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O radnici bude bojovat sedm politických subjektů
Do komunálních voleb v Rožnově pod Radhoštěm se ve stanoveném termínu přihlásilo sedm stran, hnutí či sdružení nezávislých kandidátů. Konkrétně
o přízeň Rožnovanů budou bojovat (seřazeno abecedně) ANO 2011, Česká pirátská strana, KDU-ČSL, Nezávislí Rožnováci, Občanská demokratická
strana, Svoboda a přímá demokracie (SPD) a Zdravý Rožnov. Podrobnosti ke komunálním volbám jsou uvnitř listu na str. 9.
(r)

Rožnov uctil sv. Annu — patronku Valašska
Neděle 24. července patřila v Rožnově tradiční Anenské pouti. Oslava svátku
svaté Anny spojená s krojovaným procesím z farního kostela Všech svatých do
Valašského muzea v přírodě přilákala stovky lidí. V Dřevěném městečku se pak
po celý den konal bohatý kulturní doprovodný program.
(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

DLOUHOLETÁ PRAXE
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Svaťa Božák potřetí zdolal Race across America
Cyklistický ultramaratonec Svatopluk Božák z Rožnova pod Radhoštěm potřetí v kariéře (předtím to bylo
v letech 2012 a 2017) úspěšně zdolal
nejtěžší cyklistický závod na světě —
Race across America (RAAM).
Bezmála 5 000 kilometrů dlouhý
závod ze západu na východ Spojených států amerických dokončil Svaťa Božák v noci na sobotu
25. června středoevropského času
ve skvělém čase 10 dní, 3 hodiny
a 6 minut a vyhrál tak svou kategorii RAAM sólo do 50 let. Rožnovský ultramaratonec si tak dal velmi

stylový dárek ke svým 45. narozeninám, které oslavil přímo na trati.
Do závodu napříč Amerikou vyrazil rožnovský cyklista 14. června
2022 z Oceanside v Kalifornii. Trasa vedla přes dvanáct amerických
států. Učastníci při ní musí zvládnout extrémní výkyvy počasí — od
40stupňových veder po noční mrazíky, zvládnout musí také nekonečné americké pláně i třítisícové hory
(nejvyšší bod závodu je Wolf Creek
— 3 200 m n. m.).
(měú), foto Ivo Dvořák

Jak je to se stavbou nového kulturního centra?

V minulém čísle Spektra Rožnovska mluvčí radnice Petra Graclíková informovala o komplikacích
při realizaci zakázky kulturního
centra. Stavební firma totiž v červnu přerušila probíhající práce. Od
té doby se ale uskutečnilo několik
jednání. Položili jsme proto (25. 7.)
tři otázky starostovi Jiřímu Pavlicovi (za ANO).

 V jaké fázi je stavba KC?
„Nyní se pracuje na dokončení základových konstrukcí tak, aby mohly
pokračovat práce na inženýrských
sítích a venkovních úpravách.“

jsme otevřeli témata, která obě strany tížila, a snažíme se společně najít
konstruktivní řešení. Jednání mezi
zainteresovanými stranami i nadále
pokračují.“

 Jak dopadla jednání se stavební
firmou?
„Se stavební firmou jsme pravidelně
v kontaktu. Na několika jednáních

 Má radnice řešení, kdyby stavební firma od zakázky úplně odstoupila? Hrozily by jí za to nějaké
sankce?

„Řešení není tak jednoduché, jak se
může zdát. Samozřejmě jsme uvažovali i nad tímto krizovým scénářem,
ale věříme, že společně najdeme řešení k pokračování stavby kulturního
centra. Odstoupení od smlouvy rozhodně není výhodné ani pro jednu
stranu.“
Za rozhovor poděkoval
Pavel Románek

Ukrajinské děti absolvují přes léto adaptační kurzy

Město Rožnov obdrželo dotaci od
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na pořádání Volnočasových
adaptačních skupin (AS) pro děti
z Ukrajiny. Cílem je jednak jejich
začlenění do naší společnosti s důrazem na jazykovou integraci a poznávání nového prostředí, a také umožnění ukrajinským rodičům nastoupit
do zaměstnání v průběhu prázdnin,
kdy jsou školy zavřené.
V průběhu léta je naplánováno
sedm týdnů těchto AS, přičemž
v jednom týdnu jsou spuštěny pro
velký zájem rovnou dvě adaptační
skupiny. V každé skupině je minimálně 15 dětí.
AS jsou realizovány na čtyřech
rožnovských školách (ZŠ Koryčanské Paseky, ZŠ Pod Skalkou, ZŠ
Videčská a ZŠ Záhumení). Školy

poskytly potřebné zázemí, své pomůcky i vybavení, včetně zajištění
stravování. Péči o žáky i jejich výuku zajišťují čeští lektoři. „K tomu
využívají nejen zázemí škol, ale pro
zpestření programu a učení se v terénu také množství výletů do přírody,
návštěv místních zajímavých turistických míst nebo exkurzi na městskou policii či k hasičům,“ dodala
Martina Novosádová z rožnovské
radnice.
„Chtěl bych poděkovat ředitelům
základních škol, vedoucím školních
jídelen a kolegyním z odboru školství a kultury, kteří pomohli zorganizovat vše potřebné pro samotné
spuštění skupin,“ uvedl vedoucí
odboru školství a kultury rožnovského městského úřadu Martin
Beníček.
(měú), foto Pavel Románek

Světlo jasné do temnoty svítí,
nejen vzpomínka dává věčné bytí.
Jen jeden Mistr řekl: „Každý, kdo žije
a věří ve mne, neumře navěky.“

V úterý 9. srpna si připomínáme 10 let od úmrtí pana ředitele
společnosti firmy myonic Ing. Pavla Onheisera. S úctou a vděčností
zůstává tento den v paměti zaměstnanců společnosti.

STRANA 3 / 28. ČERVENCE 2022

ZPRAVODAJSTVÍ / ZAJÍMAVOSTI

Fontána na náměstí snad příští rok

O tom, že se stavebnictví potýká
s kritickým nedostatkem materiálu,
se v médiích hovoří už několik měsíců. Teď na tento problém doplatila
i plánovaná rekonstrukce vodního
prvku na Masarykově náměstí.

Podle místostarostky Kristýny
Kosové (Zdravý Rožnov) jsou na
opravu fontány sice již alokovány
finanční prostředky (2,85 mil.
Kč bez DPH s dotací 600 tis. od
MAS), ovšem výběrové řízení na
zhotovitele muselo být opět zrušeno. „Firmy nám nedokázaly zaručit
zhotovení prací během podzimu,
protože nejsou schopny zajistit vhodný materiál, který jednoduše aktuálně není na trhu. Vyhlásíme proto
nové výběrové řízení s tím, že realizace bude nejspíše přesunuta na

jaro příštího roku tak, aby na letní
sezonu vše fungovalo. Nebude to
přitom již taková kašna, jak ji známe z náměstí nyní, ale vodní prvky
budou zabudovány přímo v úrovni
dlažby, z níž bude tryskat voda,“ vysvětlila Kosová.
Co se týká kašny u Společenského domu, tak na ní byly dokončeny opravy v červenci. „V tomto
případě mě mrzí, že se rekonstrukce
protáhla do půlky léta, ale bohužel
zde byla potřeba vše nově vyfóliovat,
aby se obnovila plná těsnost. V plánu máme také opravu rybníčku za
Společenským domem, konkrétně
tam přijde nová izolace a přepad,
stát by to mělo i s daní necelé čtyři
miliony,“ dodala místostarostka.
A nového vodního prvku bychom se mohli v budoucnu dočkat

Rožnov zažil florbalový svátek

také na dalším prostranství, a to
u Tesly. „Tady máme vypracován
projekt řešící celé náměstí. Původně zde byla socha tryskající vodu,
jež ale už dlouhá desetiletí neplní
funkci. Tu bychom přestěhovali kousek dál, ovšem už by po ní netekla

voda. Fontána by zde byla stejná,
jakou plánujeme na Masarykově
náměstí, čili skrytě zabudována přímo v dlažbě. Tento projekt je však
závislý na dotacích,“ vysvětlila na
závěr Kristýna Kosová.
(r)

Ekonomická kondice města
• Rozpočet pro 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.) • Výše úvěru města za účelem dofinancování staveb KC a knihovny: 297 mil. Kč (dosud čerpáno 0 Kč)
• Aktuální náklady na stavbu KC: 6,576 mil. Kč (uhrazené faktury) •
Náklady na stavbu knihovny: 2,836 mil. Kč. (uhrazené 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 22. 7. 2022

Od pátku 22. do neděle 24. července se v Rožnově, Zubří a na Dolní
Bečvě odehrály desítky florbalových zápasů v rámci 13. ročníku mezinárodního turnaje Hornet‘s Cupu. V příštím vydání Spektra Rožnovska
se můžete těšit na rozsáhlou fotoreportáž.
(r)

Nový územní plán Stavba chodníku:
lze připomínkovat dopravní omezení
Stávající územní plán města je téměř 20 let starý a již delší dobu
nereflektuje aktuální požadavky
a principy územního plánování.
V souvislosti se Strategickým plánem města Rožnova pod Radhoštěm na roky 2021 až 2030 bylo
více než nutné začít připravovat
nový územní plán města. V nynější
fázi je již připraven finální návrh,
jenž je kompletně zveřejněn na
webu www.roznov.cz.
Všechny dotčené orgány a občané mají nyní prostor 30 dnů k připomínkování, čas vyprší ve čtvrtek
11. srpna 2022.
(měú)

Poslední úsek chodníku v oblasti Tylovice — Hážovice bude vybudován
již v následujících měsících.
Již 1. července započaly stavební
práce na úseku v délce 323 metrů.
Náklady na výstavbu dosáhnou
částky 10,6 milionu Kč. Současně
bude probíhat také oprava vozovky, kterou financuje Ředitelství silnic Zlínského kraje. Řidiči se však
musí připravit na omezení, v rekonstruovaném úseku bude částečná uzavírka komunikace a provoz
bude řízen světelnou signalizací.
Výstavba by měla být hotova do
150 dnů od začátku realizace.
(měú)

ZAJÍMAVOSTI / POZVÁNKY
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Tip na letní výlety s dětmi
Také letos si můžete zpestřit prázdninovou návštěvu poboček Muzea
regionu Valašsko (MRV) oblíbenou
pátračkou po pokladu s názvem Letní dobrodružství v muzeu.
Do akce, která probíhá do 31. srpna, jsou zapojeny všechny čtyři
veřejně přístupné objekty pod správou muzea – zámek Kinských ve
Val. Meziříčí, zámek Vsetín, zámek
Lešná u Val. Meziříčí a Hvězdárna
Vsetín. Při jejich návštěvě můžete
s dětmi řešit úkoly a hledat indicie,

jež vás dovedou k pokladu. Užijete
si tak společnou rodinnou zábavu
a zároveň se dozvíte zajímavosti
z míst, která navštívíte. Po nalezení
prvního pokladu navíc účastník hry
získává 50procentní slevu na vstupné do dalších poboček. Zámky jsou
otevřeny každý den kromě pondělí,
vždy od 9 do 17 hodin. Hvězdárnu
lze navštívit v pracovních dnech od
9 do 15 hodin.
Více na www.muzeumvalassko.cz,
@muzeumregionuvalassko.
Text a foto (MRV)

