a dejme v médiích více
prostoru aktivním lidem s konstruktivními nápady pro rozvoj našeho
města.
Martin Drápal (Nezávislí Rožnováci)
Před osmi lety, když Nezávislí Rožnováci vstupovali do koalice s ANO
a ZR, tak jedním z hlavních témat
byla informovanost, otevřenost
a vstřícnost. Od začátku jsme chtěli
maximální otevřenost úřadu, což se
dařilo. Zastupitelstva jsou přístupná
on-line, konala se veřejná projednání
a byl tlak na úředníky, aby všechny
stavby a rekonstrukce ve městě byly
s dostatečným předstihem komunikovány s veřejností – plakáty, projednání, informace do schránek. V minulém roce však jak když utne. První
vlaštovkou byl projekt ZR na zrušení
chodníku na nábřeží Dukelských hrdinů, kdy tato zásadní a kontroverzní
stavba neprošla žádným projednáním a měla se začít realizovat. Do

TÉMA MĚSÍCE / PÍŠETE S NÁMI NOVINY

STRANA 7 / 29. ČERVNA 2022
krámu se nehodilo ani projednání
stavby KC a přístavby knihovny. Za
to jsou Rožnováci zahrnováni méně
podstatnými informacemi, kterých je
někdy až nad hlavu.
Odpověď je tedy jednoduchá. Současné vedení města bez Nezávislých Rožnováků informuje v duchu „Zeptejte
se mě, na co chcete, já Vám, na co
chci, odpovím.“ Facebook města se
snaží žít, z mého pohledu se však
jedná o cestu k poskytování informacím turistům než místním. Rožnováci by měli být o krizových situacích

informování Mobilním i klasickým
rozhlasem a v případě zásadních věcí
především vedením města, které však
na komunikaci s občany nejspíše záměrně zanevřelo.
Kristýna Kosová (Zdravý Rožnov)
Informace najdou občané přímo na
místě staveb a oprav, dění ve městě
mapuje Spektrum Rožnovska a TV
Beskyd, novinky nám také chodí
do mobilu nebo mailu přes Mobilní
rozhlas, na Facebooku všichni trávíme nemálo času, město také, potká-

váme se při veřejných projednáních
často přímo na místě.
Otázku informovanosti řešíme pravidelně a pravdou je, že v tuto chvíli
se zamýšlím spíše nad tím, jestli informačních kanálů není příliš mnoho, protože pak přirozeně ztrácíme
všichni pozornost a různá oznámení
nám zapadají nebo unikají nebo se
vůbec nedostaneme k tomu, abychom si je přečetli. Myslím si, že do
budoucna bychom měli snížit přehlcení informacemi. Sjednocujeme postupně vzhled informačních kanálů,

aby si je občan snadno spojil s městem, zpřehlednění webu a výrazné
zlepšení jeho vyhledávací funkce už
jsou také rozpracované.
Za velmi užitečnou považuji aplikaci Mobilní rozhlas, dříve Lepší
místo a do budoucna Munipolis, názvy se mění, ale funkce nikoliv, můžete na ní vyfotit rozbitou lavičku nebo
jinou závadu ve městě a podnět se posílá přímo odboru, který ho dále řeší.
Sama aplikaci nárazově využívám,
když vidím rozbitou lavičku nebo poškozený prvek na hřišti.

Píšete s námi noviny — příspěvky čtenářů

Speciální třída na 1. máji má ještě volná místa

Rádi bychom vám představili naši
speciální třídu Berušky. Tato třída
je součástí Mateřské školy 1. máje
1153 v Rožnově pod Radhoštěm
a je určena pro děti s poruchami
autistického spektra a kombinovaným postižením více vadami
ve věku od 3 do 7 let. V letošním
školním roce třídu navštěvuje sedm
dětí, proto je zde individuální přístup samozřejmostí. Každé dítě má
vypracován individuální plán, dle
kterého je každodenně v rámci denního režimu rozvíjeno speciálními
pedagogy a logopedem. Třída je
také vybavena relaxační místností
s vodní postelí a světelnými podněty (snoezelen), pracovním koutkem
(pro individuální práci) či kuličko-

vým bazénkem, kde děti velmi rády
tráví svůj volný čas.
Pro tuto třídu není neobvyklé účastnit se všech akcí v rámci mateřské
školy i mimo ni, což je velmi přínosné pro socializaci těchto dětí.
Také nabídka aktivit pro tuto třídu
je pestrá a zajímavá, děti navštěvují
solnou jeskyni, infrasaunu, účastní
se canisterapie či hipoterapie.
Pro školní rok 2022/2023 máme
ještě v Beruškách volná místa, proto v případě zájmu neváhejte kontaktovat paní ředitelku. Kontakt
naleznete na webu mateřské školy
(www.ms1maje-roznov.cz/1153/).
Rádi vás třídou provedeme a zodpovíme vaše dotazy.
MŠ 1. máje

Gymnazisté opět nejlepší v psaní na klávesnici
Vítězové korektury textu základních škol, zleva stříbrný Lukáš Janošík, zlatý Šimon
Vrzala a Adam Matyas. Vítězky záznamu mluveného slova středních škol, zleva
zlatá Johana Valová, stříbrná Adéla Klementová a bronzová Nikol Klementová.

Studenti Gymnázia Rožnov dlouhodobě dosahují vynikajících výsledků
na soutěžích v psaní na klávesnici.
Poprvé po dlouhé covidové pauze
se mohli nejlepší písaři z celé republiky sjet na celostátní finále 29. mistrovství ČR žáků ve zpracování textů
(dříve v grafických disciplínách),
které se konalo pod taktovkou spolku Interinfo ČR a Internetové školy
ZAV na pražské Obchodní akademii Hovorčovická.

Do celostátního finále se nominovalo z krajských kol, která
se uskutečnila distančně, téměř
60 lidí ze všech krajů České republiky, mezi nimi také Johana
Valová a Šimon Vrzala z rožnovského gymnázia.
Žáci soutěžili celkem ve čtyřech disciplínách: opis textu z papírové předlohy, korektura textu,
audiotranscription a záznam mluveného slova. Kromě soutěžení

účastníci mistrovství zavítali také
na exkurzi do muzea fantastických iluzí, které zpestřilo náročné
dva dny soutěžení a žáci se měli
možnost dále seznámit.
Johana Valová mezi středoškoláky zvítězila celkem ve třech
disciplínách, v soutěži audiotranscription se umístila na stříbrné
příčce. Šimon Vrzala soutěžil
v kategorii základních škol a zvítězil v korektuře textu a stříbrnou

medaili si také odvezl za audiotranscription.
Již nyní probíhají přípravy na
nadcházející mistrovství světa
v záznamu a zpracování textů,
které bylo vlivem pandemie odloženo a uskuteční se v srpnu 2022.
Věříme, že i tentokrát se reprezentanti z Rožnova mezi silnou světovou konkurencí neztratí!
Jonáš Vala

ZAJÍMAVOSTI
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Díky projektům jde vzdělávání mnohem lépe
Ve středu 8. června se uskutečnila
v rožnovské Brillovce závěrečná
konference projektu MAP II, který
v červnu končí svou tříapůlletou realizaci.

A co to ten MAP II vlastně je?
Celým názvem Místní akční plán
rozvoje vzdělávání v ORP Rožnov
pod Radhoštěm. Projekt, do kterého bylo zapojeno 9 obcí a 28 škol
a školek z našeho mikroregionu,
měl za cíl rozvinout spolupráci
mezi školami a dalšími organizacemi a pomoci naše školství zlepšit.
Na konferenci byly představeny
všechny výsledky, které tým ve spolupráci s členy pracovních skupin,
pedagogy a řediteli škol za uplynulých 42 měsíců společně uskutečnili. A že jich nebylo málo.
Podařilo se uskutečnit 125 seminářů pro učitele, 40 přednášek pro
rodiče a veřejnost, 20 vzdělávacích

akcí pro ředitele škol, 54 tzv. supervizních setkání. Celkem se tedy
podařilo proškolit 4 932 osob. Projekt se však nezabýval jen školeními, ale také dalšími oblastmi, jako
podpora logopedické péče v MŠ,
spolupráce škol a místních podniků, exkurze, zakoupení a sdílení
společných pomůcek, vytvoření
metodických materiálů a mnoho
dalších. Opomenout nelze ani aktivity pro děti, k těm nejvýraznějším rozhodně patří rodilí mluvčí
anglického jazyka ve školách, účast
na protidrogovém vlaku, uskutečnění velkého literárního klání či
návštěvy
výchovně-vzdělávacích
programů. Důležitou součástí také
bylo zpracování plánů, co zlepšovat dále. Podařilo se i velmi kvalitně zpracovat Analýzu trávení
volného času dětí na Rožnovsku.
Aktivit byla spousta a byly účastníky konference hodnoceny velmi

Společné foto realizačního týmu (zleva) Jan Kučera, Lucie Vančurová,
Ivana Mikulenková, Gabriela Fellingerová, Petra Šatánková, Martina
Novosádová, Dušan Vrážel, Lucie Pavlicová a Magda Štěpánková.
pozitivně. Pomyslné „razítko“ pochval potvrzující úspěch realizačního týmu pod vedením Martiny
Novosádové přidali jak starostové
obcí, tak zástupci Zlínského kraje
a Národního pedagogického insti-

tutu ČR. Atmosféra v sále byla velmi příjemná a bylo vidět, že hlavní
myšlenka projektu — tedy propojit
účastníky vzdělávání na Rožnovsku — se podařila.
(r)

Závod všestrannosti tentokrát ovládla Dolní Bečva

Přesně 15 čtyřčlenných družstev ze
7. tříd základních škol z Rožnovska
si poslední květnový pátek změřilo
síly v 19. ročníku Závodu všestrannosti mládeže.
V náročném běžeckém vytrvalostním závodu se letos utkaly týmy
ze ZŠ 5. května — 3 družstva, ZŠ
Videčská — 2 družstva, ZŠ Pod
Skalkou — 2 družstva, ZŠ Dolní
Bečva — 2 družstva, ZŠ Sedmikrás-

ka, Gymnázium Rožnov, ZŠ Horní Bečva, ZŠ Vidče, ZŠ Valašská
Bystřice, ZŠ Hutisko-Solanec — po
jednom družstvu. Startovalo se na
zimním stadionu, odkud se všichni
vydali na přibližně pět kilometrů
dlouhou trať přes skokanské můstky, vrchol Hradisko, pak kolem psího útulku k řece (přes řeku) a poté
zpět na zimák. Přitom absolvovali
úkoly na jedenácti stanovištích —
od střelby ze vzduchovky až po hod

granátem nebo překonání vodního
příkopu na svislém laně. Běžci ale
museli prokázat také své znalosti
z historie Rožnova, ze zdravovědy
a čekaly je i otázky související s ekologií, resp. s tříděním odpadů.
Nejlepší výkony 27. května podali
školáci z Dolní Bečvy — první místo obsadil B tým (Štěpán Vardžák,
Matyáš Závorka, Vendula Fiurášková a Lucie Juříčková ze 7. B, celkový čas 0:59:36), druhé místo pak

Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz

dolnobečvanský A tým (1:11:26).
Bronz brali borci ze ZŠ 5. května
„B“ (1:12:05).
Kromě medailí a putovního poháru přitom čekaly na ty nejlepší
i další zajímavé odměny. Za třetí
místo poukazy na sportovní vybavení v hodnotě 500 Kč. Za druhé
místo poukazy za 1 000 Kč a za
první místo poukazy na sportovní
vybavení v hodnotě 1 500 Kč pro
každého člena týmu.
(r)
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ZA KULTUROU
ČERVENEC
Vážení čtenáři,

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

 DO STŘEDY 31. 8.
VÝSTAVA • ORBIS PICTUS PLAY ROŽNOV
Expozice se skládá ze 17 objektů, které zapojí
vaše smysly, především zrak a sluch. Všechny vystavené objekty ožívají díky interakci
návštěvníků. Autorem umělecké koncepce je
malíř Petr Nikl.
Otevírací doba: červenec a srpen:
úterý až neděle: 10 až 12, 13 až 18 hodin
Společenský dům
 DO NEDĚLE 10. 7.
VÝSTAVA • JIŘÍ KOBR — TA, ONO, TEN
Jiří Kobr pracuje převážně se dřevem, z nějž
vyřezává své sochy a reliéfy. Dřevěné desky
také používá jako matrice, z nichž ručně tiskne grafiky na papír a na stará prostěradla.
Otevírací doba: úterý až sobota: 10 až 16,
neděle: 12 až 16 hodin
Galerie Kostnice
 PÁTEK 1. 7. AŽ ČTVRTEK 29. 9.
VÝSTAVA • ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU 2022
Česká komora architektů zveřejnila na 7. ročníku České ceny za architekturu 29 realizací,
které mezinárodní porota nominovala do prestižního výběru. Přijďte se podívat na tato díla
architektury.
Galerie Na Radnici
 PÁTEK 1., SOBOTA 2. 7.
U:FEST
Tématem festivalu je vycházení z tradice (obecně z tradičního kulturního projevu), avšak
v současné podobě, tedy provedení v diskurzu
21. století, na základních kamenech, kterými
jsou elektronizace, digitalizace, technologie
v životě. Principem je objevování, kultivovaný
zážitek s přidanou hodnotou, který si s sebou
účastník odnáší, a prožitek, který nekončí nedělním obědem.
Brillovka
 NEDĚLE 10. 7.
ROŽNOVANKA
Rožnovanka je nejstarší dechovou hudbou
v našem městě — začátek je spojován s rokem
1913. Za tu dobu se vystřídalo mnoho kapelníků. Připomeňme jednoho z těch dlouholetých
— Jiřího Tvarůžka. Dechový soubor Rožnovanka je i dnes stále aktivní na hudební scéně pod
vedením kapelníka Jiřího Mareše. V případě
nepříznivého počasí proběhne koncert v prostoru zastřešené arkády Společenského domu.
18.00 hodin — hudební altán

 PÁTEK 15. 7.
KATEŘINA MARIE TICHÁ & BANDJEEZ
+ LETNÍ KINO
Kateřina Marie Tichá je česká popová písničkářka a zpěvačka. Od 21.30 hodin letní kino
• Kdyby radši hořelo (česká komedie • Krobot, Isteník, Škultéty, Polívková)
19.00 hodin — Brillovka, nádvoří
 SOBOTA 16. 7. AŽ NEDĚLE 21. 8.
VÝSTAVA • VRATISLAV VARMUŽA / HLÍNA, OHEŇ, COMPUTER
Vratislav Varmuža žije a tvoří ve svém domě
v Ostravě, v jehož nitru se postupně vytratily
hranice mezi obytným prostorem a ateliérem.
Je také úzce spjat s Rožnovem, kde na chalupě
tráví volné chvíle. Vernisáž bude v pátek 15. 7.
v 17 hod. ve farské zahradě.
Otevírací doba: úterý až sobota: 10 až 16, neděle: 12 až 16 hodin.
Galerie Kostnice
 ČTVRTEK 21. 7. AŽ NEDĚLE 2. 10.
VÝSTAVA • MLADÝCH VLKŮ BĚHÁ
V OKOLÍ TOMTO DOSTI
Kateřina Komm, Nikola Emma Ryšavá, Linda
Wrong — společná výstava tří mladých sochařek v městském parku se skládá z prací již
vytvořených, ale zařazeny budou i práce nové,
inspirované místní pověstí „O vojákovi, synu
kovářově“. Vernisáž bude ve středu 20. 7.
v 17 hod. v hudebním altánu (v případě nepříznivého počasí na zastřešené arkádě Spoláku).
Městský park
 NEDĚLE 24. 7.
PTASZEK & BUŽMA
Tradice lidové písně amerického jihu první poloviny dvacátého století v podání dvou originálních osobností české bluesové scény. V případě
nepříznivého počasí proběhne koncert v prostoru zastřešené arkády Společenského domu.
18.00 hodin — hudební altán
PODCASTY • https://www.tka.cz/podcasty
Městská knihovna
Městská
knihovna
Tel.: 571 654 747
Tel.:
571
www.knir.cz654 747
Plánované akce v měsíci červenci se uskuteční v prostorách Společenského domu, kde je
knihovna dočasně přestěhována. Pokud se
akce koná jinde, je místo uvedeno v programu. Aktuální informace k programu a provozu
knihovny naleznete na www.knir.cz, na facebooku knihovny a také na instagramu.
 STŘEDA 13. 7.
ČTENÍ SLUŠÍ KAŽDÉMU