Myslivosti zdar!
Valašské muzeum v přírodě přichystalo na poslední srpnovou sobotu
zajímavou akci nejen pro nimrody, ale i pro všechny, kteří mají blízký
vztah k přírodě — především tedy k lesu.
Program, jenž je pojmenovaný Myslivosti zdar! je věnovaný české
myslivosti v pojetí tradičním i současném. Pokud si ho nechcete nechat
ujít, pak navštivte rožnovský skanzen — Dřevěné městečko — v sobotu
27. srpna. Otevřeno bude od 9 do 18 hodin. Podrobnosti najdete na
webových stránkách muzea www.nmvp.cz.
Redakce

PÍŠETE S NÁMI NOVINY
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SŠIEŘ Rožnov dvakrát druhá v literární soutěži
V závěru uplynulého školního
roku jsme se spolu s Lukášem
Michálkem (IT4B, obor Moderní
informační technologie) a Tondou
Putalou (ME4, obor Mechanik
elektronik) vydali do Slavičína.
Tam totiž, v prostorách obřadní
síně městského úřadu, proběhlo
slavnostní udělení cen za nejlepší
literární práce středoškoláků Zlínského a Trenčianského kraje.
24. ročník Literární soutěže
středních škol Zlínského a Trenčianského kraje pořádá Nadace
Jana Pivečky Slavičín a Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín
pod mottem: „Vnímáme přítomnost, abychom ovlivnili budoucnost.“ Záštitu nad touto akcí drží
Rotary Club, což je nejstarší mezinárodní klubová organizace na světě, která vznikla roku 1905 v americkém Chicagu a která sdružuje
přes jeden milion vůdčích osobnos-

tí a profesionálů z různých oborů.
Cílem a hlavním mottem tohoto
uskupení je „Service Above Self“
(Služba na prvním místě), zkrátka
dělat svět lepším!
V kategorii Próza získal Lukáš Michálek za svou povídku skvělé druhé
místo. Probojoval se náročnou konkurencí 32 prací, jeho práci hodnotily dvě skupiny celkem 26 porotců,
mezi nimiž nechyběl například Ing.
Jaroslav Šuranský, CSc. MBA, guvernér Rotary klubu pro ČR a SR.
V kategorii Poezie patří stříbrná
pozice Tondovi Putalovi, a to za
básnický cyklus s názvem Otisky.
Tato práce byla odbornou porotou
vyhodnocena jako druhá nejlepší
z celkem 87 zaslaných básní!
Kromě velké gratulace připojujeme také poděkování za skvělou
reprezentaci naší školy!
Kristýna Pospíšilová

Červen na Základní škole Záhumení ve znamení jahodobraní
Několik dní probíhalo v červnu
jahodobraní v celé naší družině
na ZŠ Záhumení v Rožnově pod
Radhoštěm. Malí zahradníci,
kteří se starali celý rok o druži-

novou zahrádku (tzn. okopávali,
pleli a zalévali) se dočkali veliké
úrody. Přestože mají vychovatelé
v družině špatné podmínky, připravili pro všechny děti jahodový

Poděkování poctivému nálezci
Dne 9. 7. jsem ztratila peněženku i se všemi doklady. Již v úterý
12. 7. mně volala paní z lékárny BENU, že si mám dojít do ALBERTu na náměstí pro peněženku a pak k nim pro lékovou kartičku.
Právě podle ní zjistili moje telefonní číslo a kontaktovali mě. To bylo
obrovské štěstí a veliká radost z toho, že stále žijí mezi námi hodní
a poctiví lidé.
Velké poděkování patří pro mne neznámému nálezci, dále celému kolektivu prodejny ALBERT, lékárně BENU i redakci Spektra Rožnovska.
Všem přeji krásné, šťastné dny prožité v Rožnově.
Hatlapatková

koktejl, s vypůjčenými mixéry bez
kuchyňky a nádobí, v papírových
kelímcích. Každý den nasbírají
děti plné mísy červených jahod,
které jim zaslouženě chutnají.

Postavily také ze starého oblečení
syna pana vychovatele strašáka,
který jahody hlídá před mlsnými
ptáky.
Jiří Hauser

aktuální zpravodajství, komentáře, diskuze

www.spektrumroznovska.cz
Poděkování lékařkám a sestrám z Diakonie Valašské
Meziříčí — hospicu Citadela za paliativní péči
Chtěla bych touto cestou ještě jednou poděkovat všem zaměstnancům za
péči a důstojný odchod mého manžela Zdeňka.
Za celou rodinu děkuje Josefa Brňovjáková
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Smutné výročí — 25 let od nejrozsáhlejších povodní

Extrémní srážky v Rožnově — povodeň v červenci 1997 — 4. 7. (pátek) 12,6 mm (tedy litrů/m2), 5. 7. (sobota)
94,5 mm, 6. 7. (neděle) 148,0 mm, 7. 7. (pondělí) 78,0 mm, 8. 7. (úterý) 68,0 mm. Za pět dní tedy spadlo
401,1 mm (litrů/m2), což běžně naprší až za čtyři měsíce! Takovéto množství srážek vyvolalo nejrozsáhlejší
povodně v dochované historii města. Na snímku, který nám poskytlo Muzeum regionu Valašsko (autor Miroslav
Langer), je vidět zdevastované koryto Bečvy a poškozené břehy v pohledu od křižovatky U Janíků k zemědělce.
Už je tomu čtvrt století, co ve dnech
5. až 8. července 1997 postihla východní Čechy, větší část Moravy
a Slezska, Valašsko nevyjímaje, největší povodeň v dějinách. Zemřelo
50 lidí. V Rožnově, jakožto i v celém
mikroregionu si vodní živel naštěstí
nevyžádal žádné oběti na životech,
materiální škody však přesáhly sto
milionů korun.
Od zmíněné katastrofy, která devastovala celé Rožnovsko, uplynula už dlouhá doba. V mezidobí
se povodňové situace vyskytly, ale
nikdy už naštěstí nedosáhly tako-

výchto apokalyptických rozměrů.
„Řešení připravenosti na povodně,
respektive na jakoukoliv jinou živelní
pohromu, bylo vždy naší prioritou.
Odborné analýzy nám bohužel nakonec nedoporučily ochrannou zeď
na Tyršově nábřeží, protože tady
jsou funkční pouze protipovodňové
úpravy pro maximálně padesátiletou
velkou vodu. Ty spočívají spíše v menších dílčích opatřeních. V tuto chvíli
neřešitelným problémem je bohužel
Veřmířovský potok kolem polikliniky,
který zvládne maximálně dvacetiletý
průtok, a i při něm se začne rozlívat. Vyšší průtoky pak nepojme pro-

pust pod cestou I/35 a voda se začne
rozlívat směrem ke křižovatce U Janíků a dále teče po Tyršově nábřeží,“
vysvětlila místostarostka Kristýna
Kosová (Zdravý Rožnov).
Radnice tak v současnosti podporuje budování systému na zadržování vody v krajině. „Z naší
strany jde o hloubení velkých jam
v městských lesích, a to na cestách,
které po určitou dobu sloužily ke
svážce dřeva po kůrovcové kalamitě.
Také se dříve uvažovalo o budování
poldrů podél Rožnovské Bečvy, ale
tady jsme nenašli shodu s některými okolními obcemi, na jejichž po-

zemcích by tyto úpravy musely být
realizovány. Je třeba konstatovat, že
na povodeň, ať už bleskovou nebo
jinou, se nelze vždy na sto procent
připravit. Je vždy jiná, jinak ničivá.
Co jsme však zdokonalili, je informovanost občanů o hrozícím nebezpečí. Pravidelně se také preventivně
schází povodňová komise, která se
v případě potřeby svolá v řádech
desítek minut. A pokud nám přijde
od meteorologů výstraha na hrozící
povodňové nebezpečí, tak jsou vždy
zajištěny kontroly rizikových úseků
toků tak, aby nedošlo k jejich ucpání,“ dodala Kosová.
(r)

Poučilo se město z ničivých povodní v roce 1997? Jsme lépe připraveni zvládat následky živelních katastrof?
Odpovědi na tyto otázky jsme hledali napříč rožnovskou komunální politickou scénou.

SPEKTRUM NÁZORŮ
Ivan Lukáš (Zdravý Rožnov)
Když jsem 7. července 1997 stál na
mostě přes řeku Bečvu na Nádražní
ulici, kam mě ráno toho dne poslal
můj nadřízený, abych pomáhal strážníkům městské policie usměrňovat
dopravu, oslovil mne kolemjdoucí novinář otázkou „Co na to říkáte?“. Bez
většího přemýšlení jsem odpověděl:
„Můžeme si za to sami.“ Jeho reakcí
bylo „Asi máte pravdu“. Voda tehdy
unášela celé vzrostlé stromy, vyvrácené z břehů, ale také spoustu odpadků všeho druhu, které lidé ukládali,
a bohužel stále ukládají (nepoučili
se), na břehy vodních toků. Povodně
tady byly v minulosti vždy, ale my
lidé, tím, že jsme svazovali koryta
vodních toků betonem či kamenem ve
snaze zabránit rozlivu vody, dosáhli
jsme toho, že voda teče ve zúžených
korytech rychleji (platí rovnice kontinuity), a tím je její ničivá síla větší.
A je-li vody ještě více, tak se rozlije
mimo koryta. Dalším fenoménem je
obecně špatné hospodaření v krajině — chybí remízky, travnaté meze,
průlehy a dostatek humusu v půdě.
Snažme se – všichni vlastníci, nájemci a pachtýři, všech druhů pozemků

zadržovat vodu v krajině, tím omezovat její rychlý odtok do vodních toků
a snižovat riziko povodní. Je to běh
na dlouhou trať, ale jinak to nepůjde.
Takže odpověď na otázku „Zda jsme
se poučili“ zní: někteří částečně ano.
Markéta Blinková (ODS)
Zdá se, že vedení města od roku 2014
pracuje s tajnými informacemi, ze
kterých vyplývá, že Rožnov žádnou
protipovodňovou ochranu nepotřebuje. Velká voda už k nám nepřijde,
a proto se na ni nemusíme připravovat. Zpracovaný projekt ochrany Tyršova nábřeží leží u ledu a rok 1997 je
úspěšně zapomenutý. Ale řada z nás
si červencovou katastrofu vybavuje dodnes a při větším dešti kontrolujeme
sklepy, pozorujeme hladiny potoků,
sledujeme Bečvu. A tiše doufáme, že
se nic vážného nestane, protože víme,
že vrcholní představitelé města mají
jiné priority (třeba kulturní centrum,
přístavbu knihovny… více si nevybavuji — bohužel), než ochránit majetek,
zdraví a životy svých spoluobčanů.
Petr Jelínek (Nezávislí Rožnováci)
Poučilo se město z ničivých povodní

v roce 1997? Nevím, jestli je tato otázka položena správně, protože „jen“
poučit se ve smyslu uvědomění nestačí a nestačí to ani na úrovni města
coby místní samosprávy. Povodně
v roce 1997 byly pro mě a asi i mnohé další první opravdu velkou živelní
katastrofou, kterou jsem zažil, a nečekal jsem, že může něco takového
přijít i do našeho „stabilního“ života.
Od té doby si všichni více uvědomujeme, jaké změny nám počasí přináší
a že na většinu z těchto změn máme
vliv i my způsobem svého života. Je
zvláštní, že role města samotného
je v tomto ohledu významná, ale
v mnohých oblastech i velmi omezená. Nemůžeme totiž změnit dispozici
města ani terén krajiny, neovlivníme
mnoho aspektů, které by vrátily do
krajiny rovnováhu. Na druhou stranu vidím velkou snahu například
u Městských lesů a jiných vlastníků
lesů jak zachytit dešťovou vodu a co
nejdéle ji udržet v lese, mění se druhová rozmanitost stromů. Při plánování městské zástavby se více myslí
na vsakování vody. Z mého pohledu
máme také funkční krizové řízení,
schopné odborníky a velmi ochotné

občany. Bohužel však ani při největší
snaze nikdo z nás nemá schopnosti
ovládat počasí, zastavit povodeň nebo
naopak přivolat déšť. Můžeme ale
s tím uvědoměním pracovat a snažit
se předcházet lokálním škodám na
zdraví, majetku a krajině.
Jiří Martinek (ANO)
Povodně v roce 1997 byly zatěžkávací
zkouškou pro celé město. Odhalily
nedostatky a naopak prověřily připravenost integrovaných záchranných
složek a dobrovolných hasičů. Lidé si
navzájem pomáhali zachraňovat majetek. Ještě dnes to vidím jako 17letý,
když z pole přes náš dvůr se valily
proudy vody do Hážovky. U nás ten
vytopený sklep byl jen zlomek toho,
co měli lidé bydlící u Hážovky. Město se od té doby připravilo na takové
situace důkladně. Hasiči jsou jak
technicky, tak i fyzicky připravení.
Městská policie zvládá řídit dopravu
a pomáhat hasičům a záchranářům.
Jak se o tom můžeme přesvědčit,
když někdy Hážovka zazlobí. Na
straně města nemám co vytknout. Je
tu ale. Ale chyba je na straně Povodí
Moravy. Ať jsou to neudržované břehy
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(nálety, neposečená tráva), nánosy
v korytech potoků které mají největší
vliv na vylití vody z koryta.
Jaromír Koryčanský (KDU-ČSL)
Jsou výročí, která se mají připomínat
— pro poučení i jako varování. Je to
už 25 let, kdy se voda valila všude,
vytékala na komunikace, zaplavovala sklepy a dvory, pole. Dostala
se tam, kde si ji nikdo nepamatoval.
Když začala odnášet vzrostlé stromy,
komunikace, garáže, auta, ukázala
svou sílu. Rožnov se vzpamatoval velice rychle, povodňové rány se dařilo
úspěšně zacelit. S odstupem let je třeba za to tehdejšímu vedení města srdečně poděkovat. Často si ale kladu
otázku, zda děláme dost pro to, abychom zabránili nebo spíše ochránili
majetky nás všech. Již před více než
10 lety se plánovala ochranná protipovodňová zeď naproti ústí Hážovky
do Bečvy. Kdo si vzpomene, jaké

škody způsobily vody tohoto zdánlivě
neškodného potoka lidem v domech
na nábřeží, chápal její nutnost. Žel,
aktivisté, kteří sami mají paradoxně
své domovy daleko od těchto zrádných míst, nakonec celý plán svými
připomínkami rozmetali. A stalo se
to, co bývá obvyklé. Bořit lze snadno, budovat těžce. A tak ani více než
20 let po velkých povodních nejsou
někteří naši spoluobčané chráněni
proti opakování povodňového nebezpečí. Ať si kdo chce, co chce říká
a vymlouvá se, absence protipovodňové zdi je vizitkou toho, jak pečují
někdejší aktivisté, nyní lidé na radnici ve funkcích, o své město. Stále
si také kladu otázku, zdali bychom
neměli mít třetí (rezervní) most.
Rožnov s počtem 16 tisíc obyvatel je
závislý na dvou mostech a povodně
nám tehdy ukázaly, že je to pomyslná Achillova pata našeho města.
A poučení: Naši předkové mysleli i na

to, na co my dnes zapomínáme — na
přírodu, která nás mnohdy překvapí,
ba dokonce zaskočí.
Libor Adámek (Piráti)
Z hlediska reakce na „pomalou“ povodeň a ochrany obyvatelstva si myslím,
že jsme částečně přichystáni. Město
má zpracovaný povodňový plán, kde
jsou jasné postupy, jak reagovat při
různých stupních povodňové aktivity.
Z minulé zkušenosti dobře víme, jaké
průtoky Bečva zvládá, v průměru je připravena na 20 až 50letou vodu. Také
známe riziková území, ohrožené objekty a záplavová území. Nejsou však
doposud dokončena všechna opatření
ve městě. Např. stále není dořešeno
Tyršovo nábřeží, původní variantu
protipovodňové zdi občané odmítali
a nově navržená revitalizace je zatím
jen v zásobníku projektů. Také okolní
potoky zvládnou jen omezené průtoky,
hlavně v zatrubněných částech nebo

menších profilech mostků, kde je riziko ucpání splaveninami. Jako další
reálné nebezpečí vidím „bleskovou“
povodeň, jejíž rychlost a sílu jsme již
také poznali v roce 2019, hlavně na
potoku Hážovka. Pravděpodobnost
těchto rychlých povodní u nás stoupla
nejen globální změnou klimatu, ale
také i masivním odlesněním okolních
kopců vinou kůrovcové kalamity a tím
podstatného snížení retenční schopnosti okolní krajiny. Zadržování vody
v krajině je nyní velké téma z důvodu
většího sucha, ale také může pomoct
tlumit dopady přívalových dešťů. Pro
podporu obnovy přirozených funkcí
krajiny je v ČR vypsáno mnoho dotačních programů. Vlastníci pozemků
a lesů však často narážejí na české
specifikum v podobě velmi složitého,
nejasného a administrativně náročného systému čerpání dotací, což je
od jejich dobrých úmyslů většinou
spolehlivě odradí.

O komentář k Tématu měsíce jsme požádali také vedoucí odboru životního prostředí a výstavby MěÚ Rožnov Věru
Šulovou, ředitele rožnovských hasičů Karla Janouška a odborníka na ochranu přírody Františka Šulgana.
František Šulgan

Vypadá to, že se doposud město nepoučilo z ničivých povodní v roce 1997.
Nevidím posun v realizaci protipovodňových opatření. Protipovodňová
ochrana města by měla být řešena
koncepčně a to na celém úseku Rožnovské Bečvy. Je pozdě řešit stav
ohrožení přímo ve městě, když nejsou
řešena protipovodňová opatření nad
městem. Dle generelu protipovodňových opatření na Rožnovské Bečvě,
který v minulosti zpracovalo Povodí
Moravy, byla na Rožnovské Bečvě navržena řada opatření, která mají za cíl
regulovat přívaly vody. Takový suchý
poldr (území, kde se může rozlít rozvodněná řeka, a tak zpomalit odtok
vody) byl navržen i nad Rožnovem.
Dnes je na tomto místě vybudované
golfové hřiště i s celým zázemím. Po
povodních v roce 1997 se v nezastavěné části města pod Pálkovnou rozšířilo
koryto řeky, ale finančně nákladným
způsobem se upravilo zpět do původního stavu. Namísto toho, aby se zvýšená kapacita koryta ponechala a tato
mohla pojmout více vody, tatrovky vozily materiál zpět, koryto se upravilo
na mnohem menší kapacitu a v roce
2011 se řešil problém, jak vysokou betonovou zeď na břehu Bečvy postavit.
Věra Šulová
V letošním roce je to již 25 let od katastrofální povodně, která proběhla
v červenci roku 1997. Od té doby se
mnohé změnilo, a to především v oblasti fungování hlásné a předpovědní
povodňové služby, systému vzájemného vyrozumění a spolupráce všech
složek Integrovaného záchranného
systému. Město má zpracovaný a aktualizovaný Povodňový plán z roku
2018, který bude ještě doplněn o aktualizovaný digitální povodňový plán
v průběhu příštího roku. Dojde také
k doplnění nových hlásek pro varování obyvatelstva na území města. V Povodňovém plánu jsou uvedeny všechny
kontakty na členy povodňové komise,
zásahovou techniku, umístění jednotlivých hlásných profilů na vodních

tocích včetně výšky hladin a průtoků
při jednotlivých stupních povodňové
aktivity a také postupy a systém vzájemného vyrozumění všech zainteresovaných osob. Také máme zajištěny
technické prostředky pro zvládání
povodní — pytle s pískem, čerpadla,
norné stěny, vysoušeče apod. a také je
zajištěna finanční rezerva pro případné zabezpečovací práce při povodních.
V rámci předpovědní služby a včasného varování máme k dispozici
hlásné profily s digitálním přenosem
dat a také srážkoměry pro případ
přívalových srážek. V rámci preventivních opatření jsou pracovníky vodoprávního úřadu pravidelně organizována povodňová cvičení a povodňové
prohlídky na tocích. Město Rožnov
bylo v části úseku kolem Rožnovské
Bečvy a Hážovky zařazeno v Plánu
pro zvládání povodňových rizik, který
zpracovává Povodí Moravy do oblastí
se zvýšeným povodňovým rizikem.
V tomto plánu jsou také navržena
konkrétní technická opatření ke snížení povodňových rizik a povodňových
škod (ochranné valy a zdi, suché poldry apod.). Tato jednotlivá technická
opatření jsou v současné době zatím
ve stádiu zpracovaných studií. V praxi
se aplikují také plošná opatření pro
předcházení povodním, jako jsou povinnost zasakování a zadržování srážkových vod při povolování staveb, čímž
dochází ke zpomalení odtoku vody do
vodních toků při přívalových deštích.
Kombinací těchto technických opatření a plošných opatření můžeme riziko
povodní snížit, nelze ho však úplně
vyloučit. V případě extrémních srážek
a nástupu povodně se aktivuje povodňová komise a rozběhnou se činnosti
podle Povodňového plánu, které mají
za úkol především záchranu lidských
životů a minimalizaci škod.
Karel Janoušek
Připravenost hasičského sboru na povodně: Rožnov má zřízeny dvě jednotky sboru dobrovolných hasičů, které
jsou zařazeny do kategorií JPO II/2
a JPO V/1. Obě jsou součástí Požár-

ního poplachového plánu Zl. kraje.
Jednotka JPO II/2 — město má
územní působnost i mimo Rožnov,
JPO V/1 — Tylovice má místní působnost. JPO II/2 měla v roce 1997
celkem 25 členů, v roce 2022 jich
je 27 (13 vykonává službu jako své
hlavní zaměstnání). Hasiči zajišťují
24hodinovou pohotovost dvou zmenšených družstev v počtu 1+3 (velitel
+ hasiči, čas výjezdu do 5 minut).
Místem pro výkon pohotovosti prvního družstva je hasičská zbrojnice na
ulici Jiřího Wolkera 1144 v Rožnově.
Druhé družstvo vykonává pohotovost
mimo hasičskou zbrojnici. V případě očekávání mimořádných událostí,
např. výstraha ČHMÚ, je počet členů
jednotky v pohotovosti navýšen dle
potřeby.