Něco pozapomenutého — čtení z knih, které
ač možná zůstaly pozapomenuty, mohou stále
oslovovat.
14.00 hodin — kavárna Domova seniorů
LETNÍ ČÍTÁRNY
 STŘEDA 13. 7.
TVOŘIVÁ A HRAVÁ ČÍTÁRNA
Přijďte se ponořit do pohádkových příběhů
pomocí drobných loutek, které si jednoduše
vytvoříme z papíru, a poté s nimi rozehrajeme
krátké scénky z knížky. Tvořením a hraním
nás provede Lucie Maléřová, která na ZUŠ
v Rožnově vyučuje literárně dramatický obor.
15.00 hodin — u Spoláku
 STŘEDA 27. 7.
VODNÍ/HERNÍ ČÍTÁRNA
K létu voda neodmyslitelně patří a my si o ní
nejen přečteme, ale také si ji pořádně užijeme,
např. při „vodním slalomu“, vodní střelbě na
terč a kdo ví, možná budou i závody suchého
plavání. V případě nepříznivého počasí vytáhneme deskové hry a oživíme soutěžního ducha
v každém z vás.
15.00 hodin — u Spoláku
PRÁZDNINOVÉ PROCHÁZKY PAMĚTÍ
MĚSTA
 ČTVRTEK 14. 7.
MÁLO ZNÁMÁ BUČISKA
Historie Vítkovické kolonie vilek navržených
známým architektem přelomu století Janem
Kotěrou. Průvodce: Marie Brandstettrová.
Trasa vycházky: kolonie Bučiska, čas 1,5 hodiny.
16.00 hodin — sraz před Spolákem (nebo
v 16.20 hodin u Dolního mostu)
 ČTVRTEK 28. 7.
PROCHÁZKA PO ROŽNOVSKÉM NÁMĚSTÍ
Historie náměstí, jak vypadalo před sto lety
a které události se k němu pojí. Průvodce:
Mirka Baštánová. Trasa vycházky: kolem náměstí, čas 1 hodina.
16.00 hodin — sraz před Spolákem
Klub seniorů
Klub
seniorů
Tel.: 774
423 197
Tel.:
774
423 197
klubsen.rpr@centrum.cz
V červenci a v srpnu bude prázdninový provoz.
Seniorek na měsíc září budeme vydávat ve středu 24. 8. od 9 do 12 hodin.
 Prvním úředním dnem po prázdninách bude
pondělí 5. 9. V nutných případech volejte na
tel. č. 774 423 197.
 Zdravotní turistické vycházky budou i v době

POZVÁNKY

prázdnin. Sraz je vždy v úterý v 8.15 hodin na
autobusovém nádraží, poté se domluvíme, kam
se půjde — podle počasí a složení účastníků.
 Pravidelné akce/informace: Pravidelná cvičení všeho druhu, prováděná v Klubu nebo
SVČ o prázdninách nebudou. Cvičit se začne
podle dohody s cvičiteli.
 Pravidelné zkoušky pěveckého sboru ROSÉNKA začnou v pondělí dne 5. 9. ve 14 hodin.
 Paličkování a patchwork budou pokračovat
podle domluvy i o prázdninách.
 Zájezd do Tatranské Lomnice — penzion
ZORA: termín 26. 8. až 31. 8., odjezd od benzinky na ul. 1. máje v 9 hodin.
Valašské muzeum v přírodě
Valašské
muzeum v přírodě
Tel.: 571 757 111
Tel.:
571 757 111
www.nmvp.cz
 SOBOTA 2. 7.
PORTÁŠSKÉ CHODNÍČKY
Pořad věnovaný 305. výročí ustanovení portášského 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 — Janíkova stodola
 ÚTERÝ 5. A STŘEDA 6. 7.
ZVONEČKOVÝ JARMARK
Setkání hrnčířů, keramiků, dráteníků a výrobců včelích produktů.
9.00 až 18.00 hodin — Dřevěné městečko
 STŘEDA 6. 7.
BOHOSLUŽBA
V evangelickém kostele ve Valašské dědině.
10.00 hodin — Valašská dědina
 ČTVRTEK 7., ÚTERÝ 12. 7.
PRÁZDNINOVÉ HRANÍ
Dětské hry a výroba hraček.
9.00 až 17.00 hodin — Valašská dědina
 ČTVRTEK 7. 7.
PRVNÍ ČTVRTEK V MĚSÍCI — VSTUP
ZDARMA DO VŠECH AREÁLŮ
9.00 až 17.00 hodin
 ČTVRTEK 7., ÚTERÝ 19. A 26. 7.
VYPRÁVĚNÍ VALAŠSKÝCH BÁJÍ A POVĚSTÍ
Vypráví Ilona Kroupová
9.00 až 17.00 hodin — Valašská dědina
 SOBOTA 9. 7.
HEJŮV NOŽÍK
22. ročník setkání lidových řezbářů spojený
s ukázkou jejich zručnosti.
9.00 až 18.00 hodin — Dřevěné městečko
 NEDĚLE 10. 7.
SKLÁŘSKÝ DEN
Připomene různé techniky zpracování skla
a ruční práci sklářů na venkovní peci.
9.00 až 18.00 hodin — Mlýnská dolina
 STŘEDA 13., ČTVRTEK 21. A 28. 7.
BYLINKOVÉ PROCHÁZKY S VANDOU
VRLOVOU
Poznejte bylinky aktuálně rostoucí v zahrádkách u chalup ve Valašské dědině – dozvíte se
i mnohé o jejich sběru, zpracování a využití.
9.00 až 15.00 hodin — Valašská dědina
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 STŘEDA 13. A 20. A ÚTERÝ 26. 7.
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 14. A STŘEDA 27. 7.
S PÍSNIČKOU VALAŠSKOU DĚDINOU
S TOMÁŠEM GROSSEM
Areálem Valašské dědiny se projdeme za zpěvu
lidových písní, které se budeme postupně učit.
A na řadu přijdou i některé méně známé lidové
nástroje.
10.00 až 13.00 hodin — Valašská dědina
 SOBOTA 16. 7.
PEKAŘSKÁ SOBOTA
Přehlídka dovedností mistrů cechu pekařského. Ochutnávky pečiva a pečení chleba v areálu Dřevěného městečka a Mlýnské doliny.
9.00 až 18.00 hodin — Dřevěné městečko
 NEDĚLE 17. 7.
NA PĚKNÚ NOTEČKU
Koncert k 70. výročí orchestru BROLN.
15.00 hodin — Dřevěné městečko
 SOBOTA 23. 7.
ROMSKÁ PÍSEŇ
28. ročník mezinárodního festivalu.
13.00 až 17.00 hodin — Dřevěné městečko
 NEDĚLE 24. 7.
ANENSKÁ POUŤ
Oslava svátku patronky Valašska sv. Anny spojená s krojovaným procesím z farního kostela
Všech svatých a pouťovou slavností.
9.00 až 18.00 hodin — Dřevěné městečko
 SOBOTA 30. A NEDĚLE 31. 7.
DNY ŘEMESEL A SETKÁNÍ KOVÁŘŮ
31. ročník, program věnovaný zpracování dřeva s ukázkami práce tesařů, šindelářů, truhlářů, kameníků, dráteníků, sklenářů, hrnčířů
a dalších řemeslníků. Setkání kovářů z České
republiky s ukázkou jejich mistrovské práce.
9.00 až 18.00 hodin — Dřevěné městečko
Galerie Crears
Galerie
CREARS
Tel.: 739 403
486
Tel.:
739 403 486
www.galeriecrears.cz
 STAGE GARDEN GALLLERY CREAR
• DO SOBOTY 30. 7.
Stefan Milkov (socha a malba)
• SOBOTA 6. 8. AŽ SOBOTA 24. 9.
Lyuben Petrov — Mirroring (malba)
 GALERIE CREARS
• DO SOBOTY 23. 7.
Tomáš Jetela — Alchemy (malba)
• SOBOTA 30. 7. AŽ SOBOTA 3. 9.
Pavel Piekar — Summer (barevný linoryt)