JPO V/1 měla v roce 1997 celkem
9 členů a stejný počet je v ní evidován
i nyní. Čas výjezdu do 10 minut od vyhlášení poplachu, zasahuje jen na území
Rožnova.
Technické prostředky připravené pro
jednotky PO Rožnova pro případ povodní
(rok 2022): Přenosná motorová čerpadla
Honda (1 100 l/min) 7 kusů, plovoucí
motorová čerp. (3 kusy), přenosná motorová čerp. PS 12 (1 200 l/min.) 2 kusy,
elektrická čerp. (350 l/min.) 3 kusy,
čerp. na nebezpečné látky 3 kusy, elek-

trocentrály (5 kusů 4 x 220/ 2,8 kW, 1
x 220/5,5 kW), motorové pily (3 kusy),
rozbrušovací pily (2 kusy), nafukovací
člun Pulsar 380 (pro 6 osob), záchranné plovací vesty (6 kusů), norné stěny,
průmyslový vysavač na vodu, vysoušeče
(6 kusů), vyprošťovací nástroje Lukas
(včetně motorových pohonných jednotek),
pytle s pískem (450 kusů napytlováno,
1 500 kusů prázdných + 2 plničky na
plnění pytlů), suché obleky (2 kusy).
Varování a informování obyvatel je
zajištěno jednotným systémem varování
a vyrozumění (JSVV), který přímo ovládá elektronickou sirénu umístěnou ve
městě a prioritně vstupuje do varovného
systému města. Varování a informování veřejnosti zajišťuje i Hasičský sbor
města Rožnova, který provozuje vlastní
stránky (www.hasici-roznov.cz) a v případě mimořádných událostí informuje občany Varovným a informačním
systémem města Rožnova. V případě
poruchy systému je varování a informování obyvatel prováděno zvukovým
zařízením umístěným na hasičských vozidlech a vozidlech MP. Občané můžou
být informováni i přes aplikaci Mobilní
Rozhlas. V rámci přípravy obyvatelstva
na mimořádné události probíhá v regionální televizi vysílání instruktážního
seriálu „Štěstí přeje připraveným“.

Foto archiv Muzea regionu Valašsko — Miroslav Langer
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ZA KULTUROU
SRPEN
Vážení čtenáři,

níže vám přinášíme srpnový 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
naplno funguje v prostorech Společenského domu.
Téčko – kulturní agentura
Tel.: 571 651 233, 603 823 818
www.tka.cz

 NEDĚLE 7. 8.
FLASTR
Kapela FLASTR vznikla na jaře 2004. Hlásí se
k hudebnímu směru acoustic & bluegrass music. V případě nepříznivého počasí bude koncert
v zastřešené arkádě Společenského domu.
18.00 hodin — hudební altán
 SOBOTA 20. 8.
33. VALAŠSKÉ FOLKROCKOVÁNÍ
Tradiční multižánrový festival v jedinečném prostředí. 17.00 Jablkoň, 18.45 Hrdza, 20.45 Janek Ledecký s kapelou a 22.30 Laura a její tygři.
Festival se koná za každého počasí.
17.00 hodin — amfiteátr Na Stráni (skanzen)
 SOBOTA 27. 8. AŽ NEDĚLE 2. 10.
MILENA VALUŠKOVÁ / HORIZONTY
Vernisáž proběhne v pátek 26. srpna od 17 hod.
ve farské zahradě. Úvodní slovo: David Voda
Ve fotografické tvorbě uplatňuje Milena Valušková své vidění světa, které je introvertně jemné
a křehké, leckdy sbratřené se zázračnem.
Otevírací doba: úterý až sobota: 10 až 16,
neděle: 12 až 16 hodin.
Galerie Kostnice
 NEDĚLE 28. 8.
ONDŘEJ SMEYKAL • DIDGERIDOO
Australský domorodý nástroj didgeridoo zaznamenal v posledních desetiletí značný rozmach
popularity. S ničím nezaměnitelný, podmanivý
nástroj často nachází svou hudební příležitost
jako exotický doprovodný nástroj v nejrůznějších
žánrech a svým silným charismatem si získává
srdce posluchačů celého světa.
V případě nepříznivého počasí proběhne koncert
v zastřešené arkádě Společenského domu.
18.00 hodin — hudební altán
 STŘEDA 31. 8.
JAM SESSION
Slavíme konec prázdnin hudbou! Blues, boogie
& rock and roll. Sál i kavárna. Vstup zdarma.
House band: Zbyněk Terner, Adam Fuska, Jarda Mikel, Neky, Tashunka, Max Majer a Patt
Berry. K dispozici jsou mikrofon, komba a bicí.
19.00 hodin — klub Vrátnice

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.
Otevírací doba: úterý až sobota: 10 až 16, neděle: 12 až 16 hodin.
Galerie Kostnice

Prohlídka kostela Všech svatých a přilehlého
hřbitova s průvodkyní Doubravkou Vejmelkovou.
Akce pod záštitou projektů Otevřené brány 2022
a Město v mé paměti.
15.00 hodin

 DO STŘEDY 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 návštěvníků. Nápis nesahat zde nenaleznete, právě naopak! Autorem umělecké koncepce je malíř Petr
Nikl, který rožnovský Orbis sestavil z děl 13
umělců. Projekt demonstruje sílu tvořivé touhy
po poznání a rozvíjí tak nadčasové myšlenky J.
A. Komenského, který věděl, že nejpřirozenějším způsobem učení je hra.
Otevírací doba: červenec a srpen: úterý až neděle: 10 až 12, 13 až 18 hodin
Společenský dům

 ČTVRTEK 11. 8.
PROCHÁZKA TYLOVICEMI
16.00 hodin — sraz před knihovnou (Společenským domem). Průvodce Jan Surý. Trasa vycházky: městská část Tylovice, čas 1,5 hodiny.

 DO ČTVRTKA 29. 9.
ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU 2022
Česká komora architektů zveřejnila na nominačním večeru 7. ročníku České ceny za architekturu pořádaném 23. června 2022 ve Valdštejnské
zahradě v Praze 29 realizací, které mezinárodní
porota nominovala do prestižního výběru. Přijďte se podívat na těchto 29 výjimečných děl české
architektury.
Galerie na radnici
 DO NEDĚLE 2. 10.
MLADÝCH VLKŮ BĚHÁ V OKOLÍ TOMTO
DOSTI
Kateřina Komm, Nikola Emma Ryšavá, Linda
Wrong. Společná výstava tří sochařek v parku
se skládá z prací již vytvořených, ale zařazeny
budou i práce nové, inspirované místní pověstí
„O vojákovi, synu kovářově“.
Městský park

PRÁZDNINOVÉ PROCHÁZKY PAMĚTÍ
MĚSTA

 ČTVRTEK 25. 8.
UHLISKA
15.20 hodin — sraz na autobusovém nádraží
nebo 15.35 hodin na autobusové zastávce Kramolišov. Průvodce: Helena Polášková. Trasa
vycházky: Od autobusové zastávky Kramolišov
k rybníku v Uhliskách, čas 2,5 hodiny
Pro děti
LETNÍ ČÍTÁRNY
 STŘEDA 10. 8.
MUZIKOČÍTÁRNA
Krásná literatura a hudba se vždy navzájem inspirovaly. Rádi bychom, aby tomu bylo tak i na
našich čítárnách. Přijďte se příjemně naladit,
zaposlouchat se do nejrůznějších zvuků, tónů
a zrelaxovat tak svou mysl. Hostem bude Blanka Kopřivová s živým pejskem.
15.00 hodin — u Spoláku
 STŘEDA 24. 8.
MEZINÁRODNÍ PLYŠÁKOVÁ ČÍTÁRNA
Aneb „vyvenči svého plyšáka“. Doneste svou oblíbenou hračku — plyšáka, inspirujte se čtenou
pohádkou a zahrajte si dle své fantazie s ostatními plyšovými mazlíčky. Na závěr si je můžete
vyměnit v „burze plyšáků“. Hostem bude Blanka Kopřivová s živým pejskem a předvede nám,
co vše lze takového domácího mazlíčka naučit.
15.00 hodin — u Spoláku

Městská
knihovna
Městská knihovna
Tel.:
571654
654
Tel.: 571
747747
www.knir.cz
www.knir.cz

Klub seniorů

VÝSTAVY

STŘEDA 10. 8.
ČTENÍ SLUŠÍ KAŽDÉMU
Něco pozapomenutého. Čtení z knih, které, ač možná zůstaly pozapomenuty, mohou stále oslovovat.
14.00 hodin — kavárna Domova seniorů

 DO NEDĚLE 21. 8.
VRATISLAV VARMUŽA / HLÍNA, OHEŇ,
COMPUTER

 ČTVRTEK 18. 8.
HISTORIE KOSTELA VŠECH SVATÝCH
V ROŽNOVĚ .

V červenci a v srpnu bude prázdninový provoz.
Seniorek na měsíc září se bude 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
prázdnin. Sraz je vždy v úterý v 8.15 hodin na
autobusovém nádraží.

PODCASTY • https://www.tka.cz/podcasty

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

POZVÁNKY
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Valašské
muzeumv přírodě
v přírodě
Valašské muzeum
Tel.:
571757
757
Tel.: 571
111111
www.nmvp.cz
www.nmvp.cz

23.30 hod. — areál Dreveného mestečka — NA
DUKÁTE PRI MUZIKE — Zábava pri ľudových
hudbách.

Seminář: Radka Valouchová—Mančařová, Lada
Virostková
9.00 až 17.00 hodin — Slunečnice

 ÚTERÝ 2. A 16. 8. A STŘEDA 24. 8.
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

NEDĚLE
13.00 hod. — komorný amfiteáter — NALADENÔ? — Hudobný program.
15.00 hod. — komorný amfiteáter — Z RODNÉHO KRAJA — Slávnostný galaprogram.

 NEDĚLE 31. 7.
FILIPÍNSKÉ LÉČENÍ
Povídání, požehnání, léčení — Estela Palaris
Orbito
13.30 až 17.00 hodin — Slunečnice

 ČTVRTEK 11., 18 A 25. 8. A PÁTEK 12. 8.
PRÁZDNINOVÉ HRANÍ
Dětské hry a výroba hraček.
9.00 až 17.00 hodin — Valašská dědina

 SOBOTA 13. 8.
SYSTEMICKÉ KONSTELACE
VNITŘNÍ PĚTKA
Prožitkový seminář — Hana Kubelová
10.00 až 16.00 hodin — Slunečnice

 ÚTERÝ 2., 9., 23. A 30. 8. A STŘEDA 17. 8.
VYPRÁVĚNÍ VALAŠSKÝCH BÁJÍ A POVĚSTÍ
Vypráví Ilona Kroupová
9.00 až 17.00 hodin — Valašská dědina
 STŘEDA 3. A 10. 8.
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
 ČTVRTEK 4. 8. A 1. 9.
PRVNÍ ČTVRTEK V MĚSÍCI — VSTUP
ZDARMA DO VŠECH AREÁLŮ
9.00 až 18.00 hodin (srpen)
9.00 až 17.00 hodin (září)
 PÁTEK 5. AŽ NEDĚLE 7. 8.
JÁNOŠÍKOV DUKÁT
23. ročník Mezinárodního festivalu slovenského
folkloru v ČR a 20. ročník Mistrovství Valašského království ve stloukání másla.
(Výběr z programu — kompletní přehled je k dispozici na webu muzea)
PÁTEK
19.30 hod. — komorný amfiteáter — Otvorenie
XXIII. ročníka MFSF Jánošíkov dukát 2022.
20.00 hod. — A TI, HUDAK, ŠUMŇE HRAJ!
Koncert Muziky Milana Rendoša.
21.30 hod. — areál Dreveného mestečka PRI
HUDÁKOCH — Stretnutie folkloristov a milovníkov ľudového umenia pri ľudových hudbách.
SOBOTA
10.00 hod. — Masarykovo nám. — ROZTANCOVANÝ ROŽNOV. FOLKLÓR V ULICIACH
MESTA — Živá pozvánka na festivalové programy.
10.30 hod. — RIEKA RADOSTI. Sprievod zúčastnených folklórnych súborov, hudieb a sólistov
z Masarykovho nám. do Dreveného mestečka.
14.00 hod. — komorný amfiteáter — ZAHRAJME SA... Program detských folklórnych
súborov.
15.30 hod. — komorný amfiteáter — AKÝ KRAJ,
TAKÝ MRAV. Program súborov národnostných
menšín žijúcich v ČR a slovenských krajanských
folklórnych súborov.
17.30 hod. — komorný amfiteáter — OD TATIER K ŠUMAVE... Program folklórnych súborov z Českej republiky, spracovávajúcich slovenský folklór.
20.00 hod. — komorný amfiteáter — HARMOŇIJA HRALA. Hudobno tanečné obrázky
z regiónov Abov a Zemplín.
21.30 hod. — komorný amfiteáter — XX. MAJSTROVSTVÁ VALAŠSKÉHO KRÁĽOVSTVA
V MÚTENÍ MASLA. V mútení masla sa stretnú zástupcovia z rôznych končín Európy. OD
BUKA DO BUKA — Veselo i vážne o zbojníkoch
a Jánošíkovi.
Stretnutie Jánošíkov zo Slovenska, Moravy,
Čiech aj zo světa.

 SOBOTA 13. A NEDĚLE 14. 8.
STARODÁVNÝ JARMARK
Pestrá nabídka jarmarečnícho zboží s bohatým
programem a atrakcemi pro celou rodinu.
9.00 až 18.00 hodin — Dřevěné městečko
 ÚTERÝ 16. 8. A STŘEDA 24. 8.
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 20. 8.
VALAŠSKÉ FOLKROCKOVÁNÍ
Multižánrový hudební festival. Program zveřejněn výše pod Téčkem.
 NEDĚLE 21. 8.
Z DRUHÉ STRANY RADHOŠTĚ
Ozvěny frenštátského folklorního festivalu.
14.00 až 15.30 hodin — Dřevěné městečko
 PÁTEK 26. 8.
MŠE SVATÁ
K výročí posvěcení kostela sv. Anny.
18.00 hodin — Dřevěné městečko
 SOBOTA 27. 8.
MYSLIVOSTI ZDAR!
Česká myslivost v pojetí tradičním i současném.
9.00 až 18.00 hodin — Dřevěné městečko

 PÁTEK 2. A SOBOTA 3. 9.
VÝSTAVA ENERGETICKÝCH OBRAZŮ
Marcela Němcová
Pá 10 až 16, So 11 až 18 hodin — Slunečnice
 PÁTEK 2. 9.
HARMONIE DUŠE, MYSLI A TĚLA
Beseda — Marcela Němcová
17.00 až 21.00 hodin — Slunečnice
 NEDĚLE 4. 9.
OSOBNÍ HARMONIZAČNÍ SEZENÍ
Individuální terapie — Marcela Němcová
10.00 až 16.00 hodin — Slunečnice
Středisko volného času
Středisko
Tel.: 571 115volného
635 času
Tel.:
571 115 635
www.svcroznov.cz
NOVÁ NABÍDKA / ON-LINE PŘIHLAŠOVÁNÍ
Na stránkách www.svcroznov.cz je zveřejněna
nová nabídka pravidelných volnočasových aktivit
2022/2023. Je také spuštěna možnost přihlašování se on-line formou do kroužků, které budeme otevírat v novém školním roce.
LETNÍ OTEVÍRACÍ DOBA KC PUNTÍK
PO, ÚT, ČT, PÁ 9 až 13, ST 9 až 17 hodin —
vždy skákací hrad. Od června je upravena otevírací dobu KC Puntík v prostorách OD Láz. Za
nepříznivého počasí je otevírací doba i v jiných
dnech prodloužena do 17 hodin.

 NEDĚLE 4. 9.
HRÁLA MUZIKA
Setkání valašských dechových kapel.
14.00 hodin — Dřevěné městečko
Galerie Crears
Tel.: 739 403 486
www.galeriecrears.cz

SOBOTA 30. 7. AŽ SOBOTA 3. 9.
PAVEL PIEKAR VÝSTAVA LÉTO, GRAFIKA
Vila na nábřeží Dukelských hrdinů
DO SOBOTY 30. 7.
STEFAN MILKOV — SOCHA, MALBA
Pavilon Na Zahradách
OD SOBOTY 6. 8. DO SOBOTY 24. 9.
LYUBEN PETROV VÝSTAVA ZRCADLENÍ,
MALBA
Pavilon Na Zahradách
Ateliér sebevzdělávání
Tel.: 604 163 735
www.alternativnicentrum.webnode.cz

 SOBOTA 30. 7.
ČTENÍ Z ÁKÁŠICKÝCH ZÁZNAMŮ

www.hotel-energetic.cz/koliba-kordulka

RŮZNÉ / INZERCE
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Týden kultury láká na Stašovou s Frejem, Vydru i divadlo pro děti
Cirkusové šapitó v údolí Léskové,
kouzelná atmosféra srpnových večerů a skvělá představení, která vás
nadchnou. Takový bude 6. ročník
festivalu Týden kultury na Valašsku 18. až 24. 8. ve Velkých Karlo-

vicích. Pořádající Resort Valachy
jako každý rok věnuje výtěžek na
dobročinné účely. Vedle lákavého
programu s hvězdnými tituly i hereckými osobnostmi dodává festivalu neobyčejnou atmosféru místo
konání. Speciálně kvůli této akci
bude v údolí Léskové pod hotelem
Lanterna opět vztyčeno cirkusové
šapitó, kolem nějž vznikne párty
zóna s občerstvením, posezením
a živou muzikou.

TÝDEN KULTURY NA VALAŠSKU
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 |PRO DĚTI
20. 8. Pantheon production: Benátky pod sněhem
21. 8. Loutkové divadlo Ostrava: Hrnečku, vař! | PRO DĚTI
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
Více informací a předprodej vstupenek: www.tydenkultury.cz

Valachy man: tip na jedinečnou sportovní akci pro celou rodinu
Trasy pro zkušené sportovce, začátečníky i děti: To vše opět nabídne
triatlonový závod Valachy Man, který se koná v pátek 5. a sobotu 6. 8.
u Balatonu v Novém Hrozenkově
v rámci DATART Valachy tour.
Díky intervalovému startu a příz-

nivým distancím je Valachy Man
skvělý i jako první závodní zkušenost s triatlonem. Nebo se domluvte s přáteli a zkuste ho ve štafetě.
K tomu se můžete těšit na pestrý doprovodný program s koupáním u Balatonu a tradičně skvělou atmosféru.