Ateliér sebevzdělávání
SLUNEČNICE - Ateliér Sebevzdělávání z.s.
Tel.: 604 163 735
604
163 735 * iac.roznov@gmail.com
www.alternativnicentrum.webnode.cz
 PÁTEK 1. 7.
LETNÍ MEDITACE S KŘIŠŤÁLOVÝMI
MÍSAMI
Jiřina Solvana Vašinová
18.00 až 21.00 hodin — Slunečnice

 NEDĚLE 3. 7.
DĚTI NOVÉHO VĚKU MEZI NÁMI
Beseda — Jana Štrausová
17.00 až 20.00 hodin — Slunečnice
 NEDĚLE 15. 7.
DĚTI JSOU TAKY LIDI: VÝCHOVA,
VZDĚLÁVÁNÍ A VÝVOJOVÉ TRAUMA
Beseda — Zdeňka Šíp Staňková
17.00 až 20.00 hodin — Slunečnice
 PÁTEK 22.7. A SOBOTA 23.7.
HORMONÁLNÍ JÓGA PODLE DINY RODRIGOVÉ Z BRAZÍLIE
Kurz — PaedDr. Martina Mangová
pá 17.00 až 21.00 hodin
a so 9.00 až 14.00 hodin — Slunečnice
 NEDĚLE 24. 7.
LUNÁRNÍ JÓGA
Kurz — PaedDr. Martina Mangová
9.00 až 16.00 hodin — Slunečnice
 SOBOTA 30. 7.
ČTENÍ Z ÁKÁŠICKÝCH ZÁZNAMŮ
Seminář — Radka Valouchová-Mančařová,
Lada Virostková
9.00 až 17.00 hodin — Slunečnice
 NEDĚLE 31. 7.
FILIPÍNSKÉ LÉČENÍ
Povídání, požehnání, léčení — Estela Palaris
Orbito
13.30 až 17.00 hodin — Slunečnice
Středisko volného času
Středisko
času
Tel.: 571 115volného
635
Tel.:
571 115 635
www.svcroznov.cz
Začátkem měsíce července bude na webu
www.svcroznov.cz zveřejněna nová kompletní
nabídka.
V polovině července spustíme možnost přihlášení se on-line formou do kroužků, které budeme otevírat v novém školním roce.
Informace o spuštění on-line přihlašování budeme sdílet na našich sociálních sítích.
V nadcházejícím novém školním roce
2022/2023 připravujeme některé novinky
a těšit se na děti budeme také v již zavedených
tradičních kroužcích.
ČERVENEC A SRPEN — LETNÍ ČINNOST
STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU
Děti z Rožnova a okolí čeká celá řada příměstských a pobytových táborů, které bude Středisko volného času realizovat po celou dobu
prázdnin.
Informace o nich a fotky můžete najít postupně
na našich sociálních sítích facebook, instagram
a také na www.svcroznov.cz
 LETNÍ OTEVÍRACÍ DOBA KC PUNTÍK
— PO, ÚT, ČT, PÁ 9.00 až 13.00 hodin,
ST 9.00 až 17 hodin — vždy skákací hrad.
Od 6. 6. je upravená otevírací doba v našem
KC Puntík v prostorách OD Láz. Za nepříznivého počasí bude otevírací doba i v jiných
dnech prodloužena do 17 hodin.
Více info: puntik@svcroznov.cz nebo na facebooku KC Puntík.
**********************************************
Termíny všech akcí byly redakci sděleny 15. 6.
Doporučujeme navštívit web organizátorů, zda
v mezidobí nedošlo ke změnám.
Redakce

RŮZNÉ / INZERCE

www.hotel-energetic.cz/koliba-kordulka

PŘÍLOHA KAM / 29. ČERVNA 2022

ZAJÍMAVOSTI

PŘÍLOHA KAM / 29. ČERVNA 2022

Senioři v červnu slavili životní jubilea

Hned dvakrát se v červnu sešli rožnovští senioři při oslavách svých jubileí. S místostarostkou města Kristýnou Kosovou (Zdravý Rožnov)
a šéfem Téčka Jakubem Sobotkou
se přes 80 penzistů, kteří v první
půlce roku 2022 měli 75, 80, 85, 90
a více let, setkali ve čtvrtek 9. června v Brillovce (viz fota v horní půlce). Čekalo na ně drobné občerstvení a kulturní program, o nějž se
postaral hudebník Zbyněk Terner.

O den dříve, tedy ve středu
8. června si pak narozeniny (60,
65, 70, 75, 80 a >80) připomněli
také členové místního klubu seniorů. „Tuto akci pořádáme vždy pro ty,
kteří měli narozeniny v daném čtvrtletí. V červnu se nás sešlo šestadvacet a my jsme je odměnili malým
občerstvením a navíc jim zatančily
děti z Podskaláčku,“ sdělila předsedkyně klubu seniorů Zdeňka
(r)
Štefelová.

Sál Brillovky oslavenci zaplnili do posledního místa.

Děti z Podskaláčku si připravily program pro jubilanty v klubu seniorů.

Oslavenci v klubu seniorů. Přivítala je předsedkyně KS Zdeňka Štefelová
(na fotu vpravo, v modrém) spolu s Irenou Vasilopulosovou.

KULTURA
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Kam si plavky schovala, když v nich vloni plavala?
Pavel Zajíc
zapa@knir.cz

Červen a červenec, dva bratři
v barvě i v období ročním. Dýchají
létem a voní prázdninami. Jeden
jejich předzvěstí, druhý pak již z plných plic. Před námi druhý z nich,
starší, ten „plno_letní“.
Avšak slušelo by se ohlédnout nejprve za červnem a vzpomenout Večerníčky. Ty se letos premiérově odehrály u dočasného sídla knihovny,
tedy Společenského domu. A? Myslím, že vyšly na výbornou. Za pořadatele musím vyzdvihnout zejména
komfort v podobě znovuotevřené
terasy Společenského domu, která
vzhledem k faktu, že Večerníčky připadly na medardovský týden, poskytovala jistotu suchého a dostatečně
velkého prostoru pro herce, diváky,
a dokonce i zvukaře. A že pršelo
opravdu každý den a třebas v úterý to byl celkem solidní „Saigon“.
Všem: tedy divadlům, divákům i knihovníkům patří poděkování za čas,
který Večerníčkům věnovali, Ministerstvu kultury ČR a Rožnovu pak
za finanční podporu, bez které by se
konat nemohly. Takže napřesrok se
budeme těšit opět u Spoláku. A jako
ředitel dávám palec hore a připojuji
viktorku.

Co tedy červenec? Po loňské
a předloňské dobré zkušenosti s tematicky zaměřenými letními čítárnami přicházíme ve středu 13. července s Hravou a tvořivou čítárnou. Ta
je určena dětem i rodičům, kteří si
pod vedením Lucie Maléřové vyrobí

O 14 dní později pak následuje
čítárna vodní a herní. Tedy určená
všem, kdo se rádi ve vodě cachtají
a nepohrdnou ani střelbou vodní
pistolkou na terč. Navíc možná dojde také na lekce suchého plavání
či travní pólo. A bude také potřeba

papírové loutky, aby s nimi následně sehráli krátké divadelní scénky
na základě knižních předloh. Tedy
čítárna pro duše hravé a kreativní.
Máte takovou? Pak je to odpoledne
po 15. hodině právě pro vás.

prověřit možnosti, jež nám skýtá
blízké jezírko. To vše uchopeno
v kontextu četby o vodě.
Tradice je potřeba udržovat
a prázdninové procházky pamětí
města takou tradicí bezesporu jsou.