Pátek 5. 8. — závody dětí a závod dospělých na kratší trase
Sobota 6. 8. — hlavní závod na dlouhé trase a štafety
Registrace: www.valachytour.cz

(pr)

Malé ohlédnutí za historií Masarykova náměstí
 Pohlednice Richarda Sobotky
Nejdůležitějším a také nejfrekventovanějším místem každého města je
náměstí. Tudy v časech lepších i horších kráčí historie, uvědomělí občané,
vojáci i státníci. Nejinak tomu bylo
v Rožnově na Masarykově náměstí
s plastikou prvního prezidenta Tomáše
G. Masaryka od ak. soch. Antonína
Chromka.
Už roku 1722, tedy před 300 lety, povýšil měšťan Václav Kvinta význam
rožnovského náměstí sochou sv. Jana
Nepomuckého, postavenou jeho nákladem. Až roku 1764 se měšťané
rozhodli za příčinou souměrnosti postavit sochu sv. Floriána na vedlejším
rohu náměstí.
Roku 1751 reagoval krajský hejtman
Záviš na stížnosti Rožnovanů a horních dědin na útlak vrchnosti vysláním
612 koňáků a 30 portášů, kteří Rožnov
obklíčili, 9 Rožnovanů a 12 dědinských zajali a do Brna na Špilberk odvlekli, kde jich v důsledku týrání 11 zemřelo ještě před vynesením rozsudku.
Před 230 lety bylo roku 1792 krajským úřadem také pořád ještě z velké
části dřevěnému Rožnovu nařízeno
zvláště na rynku stavět budovy z dobré materie, aby se předcházelo požárům. Ještě počátkem 19. století měly
dřevěné domy na náměstí podloubí,
která spočívala na sloupech, nad nimi
byla pavlač. V přízemí v zadní části
domu bývala veliká jizba s okny do
dvora nebo do zahrady a komora.
V přední části byly chlévy a na podloubí stávaly vozy, za letního času byl
zde uvázán při dojení dobytek. Před
podloubím na náměstí bylo hnojiště,

Za jarmarků bylo rožnovské náměstí rušným místem.
při průvodu o Božím těle zakrývali
hospodáři hnoje chvojím a kvítím,
roku 1820 z rozkazu ředitele panství
Drobníka hnoje odstraněny, chlévy
zrušeny a v zahradách umístěny.
V té době náměstí škaredila mandlovna tkalcovského cechu a k ní připojená dřevěná židovna, a řeznické
jatky (odstraněny roku 1862).
Také všelijaké události se na náměstí odehrály. Když roku 1848 vyšla
z radnice garda společně s hudbou,
kterou řídil Habakuk Janík, projížděl
kolem kočár s paní Stögrovou z Krásna. Velitel gardy Čeněk Janík jí šavlí
zasalutoval, jenže choť pana vrchního
se domnívala, že ji chce probodnout
a omdlela. Koně se hudbou postrašili
a vzpínali. Nastalo vyšetřování. Ko-

mandant gardy vyvázl bez pohromy,
nemohl být trestán, že vzdával čest, ale
kapelník Habakuk byl zavřen, že měl
hudbu zastavit, když milostivá jela.
Roku 1872 dne 10. července večer
přišel náhlý liják, jenž trval do půlnoci. Hážovka se rozvodnila tak, že
se zdálo, že zatopí celý Rožnov. Na
náměstí bylo po pás vody, a když do
rána opadla, zůstavila po sobě nános
na půl lokte vysoký.
Právě před sto lety byla roku
1922 zavedena elektrizace Rožnova.
Proud dodáván z elektrárny továrníka
J. Kantorka zřízené na Dolní Bečvě.
I osudových chvil bylo rožnovské
náměstí svědkem. Roku 1939 — dne
18. března byl na rožnovském náměstí ve sněhové vánici vítán vrchní velitel

německého okupačního vojska generálplukovník Walter von Brauchitz.

O šest let později dne 6. 5. 1945
bylo v 8 hodin ráno náměstí zaplněno vojsky a vozidly Rudé armády.

Roku 1989 se v mrazivém a zasněženém listopadu stalo náměstí
svědkem spontánních událostí. Shromáždění a průvody i zde napomohly
zlomit starou moc a nastolit novou
a spravedlivější společnost.
Roku 1996 byla dokončena generální rekonstrukce rožnovského náměstí v hodnotě asi 35 mil. Kč.
Tak jako v minulosti i v bouřlivé
současnosti je rožnovské náměstí
svědkem událostí všedních i nevšedních.

(sb), foto archiv VMP
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Knihovna i přes srpen nabídnouti má co všem
Pavel Zajíc
zapa@knir.cz

Každé mé psaní pro Spektrum Rožnovska je vlastně pokračováním
psaní předchozího. Jakási Neverending story of Pavel Zajíc´s writing.
Má to své čtenáře? Věřím, že ano.
Tak tedy co knihovna a srpen?
V průběhu celých prázdnin participuje knihovna na projektu pro
dětské čtenáře, který má název
Pročtené léto. Jeho hlavním organizátorem projekt Mravenčí chůva,
za kterým lze hledat propagátorky
literatury a čtení pro děti J. Zemanovou a M. Podvalovou. Projekt
je založen hlavně na doporučování
tematických okruhů knih pro děti
s týdenní periodicitou. Připraveno
je tedy 9 okruhů knih (např. O tmě,
O městě a městečku, O vytrvalosti,
O noční obloze...), na které navazují
tipy na aktivity, audioknihy i hudební alba. Myslím si, že to je skvělý
nápad pro děti, jak se o prázdninách nenudit, a pro rodiče, jak
smysluplně naplnit volný čas svých
dětí a také svůj, neboť čtení ve
dvojici má také něco do sebe. Více
informací získáte buď v knihovně,
přímo na webu mravencichuva.cz.
V červenci byly připraveny dvě
letní čítárny a stejně tak je tomu

i v srpnu. Takže puntíky v kalendáři si udělejte na středu 15. srpna
od 15:00 (dobře se pamatuje „patnáctého v patnáct“). To proběhne
Muzikočítárna s Evou Ludvík Kudrnovou a těšit se můžete na vyluzování nejrůznějších tónů a zvuků,
samozřejmě v návaznosti na čtení
a literaturu. A za čtrnáct dní poté,
tedy 24. srpna zase od patnácti, je

připravena Mezinárodní plyšáková
čítárna. Tedy, vezměte svého oblíbeného plyšového mazlíčka a vyvenčete jej. Čekají na nás blízká setkání
plyšových druhů, a když bude dobrá
konstelace, třebas se povede sehrát
i nějaká plyšáková dramatická scénka. Tolik pro děti.
Pro dospělé (nejenom) jsou připraveny dvě procházky pamětí měs-

ta. Tou první je ve čtvrtek 11. srpna
od 16.00 procházka Tylovicemi
s průvodcem Janem Surým. Druhou
procházkou je pak premiéra procházky po Uhliskách s paní Helenou
Poláškovou. Ta se odehraje ve čtvrtek 25. srpna a výjimečně je sraz na
autobusovém nádraží v 15:20 (nebo
15:35 na autobusové zastávce Kramolišov). Pokud vás zajímá historie
a místopis města Rožnova, myslím,
že byste si tyto procházky neměli nechat ujít, ale je to samozřejmě na vás.
Toto je psáno v půli července pro
čtenáře srpnového. Chci tím říci, že
žít trochu dopředu je hořkým údělem všech promotérů a plánovačů,
kteří si pak už nedokážou pořádně
vychutnat realitu okamžiku přítomného, nastalého. A takovéto chvíle
pravidelně zažívám při psaní řádků
pro Spektrum Rožnovska. Dívám se
do budoucnosti (sice nijak vzdálené,
ale přesto) a snažím se nalákat na aktivity pořádané knihovnou, predikovat s jakým ohlasem se setkají a projektuji se do případných návštěvníků.
Bude to fungovat, či nebude? Otázka
takřka hamletovská. Stejně tak je
tomu s formou tohoto psaní. Má být
pouze stroze informativní, či naopak
má přinášet přesahy? Rozhodl jsem
se psát někde mezi, tak, abych uspokojil oba tábory čtenářů. Zda se mi to
podařilo, posuďte sami.

vás zve na
Sobota 20. 8. → 17:00 27. srpna – 2. října
Neděle 28. 8. → 18:00
amfiteátr Na Stráni
Galerie Kostnice • výstava hudební altán v parku

33. Valašské
folkrockování

Milena Valušková
Horizonty

Největší hvězdou letošního line-uFotografie Milena Valuškové z cyklu
pu je bezpochyby Janek Ledecký,
Horizonty nejsou zdaleka jen jednodukterý s kapelou odehraje set svých
chým pohledem meditujícího člověnejvětších hitů. Písní, které prakticky
ka, ale ukazují nám zároveň i krajinu
každý zná z rádiových playlistů mnoha skrytou za horizontem ačkoliv to na
posledních let. A zajímavý bude také
první pohled není zřejmé. Vernisáž
koncert slovenské kapely Hrdza.
proběhne v pátek 26. srpna v 17 hod.
Oslavenci
v klubu seniorů.
Přivítala je
předsedkyně
KS Zdeňka
Štefelová
World music kombinující rock,
lidové
ve farské
zahradě.
Úvodní
slovo:
David
(na fotu vpravo, v modrém)
s Irenouprogram:
Vasilopulosovou.
motivy a keltskou melodiku.
Voda,spolu
hudební
Max Majer.

Ondřej Smeykal
Didgeridoo
Vystoupení českého průkopníka hry
na australský lidový nástroj Didgeridoo bude obohaceno hrou na
archaický gong. Kromě své autorské
originální hudby na pomezi worldmusic, se Ondřej Smeykal v Rožnově představuje i jako výtvarník na
výstavě Orbis Pictus ve Společenském domě.

VOLBY
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SPECIÁLNÍ PŘEDVOLEBNÍ PŘÍLOHA. INZERCE POLITICKÝCH STRAN V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM
Vážení čtenáři,
už v pátek 23. a v sobotu
24. září proběhnou komunální
volby do městského zastupitelstva. Jak se dozvíte z úvodního článku níže, v Rožnově
pod Radhoštěm letos kandiduje
sedm stran a hnutí, jsou to (abecedně seřazeno): ANO 2011,
KDU-ČSL, NEZÁVISLÍ ROŽNOVÁCI, ODS, Piráti, SPD
a Zdravý Rožnov.
Do červencového i srpnového čísla jsme pro Vás připravili
přílohu s přehledem nejdůležitějších informací týkajících
se komunálních voleb. Shodný
prostor ke své prezentaci v ní
dostaly také všechny v Rožnově
kandidující subjekty — některé
toho využily, některé ne.
(r)

Ilustrační snímek volební komise. Foto Lukáš Španihel

Příprava komunálních voleb v Rožnově pod Radhoštěm
I letos proběhnou v Rožnově pod Radhoštěm volby, tentokrát do zastupitelstva města. Ve dnech 23. a 24. září 2022 budou
občané Rožnova pod Radhoštěm rozhodovat o tom, kdo bude pro nadcházející čtyři roky hájit jejich zájmy ve funkci člena
zastupitelstva města.
Zatímco v roce 2018 se o členství
v rožnovském zastupitelstvu ucházelo devět volebních stran (ANO
2011, ČSSD, KDU-ČSL, Nezávislí
Rožnováci, ODS, Zdravý Rožnov,
Nezávislí a Soukromníci, Piráti
a SPD), letos podalo kandidátní
listinu sedm politických subjektů, konkrétně ANO 2011, Česká
pirátská strana, KDU-ČSL, NEZÁVISLÍ ROŽNOVÁCI, ODS,
SPD a Zdravý Rožnov. Registraci kandidátních listin provádí pro
všechny obce ve správním obvodu
obecního úřadu obce s rozšířenou
působností kromě Zubří Městský
úřad Rožnov pod Radhoštěm.
Rozhodnutí o registraci kandidátních listin musí být vydáno nejpozději do 6. srpna 2022, poté se
budou moci občané již seznámit
s jednotlivými kandidáty volebních stran, a to prostřednictvím
webových stránek Českého statistického úřadu www.volby.cz.