Takže udržujeme a v červenci pro zájemce připravujeme procházky dvě.
Ve čtvrtek 14. července se zájemci
o historii městských částí mohou
na procházce Málo známá Bučiska
seznámit nejenom s historií této lokality, ale určitě také dojde na související a blízko ležící statek Hradisko.
Zasvěceným průvodcem je paní Marie Brandstettrová, která se historií
Bučisek dlouhodobě zabývá. S paní
Mirkou Baštánovou se ve čtvrtek
28. července vypravíme na náměstí
TGM, abychom se dozvěděli o tom,
jakou podobu mělo centrum města
před sto lety a jaké historky či dějinné události se k němu pojí. Začátky obou procházek jsou stanoveny
na 16:00 a sraz je před knihovnou
u Společenského domu.
Dále bych rád veřejnost upozornil
na skutečnost, že knihovna je v průběhu prázdnin o sobotách uzavřena.
A to je asi vše, co jsem měl na mysli a prostřednictvím kláves počítače
vťukal do slov. Mějte hezké léto,
pokud čtete elektronicky nezapomeňte na možnost e-výpůjček z naší
knihovny, a vy, co jste věrni analogu,
vězte, že každý týden pro Vás nakupujeme a připravujeme nové knihy.
Vím, život se má žít a ne jen
o něm číst, ale na čtení bychom v životě neměli zapomínat. A omlouvám
se, nechci napomínat. Na sečtenou…

vás zve na
Neděle 10. 7.
→ 18:00 Pátek 15. 7.
→ 19:00 Od 21. 7. do 2. 10.
hudební altán v parku
Brillovka, nádvoří
městský park • výstava

Rožnovanka
Rožnovanka je nejstarší dechovou
hudbou v našem městě. Založena
byla již v roce 1913, kdy také poprvé
zahrála v rámci lázeňských koncertů
v hudebním altánu v parku. Přijďte
si poslechnout a zapívat známé tradiční valašské písně, ale i současné
melodie.
Vstupné dobrovolné.

Kateřina Marie Tichá
& Bandjeez + letní kino

Mladých vlků běhá
v okolí tomto dosti

Na nádvoří Brillovky vystoupí Kateřina Marie Tichá podpořená skvělými
hudebníky z kapely Bandjeez, kterou
„zdědila” po Davidu Stypkovi. Po
koncertě ve 21:30 promítáme komedii Kdyby radši hořelo s Miroslavem Krobotem a Annou Polívkovou.
Vstupné 250/300 Kč.
Na letňák je vstupné dobrovolné.

Kateřina Komm, Linda Wrong,
Nikola Emma Ryšavá. Společná výstava tří mladých sochařek se skládá
z prací již vytvořených, ale zařazeny
budou i práce nové, inspirované
místní pověstí „O vojákovi, synu
kovářově”.
Vernisáž je ve středu 20. července
v 17 hodin. Volně přístupné.

DOPISY
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Rodiče, děkujeme, aneb rodičové z Tylovic, a kdo je víc?

V naší MŠ klademe velký důraz na
spolupráci s rodiči.
Jednou z akcí, na kterou jsme
patřičně hrdí, je jarní brigáda na
naší velké zahradě v rámci Dne
Země, která se letos konala po
dvouleté pauze. Rodiče si dle
vlastní volby vyberou konkrétní
činnost ze seznamu prací na za-

hradě a během měsíce ji spolu
s dětmi uskuteční. Poté je aktivita hodnocena dětmi, které přiřadí
rodičům samolepku smajlíka za splnění práce. Této aktivity se zúčastní
90 % rodičů. Děti jsou posléze náležitě na své rodiče hrdé a více si váží
toho, co je na zahradě vybudované,
zasazené, uklizené i opravené.

Rodiče, moc vám děkujeme za
váš čas a ochotu při údržbě naší
zahrady v mateřské škole. Jsme
si moc dobře vědomi toho, že
největší odměnou jsou především
vaše spokojené děti, kterým se nechce ze zahrady domů.
MŠ Tylovice

Psychiatrická nemocnice není vězení, ale místo pomoci

V červenci jí bude úctyhodných
113 let. Přežila dvě světové války,
tři revoluce a asi pět politických režimů. Stavby obklopené obrovskou
zahradou patří k nejrozsáhlejšímu
a nejucelenějšímu secesnímu urbanistickému souboru budov v naší
republice. Většinová populace
může mít mylnou představu o tom,
co se děje za jejími zdmi. Moderní
psychiatrie je rychle se rozvíjející
lékařský obor, který dnes dovede
mnohým duševně nemocným po-

moct navrátit se do plnohodnotného života, popřípadě zmírnit jejich
psychické utrpení.
Od května 2021 vyjíždí náš tým
do Psychiatrické nemocnice v Kroměříži, aby se osobně setkával s lidmi, kteří se po hospitalizaci vracejí
do svého přirozeného prostředí.
Iskérka jim pomáhá návrat ulehčit.
Jaké jsou osobní zkušenosti kolegyň, které se v rámci projektu zavádění multidisciplinární péče zúčastnily dvoudenní stáže v nemocnici?

Setkání pamětí (zamyšlení)
Dne 14. června 2022 došlo k dalšímu setkání píšících seniorů. Opět,
opakovaně jsem byl vděčný řediteli
knihovny panu Zajícovi, který před
časem na mou nesmělou otázku,
zda bych nemohl přijít mezi ně, odpověděl kladně. Ba co víc, pozvání
bylo hodně srdečné. A tak jsem se
těchto setkání začal zúčastňovat.

To dnešní, podobně jako předešlá, bylo velmi pěkné. Dokonce
snad pěknější. V komorním prostředí pódia Společenského domu, kam
se knihovna přestěhovala po dobu
rekonstrukce původní budovy, jako
by emoce vyplouvaly snáz na povrch. Na prknech, která znamenají
svět, tu sedělo jedenáct velikánů.

Štěpánka: „Vnímala jsem velmi hezký přístup primářů a staničních sester na oddělení. Není třeba se bát
komunikovat, ať už jsem v nemocnici
jako pacient či osoba blízká.“ Olga:
„Jako člověku se zkušeností s duševním onemocněním mi stáž umožnila
jiný pohled na léčebný proces, na
fungování oddělení, aniž bych byla
v akutní fázi nemoci. Chtěla bych
zdůraznit, že práce ve velkém zdravotnickém zařízení s tolika pacienty
musí být velmi stresující a náročná.

I přesto jsem se setkala s příjemným
přístupem mentora, který vedl oddělení s opravdovým zájmem o pacienty
a jejich budoucnost.“
Tento příspěvek píšu s nadějí, že
se nám podaří rozptýlit předsudky
a mýty. V naději, že člověk, který
má duševní potíže, vyhledá pomoc
včas a léčba může být jednodušší.

Ne hereckých, ale pamětnických.
Přestože mi co nevidět potáhne na
sedmdesátku, byl jsem v této společnosti po panu řediteli nejmladším.
Takže se snad ani titulem pamětník
nemohu honosit. O to víc mne příběhy těchto lidí zajímají, a chovám
k nim velikou úctu. Jak jsou ve svém
věku vitální, co všechno prožili, ale
především jakou mají paměť a jak
umí své příběhy podat.
Dnes se na tomto pódiu zase
na hodinu a půl zastavil svět. Ani

jsem nedýchal při vyprávění pana
Bajera, pana Chumchala, paní Poláškové, ale i ostatních.
Poslouchání jejich vyprávění,
to je balzám na duši. Co může být
víc, než se v dnešním — trochu divokém světě — dozvědět něco
o tom, jak se dřív žilo. Příběhy
nejen z jejich osobního života, ale
i ze života a historie našeho krásného Rožnova pod Radhoštěm.

Alena Jbaili, Iskérka o. p. s.
zdroje: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži (pnkm.cz)

Antonín Sekyra

Záchrana živočichů — důležité informace pro veřejnost
Jarní a letní měsíce jsou v přírodě
obdobím vyvádění mláďat a lidé,
kteří vidí např. zdánlivě opuštěná
ptáčata, mají často snahu je zachraňovat. Takový postup však
není vždy správný, protože ve vývoji mnoha druhů jde o normální
fázi, kdy odrostlá ptáčata opouštějí hnízdo a posedávají na zemi, na
stromech, na keřích a rodiče si je
hlídají a krmí, dokud nejsou soběstačná. Ve městech a na vesnicích
se často jedná o mláďata drozdů,
kosů, ale i dalších běžných druhů
pěvců. Odrostlé a opeřené ptačí
mládě bez zjevného poranění či
bez viditelného vyčerpání neodnášíme pryč. Je-li na zemi, posadíme ho na keř či na větev, kde se
k němu nedostanou kočky a další
predátoři. Odrostlá mláďata sov
čekající v lese na krmení rodičů
ponecháme na místě. Specifickým
případem jsou rorýsi. Dostanou-li se dospělí ptáci na zem, nejsou
odtud schopni sami vzlétnout
(může za to anatomická stavba jejich nohou, díky níž se neodrazí).
Je vhodné rorýse převzít a zkusit ho vyhodit nad trávníkem do
vzduchu. Pokud rorýs vzlétne
a odlétne, je vše v pořádku, po-

kud splachtí na zem, oznámíme
případ záchranné stanici.
Často jsou z přírody zbytečně
„zachraňováni“ i někteří savci,
např. malí zajíčci a srnčata, která
matky úmyslně nechávají o samotě a pravidelně se k nim vracejí.
Nejsou-li tato mláďata zraněná,
necháme je na místě a nesaháme na ně holou rukou. Je možné
je položit mimo místo ohrožení
(cesta, chodník) např. pomocí rukavic, hadru. Rovněž mládě ježka
v létě lidskou pomoc nepotřebuje.
Ani malých ježků, které není třeba
zachránit, se nedotýkáme rukou.
Záchrana je nutná, když nalezneme zraněné, otřesené či vyčerpané zvíře (v případě ptačích mláďat např. hnízdo s holátky, která
jsou zcela nesoběstačná, nebo
ještě nevzletná mláďata rorýsů či
dravců, např. poštolek), ale i mláďata veverek vypadlá z hnízda.
Nejvhodnější je ihned kontaktovat
záchrannou stanici v Bartošovicích, zvíře tam převézt nebo ho
předat na Správu CHKO Beskydy,
která zprostředkuje nebo zajistí
odvoz.
Pro zraněného živočicha je
nejlepší, když se co nejdříve do-

stane k ošetření. Pokud však není
odborná záchrana ihned k dispozici, např. o víkendech, je žádoucí nemohoucím živočichům
poskytnout základní pomoc. Ptáci
mohou být vyčerpaní kvůli nedostatku vody a potravy. Jako první
pomoc obvykle stačí žloutek z vařeného vejce, piškot namočený
ve vodě, strouhané libové syrové
maso. Vodu je často třeba podat
pomocí očního kapátka nebo stříkačky. Nalezneme-li zesláblého
netopýra, uložíme ho do krabice
pomocí rukavice nebo hadru, nakrmíme ho (např. roztokem vody
s medem nebo cukrem — pomocí
kapátka nebo stříkačky), a pokud
se vzpamatuje, večer ho vypustíme. Zraněného předáme do stanice.

KONTAKTY
 Záchranná stanice v Bartošovicích — nálezy zraněných zvířat
a konzultace s tím související řešit
na 602 271 836.
 Správa CHKO Beskydy, Rožnov
— telefon 571 645 293, 571 657 407
(v pracovní dny). Zoologie, práce
s veřejností: 723 624 825, případně 724 804 161, 725 044 016, nebo
607 837 854.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Záchranné stanice neberou kočky a psy. V těchto případech je
zapotřebí obrátit se na městskou
policii (telefonní číslo 156) nebo
na obecní úřad dané obce.
Dana Bartošová
Správa CHKO Beskydy

Poštolka obecná.
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INZERCE / LETNÍ KINO

PRIJDTE
PRIJDTE
STRÁVIT LETNÍ

STRÁVIT LETNÍ
DEN K
K NÁM!
NÁM!
DEN

Vyhřívaný bazén, minigolf,
Vyhřívaný
bazén, minigolf,
tenis,
občerstvení,
kuželky,
tenis, občerstvení,
kuželky,
ping-pong
ping-pong
Bazén každý den
den hod.
od 15.Bazén
červnakaždý
8:00-20:00
od 15. června 8:00-20:00 hod.
Dospělý 70 Kč / Dítě 50 Kč
Dospělý
70 na
Kč recepci
/ Dítě 50 Kč
Platba
Platba na recepci

INZERCE
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VALAŠSKÉ
MEZIŘÍČÍ

NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK

50 000 Kč

OPERÁTOR/KA LINEK

SEŘIZOVAČ/KA LISU
NEBO MONTÁŽNÍCH LINEK
MECHATRONIK - ELEKTRIKÁŘ
a mnoho dalších volných pozic

TEL.: 604 637 746, 735 766 048
prace@pwo.cz

KULTURA
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Radúz Mácha: Rožnov pro mě navždy zůstane domovem
V rámci naší kulturní stránky jsme se
před letními prázdninami tentokrát
rozhodli přinést rozhovor s předním
českým hercem — rodákem z Rožnova — Radúzem Máchou ml.
 Máte už za sebou neuvěřitelných
10 sezón v angažmá pražského Národního divadla. Hrál jste ve více
než 30 inscenacích na jeho scéně.
Zkuste je stručně zhodnotit.
„Taky mi přijde to číslo neuvěřitelné, uteklo to nesmírně rychle. Za tu
dobu jsem poznal spoustu špičkových
režiséru, ať už domácích nebo i pár
světových jmen. Měl jsem možnost
zkoušet a vystupovat s těmi nejlepšími herci u nás, napříč generacemi.
Je to vlastně splněný sen, který jsem
nikdy nevyslovil nahlas, a doufám, že
se z něj zítra neprobudím.“
 TV diváci vás letos na Primě sledovali v seriálu 1. mise jako Honzu Rubeše. Jak jste se cítil před kamerou?
„Byl jsem rád, že jsem po delším čase
opět dokázal skloubit natáčení v televizi s divadlem. Člověk získá opět
nějaké zkušenosti navíc, a především
spoustu nových kamarádů a kolegů.
V tomto kolektivu jsem dá se říct
trochu omládl, z té naší party jsem
patřil k nejstarším (v divadle to mám
spíše naopak) a snažil jsem se nasávat jejich názory na film, divadlo a život obecně. Asi jsou více „splachovací“
a neberou se tak vážně jako já :-).“
 Nedávno jste měl v Českém rozhlase povedené takshow, kde jste si

s Alešem Cibulkou povídali s písničkářkou Radůzou. Originální spojení
R. s kroužkem a R. s čárkou. Jak
jste se k sobě dostali?
„Několik let spolupracuji se Supraphonem na natáčení audioknih
a ta úplně první byla právě audiopohádka ‚Uhlíř, princ a drak‘. Tam
jsem si vlastně poprvé v životě zahrál
a zazpíval prince :-). Radůza k celé
pohádce napsala text i písně. Spolu
s ní na CD účinkujeme s mladou
partou herců z Národního divadla.
Mám Radůzu i její hudbu moc rád,
ten její ‚řezavý‘ hlas a silné texty se
ihned vryjí pod kůži.“
 V Supraphonu natáčíte audioknihy. Co už jste natočil? A baví vás to?
„Baví mě to nesmírně. Je to úplně
jiná disciplína než divadlo, je nutná
velká domácí příprava a neustále se
mám co učit. Supraphonu jsem moc
vděčný za krásné příležitosti, které
jsem u nich prozatím dostal. Kromě
výše zmíněné pohádky to bylo načítání povídek Oty Pavla, Karla Poláčka,
biografie Vlasty Buriana, můj milovaný román Netrpělivost srdce od
Stefana Zweiga (jehož hlavní postavu poručíka Antona Hofmillera hraji
rovněž u nás v divadle a všechny srdečně zvu) a v současné době natáčím dalšího svého oblíbence — Milana Kunderu a jeho knihu Nevědění.“