VOLEBNÍ KOMISE
Zaregistrované volební subjekty
mají možnost do 24. srpna 2022
do 16.00 hodin delegovat za svou
stranu jednoho člena a jednoho
náhradníka do tzv. okrskových

volebních komisí (OVK). Území
města Rožnov pod Radhoštěm je
rozděleno celkem na 14 volebních
okrsků, do kterých jsou zařazeni
občané Rožnova dle adresy svého
trvalého pobytu. Pro každý volební okrsek je příslušná samostatná
OVK, která dohlíží nad řádným
průběhem hlasování ve volební
místnosti a sčítá hlasy. V letošních
volbách se na sčítání hlasů bude
podílet minimálně 137 členů OVK.
Členy OVK delegují registrované volební strany prostřednictvím
svých zmocněnců. Občané, kteří
by se rádi stali členy OVK, tak mohou oslovit zástupce jednotlivých
volebních stran a dohodnout se,
zda nemohou být do OVK delegováni přímo jejich volební stranou.
Pokud občané tuto možnost nemají, mohou se obrátit na Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm,
odbor kanceláře starosty, který si
vede seznam zájemců o členství
v OVK. Přihláška pro zájemce
o výkon funkce člena okrskové
volební komise i podrobnější informace jsou k dispozici na webových stránkách města. Pokud se na
základě delegace volebních stran
nenaplní minimální počet členů
OVK, bude starosta na volná místa

dojmenovávat členy z řad těchto
zájemců.
První zasedání okrskových volebních komisí je plánováno na
čtvrtek 1. září 2022 od 15 hodin
a bude se opětovně konat v prostorách školní jídelny ZŠ Videčská. Navržení členové OVK budou
o konání prvního zasedání informováni vyvěšením „Oznámení
o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí“ na úřední desce městského úřadu. Vyzýváme proto všechny budoucí členy
OVK, aby během srpna sledovali
úřední desku městského úřadu.
Kromě toho bude všem navrženým
členům zaslána ze strany městského úřadu od 25. do 31. srpna 2022
poštou, popř. datovou schránkou
i písemná pozvánka na toto zasedání. Nedoručení této pozvánky
však nemá vliv na povinnost člena
OVK účastnit se prvního zasedání
OVK, neboť oznámení o svolání
prvního zasedání se pokládá za
doručené okamžikem vyvěšení na
úřední desce. Členům OVK budou
na prvním zasedání poskytnuty
informace k organizaci a průběhu komunálních voleb. Proběhne
složení slibu a losování předsedy
a místopředsedy. Školení předse-

dů, místopředsedů a zapisovatelů
okrskových volebních komisí pak
proběhne ve středu 14. září 2022
od 13 hodin v Janíkově stodole
v areálu Národního muzea v přírodě.

ODMĚNY ČLENŮM KOMISÍ
Členu OVK náleží za výkon
funkce člena zvláštní odměna.
Výše této zvláštní odměny (před
zdaněním) činí pro předsedu OVK
2 200 Kč, pro místopředsedu a zapisovatelky 2 100 Kč a pro ostatní
členy OVK 1 800 Kč. Sociální ani
zdravotní pojištění se ze zvláštní
odměny neodvádí.

VOLIT MŮŽE 13 400 LIDÍ

Voleb se v optimálním případě
může na podzim zúčastnit téměř
13 400 oprávněných voličů. Hlasovací lístky pro tyto voliče musí být
ze strany městského úřadu doručeny do jejich poštovních schránek
nejpozději do 20. září 2022.
Bližší informace ke komunálním
volbám v Rožnově pod Radhoštěm
najdete na webových stránkách
města Rožnov pod Radhoštěm.
Registrační úřad

KOMUNÁLNÍ VOLBY / INZERCE
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Máte něco na srdci? Máte možnost se s námi setkat v pátek 2. září od 9 do 17 hodin na Masarykově náměstí v Rožnově. Těšíme se na Vás.
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Soubor Malý Radhošť exceloval ve Strážnici
Dětský folklorní soubor Malý Radhošť nedávno skvěle reprezentoval
Rožnov na prestižním mezinárodním folklorním festivalu Strážnice
2022, kde získal vysoké ocenění odborné hodnotící komise — Laureát
Strážnice.

Už samotné pozvání na tento světoznámý festival (letos se konal již
77. ročník a současně 40. ročník
festivalu Dětská Strážnice) bylo
pro soubor velkou poctou. Nutno
však dodat, že si to zasloužil jak
dlouhodobou systematickou prací s dětmi a prezentací své práce
na regionálních přehlídkách, tak
v neposlední řadě i postupem do
Národní přehlídky nejlepších dětských folklorních souborů ČR
v Jihlavě. „Cesta za titulem Laureát
Strážnice však nebyla vůbec jednoduchá. Pozvání na festival přišlo už
v roce 2020 a kvůli covidové situaci
se festival po dva roky nekonal. Děti,
které se o pozvání zasloužily, odrostly a přešly do přípravky dospělého
souboru Radhošť. Přípravu a nácvik celého programu pro festival ve
Strážnici musela zvládnout mladší
skupina dětí ve věku 9 až 12 let. Ty
svou úlohu zvládly bravurně. Nemalý podíl na úspěchu má také nově
vzniklá dětská Muzika Malého Radhoště pod vedením skvělého houslisty Petra Valy,“ nešetřil chválou Petr
Dobrovolný z Valašského souboru
písní a tanců Radhošť.

Dětský soubor Malý Radhošť
vznikl v roce 1969 a v současné
době pracuje ve dvou skupinách
přibližně s 50 dětmi od 5 do 16 let.
„Titul Laureát Strážnice je samozřejmě oceněním i těch, kteří s dětmi
pracují, čerpají z bohaté klenotnice
tradiční lidové kultury regionu Valašska, zejména Rožnovska a učí

Nepropásněte folkrockování!
Už 33. ročník multižánrového festivalu Valašské folkrockování proběhne v sobotu 20. srpna od 17 hodin
v obvyklém prostředí amfiteátru Na
Stráni. Jako každoročně nabídne
hudební vyžití pro všechny generace
a celé rodiny.
Zahajovací kapelou letošního festivalu bude legendární Jablkoň,
kterou legendární hudební publicista Jiří Černý charakterizoval jako
setkání Georga Friedricha Händela
s pračlověkem. A tato charakteristika pro hudební skupinu pohybující
se na pomezí moderní vážné hudby
a popu dokonale sedí.
Po Jablkoni bude pódium patřit
slovenské formaci Hrdza. World
music kapele, která vznikla už
v roce 1999 v Prešově, ale naplno
prorazila až o mnoho let později.
Tvorba skupiny je ovlivněna slovenskou lidovou hudbou, rockovou dravostí, keltskou melodikou, jazzovou
rytmikou, ale i exotičtějšími motivy.

Třetím účinkujícím, a největší
hvězdou, bude bezpochyby Janek
Ledecký s kapelou. Jedna z nejznámějších tváří české pop music,
představí skladby, které mohou posluchači slýchávat z rádií už mnoho let.
A závěr bude patřit ska-rockové
skupině Laura a její tygři. Českou
hudební scénu brázdí už od roku
1985 a její název vychází z povídky
Williama Saroyana Tracyho tygr.
Dívčí jméno Laura pak evokuje
něhu a krásu, tygři jsou symbolem
nezkrotnosti a divokosti, černé brýle, bílé košile, černé kravaty a černé kalhoty vytváří nezaměnitelnou
image skupiny.
Vstupenky na Valašské folkrockování lze koupit on-line na
www.tka.cz (zde kompletní info
o celé akci), v sídle Téčka nebo
v Turistickém informačním centru. V předprodeji za 450 Kč (na
místě 550 Kč).
(Téčko)

Veteráni Valašskem již 30. července
V sobotu 30. 7. se uskuteční 28. ročník orientační jízdy historických
vozidel nazvaný Veteráni Valašskem. Start je v 10 hodin před sídlem
rožnovského autoklubu (vedle prodejny Albert u Tesly). Více informací
včetně popisu trati jsou na webové adrese www.autoklubroznov.cz. (r)

děti tuto kulturu poznávat a vážit
si jí. Pohybová aktivita, zpěv, tanec, taneční hry, ale i zvykoslovné
tradice, to vše, a nejen to se děti učí
v přátelském kolektivu pod vedením
zkušených lektorů a pedagogů z řad
starších členů souboru Radhošť.
Je všeobecně známo, že tanec, při
kterém se zpívá, je jedna z nejzdra-

vějších pohybových aktivit, a proto
doporučujeme rodičům, aby posílali děti do souboru Malý Radhošť,
zvláště, když za dva roky budeme
v Rožnově oslavovat stoleté výročí
založení Valašského muzea v přírodě a při této příležitosti bychom rádi
vystoupili ve větším počtu,“ uvedl na
závěr Dobrovolný.
(r)

ZUBŘÍ
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FOFR tým vítězem turnaje Horní konec cup
Sobota 9. července patřila v Zubří
tradiční fotbalové akci — 19. ročníku Horní konec cupu.

Letos se podařilo pokořit hranici
50 přihlášených hráčů, kteří byli
rozlosováni do 7 týmů.
A jak vše dopadlo? 1. FOFR
tým, 2. FC NEKOPNEM SI,
3. VALAŠŠTÍ GŘAMPI, 4. NOVICI, 5. REAL MADRID, 6. ZELENÁČI a 7. NEW KASTROL.
Individuální ocenění: Nejlepší
střelec turnaje — Marek Kantor
(FOFR tým), nejlepší brankář —
David Vachun (FC NEKOPNEM
SI), nejlepší hráč — Libor Raždík
(FOFR tým), ocenění za statečnost
pro jedinou ženu v turnaji Evu Maleňákovou.
„Děkujeme rozhodčímu Radkovi
Vaškovi za profesionálně zvládnutá
utkání, Miroslavu Bartoňovi za skvělé komentování utkání a zapisování
výsledků a Honzovi Kotůlkovi za ob-

čerstvení. A hlavně velké díky všem
našim sponzorům, bez kterých by
tato akce vůbec nemohla být,“ dodal
na závěr jeden z organizátorů Martin Pavlíček.
Text a fota Pavel Románek
Zleva hlasatel Miroslav Bartoň, rozhodčí Radek Vašek a organizátoři Robert Jurajda a Martin Pavlíček.

Vítězové — FOFR tým.