 Co letošní prázdniny? Budete odpočívat, nebo hrát?
„Mám je opět pracovní, a díky za
to. V rámci Letních shakespearov-

ských slavností budeme v létě hrát
asi 25 představení hry Bouře, kde
ztvárňuji postavu Kalibana. Hraje se
v Praze a taky na zájezdech v Brně,
Ostravě a Bratislavě. A letos má
derniéru komedie Mnoho povyku
pro nic, rovněž z produkce shakespearovských slavností, kterou před
sedmi lety režíroval Jiří Menzel, tam
mě v létě čekají tři poslední reprízy.“
 Co vás čeká v novém ročníku
2022/ 23 na mateřské scéně ND?
„Především máme nového uměleckého šéfa, v našem případě vlastně
šéfy dva, poněvadž to bude režisérské duo Skútr, a moc se na ně těším.
Na scéně Národního divadla mě

čekají dvě krásné premiérové výzvy.
Budu hrát Štěpána Manyu v dramatizaci Čapkova Hordubala a Valentina Bláhu ve Stroupežnického
Furiantech. Obojí na jevišti Zlaté
kapličky—historické budovy Národního divadla.“
 Poslední otázka je mimo profesi.
Čím je pro vás Rožnov?
„Pro mě navždy zůstane mým domovem, kam se rád vracím. Chtěl
bych častěji, ale o to je ROŽNOV
pro mě vzácnější. Krásné, kouzelné,
valašské městečko pod horami, kde
jsem vyrostl. Neznám hezčí :-).“
(r), foto archiv herce

V nové české komedii zazářil i Josef Šturma ze Zubří
Letní kino v Rožnově láká na film
Kdyby radši hořelo (režie Adam Koloman Rybanský).
Jedná se o komedii o dobrovolných
hasičích, v němž uvidíme takové
filmové hvězdy jako Miroslava
Krobota, Michala Isteníka nebo
Annu Polívkovou. Sbor hasičů
jedné vesnice v ní bude čelit úplně jiné výzvě, než přináší obvyklý
oheň. Klidný a spokojený život ve
vsi totiž zničí podezření na akci teroristů. V dalších rolích se představí Jiří Vymětal, Marek Pospíchal,
Albert Čuba, Vladimír Škultéty
a svou první velkou filmovou premiéru měl ve snímku také herec
bystřického divadelního souboru
CHAOS Josef Šturma ze Zubří.
„Recenze na komedii jsou zatím

dobré, tak doufám, že se snímek
bude líbit také u nás na Valašsku.
V Rožnově ho dávají v rámci letního kina v pátek 15. července,“
dodal Šturma (na snímku nese

piva). Promítá se na nádvoří
Brillovky, začátek je ve 21.30 hodin, vstupné dobrovolné.
(r), foto archiv Josefa Šturmy

TIPY REDAKCE
Naučná procházka po náměstí

Portášské slavnosti

Pekařská sobota

V sobotu 9. 7. budou ve Valašské
Bystřici v amfiteátru U Pernických tradiční Portášské slavnosti. Začíná se ve 14 hodin, bitevní
ukázka bude v 15.40 hodin. Po
celý den bohatý kulturní program. Více na www.portasi.cz

Přehlídka dovedností mistrů cechu
pekařského. Ochutnávky pečiva
a pečení chleba v areálu Dřevěného
městečka a Mlýnské doliny. Taková
bude ve zkratce v rožnovském skanzenu. Akce se uskuteční v sobotu
16. 7. v čase od 9 do 18 hodin.

Historie rožnovského Masarykova náměstí, jak vypadalo před sto
lety, a které události se k němu
pojí. Průvodce: Mirka Baštánová. Termín: čtvrtek 28. 7., sraz je
přesně v 16 hodin před Spolákem
(knihovnou).

Dny řemesel a setkání kovářů
31. ročník, program věnovaný
zpracování dřeva s ukázkami práce tesařů, šindelářů, truhlářů, kameníků, dráteníků, sklenářů, hrnčířů a dalších řemeslníků. Setkání
kovářů bude ve skanzenu v sobotu
30. a neděli 31. 7. od 9 hodin. (r)

ZUBŘÍ
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Čokoládová trepka
V sobotu 11. června se po dvou letech virtuálního „covidového“ sportování konečně znovu uskutečnilo
soutěžní klání pro děti do 12 let
nazvané Čokoládová trepka. Letos
se v Zubří přihlásilo rekordních
232 soutěžících. Ti všichni si změřili síly jako již tradičně ve skoku dalekém z místa, sprintu a originálním
hodu zuberskou metlou.

Po tanečním úvodu malých Bumbrlíků a slečen z Dance aerobicu
nastoupilo velké úvodní defilé
osobností a maskotů předešlých
ročníků. Posvátný trepkooheň si
tak v Zubří postupně předávali: legendární zuberský sportovní Duch
i se svým synem Ducháčkem, antická královna sportu, žonglér s fotbalovým míčem Bursas Charalambos,
pravěký náčelník Velký Zubr, retro
cyklistka Lenka, krokodýl z báječného světa zvířat, tříhlavá saň ze
světa pohádek a štafetu dokončil
a slavnostní oheň zapálil místní ultramaratonec Tomáš Štverák.
V doprovodných Trepkohrátkách
se nejvíce líbila „Cukrová homole“, horolezecká stěna, kterou děti
musely zdolávat stejně jako v roce
2016 a 2019. Pozadu nezůstala ani
dálkově řízená autíčka místních
modelářů. Mezitím probíhala autogramiáda sportovních osobností,
mezi nimiž mimo jiné nechyběli již

zmíněný Tomáš Štverák či nejlepší
střelec extraligové házené Lukáš
Mořkovský, skokan na lyžích Jakub
Janda nebo známý český míčový
žonglér a rekordman Bursas Charalambos.
Před samotným vyhlášením vítězů rozpumpovala atmosféru bubenická show souboru bicích nástrojů
Drumatix z Valmezu a kouzelníci
na dvou kolech se svou atraktivní
trialovou exhibicí. Jedinou skvrnkou v programu bylo řádění zlého
a vypočítavého zločince Panthomase, který ukradl oblíbený dort

trhala rekordy

(více informací o případu detektiva
Polaroida zjistíte na webu města
nebo v knihovně Zubří — pozn. red.).
Místo něj ale Lenka Sladká napekla vynikající muffiny pro všechny
účastníky. A nastal čas i na odhalení čokoládové trepky, která v rámci
svého 10. ročníku dostala i svou
sádrovou podobu, a to díky umění
Dany Pekarové. Kromě toho v ní
duchové sportu objevili nafukovací
balóny pro všechny děti.
A po velkých okamžicích radosti malých sportovců, kteří stanuli
na „vítězné bedně“, přišel velkole-

pý závěrečný bojový tanec maorských bojovníků haka. „Díky práci
lidí z města, obou mateřských škol,
skvělému zázemí místní školy, oddílu
běžeckého lyžování TJ Zubří, pomoci
házenkářského klubu, několika desítkám dobrovolníků, a v neposlední
řadě podpoře sponzorů se tak již po
desáté podařilo připravit dětem ze
Zubří i okolí den, na který určitě
budou ještě dlouho vzpomínat,“ dodala šéfka odboru kultury a sportu
zuberské radnice Lenka Přečková.