Do Zubří na Olympiky
Výroční koncert nestárnoucí legendy české hudební scény, která oslaví 60 let také v Zubří. Olympic zahraje své největší hity. Lístky přes prázdniny za výhodné ceny!
Vlak, co nikdy nestaví, zastaví
v neděli 27. listopadu v Zubří.
Jen týden poté, co nestárnoucí
Petr Janda a jeho legendární
kapela Olympic oslaví v pražské
Lucerně 60 let na české hudební
scéně, se dočká podobného koncertu i Valašsko. Zuberská Robe
Arena, s kterou běžně otřásají
bubny a hlasivky fanoušků házené, přivítá stejně bouřlivě i kapelu, která patří mezi zakladatele
české rockové hudby.

pit za zvýhodněnou cenu 600 Kč,
v období od 1. 9. do 25. 11. pak
budou k mání v ceně 700 Kč, na
místě před koncertem zaplatíte
800 Kč. Neprodávají se místenky.
Místa v hale budou k dispozici
jak k sezení na tribunách, tak ke
stání na ploše před pódiem.
Hala bude otevřena od 18 hod.
V kanceláři Klubu Zubří je možné zakoupit vstupenky v hotovosti, o prázdninách raději po telefonické dohodě.

Vstupenky jsou v prodeji on-line
prostřednictvím webového portálu města Zubří. Do konce prázdnin (31. 8. 2022) je můžete zakou-

Informace v kanceláři Klubu Zubří: telefon: 571 659 447,
e -mail: kultura@mesto-zubri.cz.
(r)
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Katrin Dohnálková zabodovala na olympiádě
Dalšího velkého úspěchu dosáhla
nejlepší sportovkyně Rožnova za
rok 2021, závodní plavkyně Katrin
Dohnálková z TJ Rožnov pod Radhoštěm.
Katrin se zúčastnila Letní olympiády dětí a mládeže (LODM), která se uskutečnila na konci června
v Olomouci. Na LODM plavala za
výpravu Zl. kraje a byla nominována do svých oblíbených znakových
disciplín a k tomu přidala motýlek,
polohový závod a kraulový sprint.
Na 100 i 200 m znak vyhrála s přehledem už v rozplavbách a do finále nastupovala z nejlepší pozice.
V obou znakových finále všechny soupeřky s přehledem pokořila a získala zlaté medaile. Navíc
v závodu na 100 m pokořila limit

mladších juniorů do reprezentace ČR! Aktuální plaveckou formu
potvrdila v závodu 100 m motýlek,
kde mezi motýlkářkami — specialistkami získala nádherné druhé
místo. K medailím přidala ještě
těsné čtvrté místo na 200 m polohový závod a olympiádu zakončila
finálovou účastí na 50 m kraul,
kde obsadila celkové 8. místo. Jako
členka dívčích štafet na medaili těsně nedosáhla a obsadila 4. a 6. místo. „Tyto skvělé výsledky ji stanovily
jako nejlepší dívku zlínské výpravy
na LODM v Olomouci a vysloužila
si funkci vlajkonošky našeho kraje
při závěrečném ceremoniálu,“ dodal
Katrinin otec Daniel, jenž je zároveň trenérem oddílu plavání TJ
Rožnov.
(r), foto archiv plavkyně

Ľuboš Ďurčanský zachráncem lidských životů
Rožnovan Ľuboš Ďurčanský je známý především jako trenér gymnastiky-prostná. Jak se nám ale podařilo
zjistit, úspěchy nezaznamenává jen
v uvedené sportovní oblasti.
 V červnu jste zachránil život 8leté
dívce, mohl byste našim čtenářům
přiblížit, co se událo?
„Nepovažuji to za hrdinský čin, ani
se nepovažuji za žádného hrdinu.
Je to přirozená lidská povinnost, již
by měl učinit každý z nás. U téhle
malé gymnastky se bohužel spojilo
více faktorů, které vedly až k zástavě
srdce a dechu. Dítě mělo kousek lízátka v puse a snažilo si zkrátit cestu
na cvičící plochu tím, že se pokusilo
přeskočit oddělovací lano. Bohužel se
jí ho nepodařilo přeskočit a z téměř
metrové výšky narazila obličejem na
zem. U dívky k tomu ještě došlo zřejmě i k zapadnutí kousku lízátka do
dýchacích cest, k následnému šoku
a bezvědomí. To vše vedlo k zástavě
dýchání a srdce. Dítě bylo prakticky nějakou dobu ‚mrtvé‘. Okamžitě
jsem přiběhl a snažil jsem se ho zachránit. Necítil jsem srdce a ani na
zadní části ruky jsem necítil u dítěte

době došlo k nastartování srdíčka
i dýchání a postupně se vzpamatovalo. Stabilizované dítě jsme pak
s babičkou a maminkou odevzdali
záchrance. Maminka a babička byly
moc milé a strašně moc mi děkovaly
za to, co jsem pro holku udělal.“
 Byla to vaše první zkušenost s poskytnutím první pomoci?
„Je to vlastně moje již sedmá zkušežádný dech. Dítě bylo zmodralé hlavnost, při které jsem takhle zachraně kolem očí. Pak mi někdo řekl, že
ňoval a možná i právě zachránil
měla v puse kus lízátka. Nejdříve
nějakého člověka. Zachraňoval jsem
jsem s jednou paní zkusil dítě za
hořícího pána, zachraňoval jsem
nohy nadzvednout a pobouchat po
v Rožnově v TCT muže, který měl
zádech, což nepomohlo. Pak sem
téměř odřízlou část dolní končetiny,
navrhl a provedl Heimlichův hmat.
pomáhal jsem s přenosem z auta poCítil jsem, že jako kdyby z dítěte
střeleného pohraničního vojáka na
něco vypadlo. Pak jsem dítě položil
polikliniku v Turzovce, zachraňoval
na zem, zaklonil hlavu a snažil jsem
jsem vlastní dceru, když měla dva
se pouze jednou rukou protlačovat
roky a přestala dýchat včetně vypohrudník, čímž dochází k masáži srdvězení funkce srdíčka, zachraňoval
ce a zároveň se dostává do plic kyslík.
jsem topícího se malého šestiletého
U malých dětí musí být protlačení
kluka někde od Prahy, zachraňoval
hrudníku mírnou silou, aby nedošlo
jsem desetiletou gymnastku, které
ke zlomení žeber. Paní vedle mě byla
v restauraci v Rožnově zaskočil rozmoc šikovná a snažila se také potečený smažák do dýchacích cest
máhat a dělala, co se dalo a co jsem
a tuhle osmiletou gymnastku z jijí říkal. U dítěte naštěstí po nějaké
ného oddílu. Jako elektroinženýr
INZERCE

pravidelně absolvuji kurzy první pomoci a sám školím další elektrikáře
k poskytování první pomoci v rámci
pravidelných školení.“
 Jak hodnotíte povědomí o první
pomoci u veřejnosti? Jako trenér
gymnastiky seznamujete se základy
první pomocí i své svěřence?
„Pravidelně se snažím školit první
pomoc asistentky trenéra a věnuji
tomu patřičnou důležitost. Bohužel
ve veřejnosti je pořád mnoho lidí,
kteří nemají zájem absolvovat kurz
první pomoci, a když kurz první pomoci mají, a to například v práci, tak
raději si přitom píšou na mobilu, než
by dávali svědomitě pozor. Nicméně
i z těch lidí, kteří dávají na kurzech
první pomoci pozor, je jen málo lidí,
kteří dokážou v takové stresové situaci doopravdy poskytnout první pomoc. Často stojí kolem a nedokážou
se ani pohnout a jsou z toho v šoku,
co vidí. Apeluji proto na lidi, ať se naučí poskytovat první pomoc, protože
takováto situace se vám může přihodit kdekoliv a závisí pak na každé
vteřině, jestli váš člen rodiny bude
ještě nadále mezi námi.“
(r)
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Fotbalisté změřili síly s házenkáři a hokejisty

Fotbalový areál v Zubří byl v úterý 5. července dějištěm
2. ročníku turnaje O zuberskou metlu. V deštivém počasí dorazilo na akci několik desítek diváků. Ti byli svědky
mimořádně zajímavých fotbalových utkání mezi týmy
FC Zubří (fotbalisté), HC ROBE Zubří (házenkáři)
a VHK ROBE Vsetín (hokejisté). „Původně bylo domluveno, že se bude hrát jen za pěkného počasí. Nakonec ale
týmy nastoupily i v dešti, a i když nám počasí nepřálo, tak
se turnaj odehrál celý. Hrálo se vždy dvakrát dvacet minut,
vše bylo v přátelském a férovém duchu,“ sdělil za organizátory z FC Zubří Michal Onderka.
V prvním zápase porazili zuberští fotbalisté těsně hokejisty ze Vsetína 2:1. Poté si to na hřišti rozdali mezi sebou hokejisté a domácí házenkáři. Navrch měli v tomto
utkání hokejisté, kteří vyhráli poměrem 4:1. V tu chvíli
bylo lehce ohroženo prvenství fotbalistů, kteří nastoupili
k poslednímu utkání s házenkáři, a pokud chtěli pomýšlet na vítězství v turnaji, museli vyhrát.
Zuberští fotbalisté dokázali v tomto utkání zvítězit 3:0,
a právem tak zvedli podruhé v řadě nad hlavu pohár pro
vítěze tohoto turnaje — pravou zuberskou metlu.
Text a fota Pavel Románek

Gólmanem házenkářů
byl Šimon Mizera.

Za házenkáře hrál i Jakub Douda (vpravo).

Rožnovské gymnastky patří dlouhodobě mezi českou elitu
Nedávno se ve sportovní hale v polské Lodži uskutečnila mezinárodní
soutěž ve sportovní gymnastice.
Za Rožnov pod Radhoštěm se do
bojů o medaile zapojily gymnastky z oddílu Gymnastika specializace prostná, který je veden pod
ZŠ 5. května (Rožnov). Ty nejen
naše město, ale i celou Českou
republiku skvěle reprezentovaly
a dosáhly nadprůměrně dobré
výsledky. Nejlépe se dařilo Vik-

torii Volkové (2.), Sofii Krhovjákové (4.), Vendule Kuncové (4.),
Kláře Ondruchové (5.) a Natálii
Krhovjákové (6.). „Děvčata nedávno dosáhla skvělých medailových
výsledků i na mezinárodní soutěži
Česko-slovenské gymnastické hry.
Je vidět, že se neustále zlepšují.
Velkou výzvou pro ně bude soutěž
ve Francii, která by se měla uskutečnit v příštím roce,“ sdělil trenér
rožnovských sportovkyň Ľuboš
Ďurčanský.
(r)
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Na fotu jsou rožnovské gymnastky — specializace prostná Ema Hasalikova, Vendula Kuncová a Gabriela Juríková. S nimi jsou také dívky z
Gymnastiky Kelčov (SK) Tereza Rokyčáková, Klara Šupčíková, Gabriela Holeščáková, Ema Tomalová, Nela Šteiningerová.

Běh rodným krajem Emila Zátopka
20. ročník memoriálu olympijského vítěze bude 17. 9.
Registrace běžců a podrobné info k akci na:

www.zatopkuvbeh.cz
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