Text a fota Pavel Románek
Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz
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Radegastův streetball letos přilákal 48 týmů

U 10 až U 13
Na 4. ročník Radegastova streetballu (Tj. městská forma basketbalu. Obvykle je použita jedna strana
hřiště, ale jinak jsou pravidla hry
takřka totožná s těmi z profesionálního basketbalu — pozn. red.) na
Atletickém hřišti Dany Zátopkové
v areálu rožnovské ZŠ Pod Skalkou
si druhou červnovou sobotu našlo
cestu 48 týmů. Nechyběli mezi nimi
ani borci z Prahy, Bruntálu, Zlína či
Ostravy. Akci pořádali basketbalisté
z TJ Rožnov.
V dopoledních hodinách program
zahájili nejmladší věkové kategorie U12/U13 a U14/U15. Počasí
měli organizátoři „objednáno
opět“ báječné, takže turnaj běžel
hladce. V nejmladších U12 se
nejvíce dařilo Tygřicím, následovaným týmem z Opavy a bronz
vybojovali Golden Boys small.
V kategorii U13 zazářila Opava
před Yellow Shoters a bronz brali Golden Playboys. „Letos jsme

dětem dopřáli nové možnosti zábavy a doplňkového programu. Měli
možnost zdarma vyzkoušet bungee
trampolínu a po náročných bojích
i zregenerovat těla na místním koupališti, za což patří vděčnost našim
partnerům. Občerstvení ve formě limonády a ovoce se už stalo tradicí
a za jeho přípravu i darování rovněž
děkujeme,“ sdělil hlavní organizátor akce Lukáš Bernáth.
V pravé poledne začaly kategorie
U14 a U15. Turnaje mladších kategorií již byly v plném proudu, a tak
atmosféra byla báječná. V kategorii
U14 a U15 bylo už vidět mnoho
pohledných individuálních i týmových akcí. A jak to dopadlo? V kategorii U14 zlato odváží Opičáci, stříbro patří Chábrům a bronz domů
přivezou Golden Boys. Kategorii
U15 jasně ovládli Kašmírci, druhé
místo vezou do Nového Jičína Mladí Talenti a do nedalekého Valašského Meziříčí zamířil bronz díky
skvělému výkonu Basketu Valmez.

Po ukončení kategorie U12 se
do hry zapojila i družstva kategorie
U17. Zde už byl k vidění street té
nejlepší úrovně. V kategorii U17
boys výhru bral tým SH Mančaft,
stříbro ALL Starr a bronz Teiko.
Dívky U17 měly následující pořadí:
1. Salut, 2. Old Legends a 3. příčka
patřila Šuflatům.
Závěr finálového boje kategorie
U17 sledovalo už početné obecenstvo tvořené z hráčů kategorie
mužů. Na prezentaci se dostavilo
18 manšaftů. Základní část byla
nalosována do 3 skupin po 6 účastnících. Následovalo pro všechny
play-off, které již bylo nemilosrdné, a jakákoli prohra znamenala
konec. Každý celek však odehrál
minimálně 5 utkání. Turnaj nabídl
ve vyřazovací části mnoho překvapení, kdy favoriti základních skupin
v utkání play-off selhali a do dalších
bojů postoupili původní outsajsdři.
Každopádně celý turnaj se hrál bez
rozhodčích, fair play a především

„play for fun“ — tedy hry pro zábavu, což by se dalo už použít i jako
motto turnaje. Nakonec se nejvíce
dařilo týmu Šikulky, který ve finále
porazil 4Fun, a na bronzové pozici
zakotvila Pohoda chill.
Během turnaje všichni mohli
sledovat i „graffiti jam“ a možná
se něco i přiučit při práci se spreji.
„Na závěr mi dovolte malé shrnutí.
Turnaje se účastnila bezmála padesátka týmů, což je velký úspěch.
Velmi nás i těší, že se akce mění
v multisportovní, uměleckou i gastronomickou špičku, která tu není jen
pro účastníky, ale i pro všechny občany města Rožnova pod Radhoštěm.
Rád bych poděkoval za práci celému
organizačnímu týmu. A rozhodně se
nesmí zapomenout na partnery, bez
jejich pomoci by nebylo možno turnaj uspořádat. A to dvojnásobné díky
v této těžké době,“ dodal na závěr
Lukáš Bernáth.
Text a fota Pavel Románek

U 16 a U 17
Závěr patřil mužům.

Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz

Utkání v kat. U 16 a U 17 byla napínavá.
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Sestry Juříčkovy mezi českou sportovní špičkou
Rožnovští trampolínisté se dlouhodobě řadí mezi nejlepší celky v republice. Toto pravidlo potvrdili i na
MČR juniorů a seniorů ve skocích
na trampolíně, které se uskutečnilo
v sobotu 11. června v tělocvičně na
Dolní Bečvě.

Favorizovaná rožnovská juniorka Michaela Juříčková naplnila
očekávání a zaslouženě obhájila
loňský titul juniorské mistryně ČR

a přesouvá se do kategorie žen. Její
mladší sestra Lucie startovala mezi
juniorkami poprvé a mile překvapila
krásným výkonem, kterým si zasloužila bronz.
Sestry Juříčkovy spolu premiérově sestavily synchronní dvojici
a podařilo se jim rovnou získat titul
juniorských mistryň ČR. Mezi juniory startoval za Rožnov i Vít Zvalený,
který splnil náročné kvalifikační požadavky pro MČR. Svou kvalifikaci

zvládl velmi dobře, avšak zůstal těsně před branami finále.
V kategorii žen pak ještě jednou
startovala Michaela Juříčková (soutěžní pravidla pro MČR povolují
start závodníkům starším 15 let v juniorské i seniorské kategorii — pozn.
red.). Kvalifikaci zvládla výborně,
když si dokonce „skočila osobák“
52.53 b., což byl téměř 3bodový náskok. Rožnovskou stopu mezi muži
zanechal i Adam Sült. Tomu se

s Matyášem Novákem podařilo získat zlato v synchronních dvojicích.
„V dramatickém finále soutěže jednotlivců se však vloudila chybka do sestavy Michaely i Adama, takže nakonec
tituly mistr a mistryně ČR putovaly do
Prahy, konkrétně je vybojovali Denisa
Lichtagová a Lukáš Kubík ze Sokola
Kampa,“ sdělila za rožnovský oddíl
skoků na trampolíně Petra Juříčková.
(r), foto Tomáš Brzek

Na snímku dole zleva Jan Fiedler (předseda TJ Rožnov), Lucie a Michaela Juříčkovy a Martin Vachník
(trenér). Zleva nahoře Vít Zvalený, Lucie Křenková (trenérka) a Petra Juříčková (vedoucí oddílu).

Bučiska opět přivítala nejlepší skokany na lyžích

Mezinárodní letní závody ve skoku na lyžích a severské kombinaci
a 64. ročník závodů ve skoku na lyžích — O pohár starosty města Rožnova. Takto nabitý program měli
v Rožnově druhý červnový víkend.

Akce tradičně pořádal v areálu na
Bučiskách Oddíl skoků na lyžích
a v severské kombinaci při TJ Rožnov. „Také letos nás těšila slušná
účast sportovců. Nechyběli ani dva
naši úspěšní odchovanci Filip Křenek a Daniel Škarka, kteří ale nyní
již skáčou v juniorské kategorii za
Duklu Frenštát. Ti se ani tentokrát
v silné konkurenci neztratili a Filip skočil na můstku K70 přesně
69,5 a 59,0 metru, což stačilo na
pěkné čtvrté místo, a Daniel pak
63,0 a 60,0 metru s umístěním na
sedmé příčce,“ informoval předseda
organizačního výboru závodu Jan
Pavlica s tím, že přímo za TJ Rožnov tentokrát bojovala Natálie Nejedlová. Ta skončila také na 4. místě se skoky 54,5 a 53,5 m.
A jak vše dopadlo, respektive
kdo obsadil první místa? V severské
kombinaci, kde kromě skoku čekal
na závodníky také výběh na Radhošť (ženy 3 km, muži 4,5 km),

zazářili Tamara Mesiková (SLK
Selce, běh 35:21,0, skok 93,6 m)
a Matěj Fadrhons (Dukla Liberec,
běh 37:13,0, skok 110,1 m).
O pohár starosty města Rožnova — dorost: 1. Hektor Kapustík
(KPSLSK B. Bystrica, dva skoky
73,5 a 72 m), junioři: Jiří Konvalinka (Dukla Liberec, 72,5 a 68,5 m),
ženy: 1. Klára Ulrichová (Dukla Liberec, 70,5 a 70,0 m), muži: František Holík (70,0 a 71 m).

Filip Křenek (st. č. 27, vlevo) a Daniel Škarka (vpravo st. č. 28).

Text a fota Pavel Románek
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