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Na Rožnovsku přibývá útoků vlků
Již 18 útoků vlků na hospodářská zvířata prošetřovala do letošního srpna Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy v okrese Vsetín. Více než polovina 
z nich se přitom udála na Rožnovsku. V Beskydech, které jsou vyhlášeny jako evropsky významná lokalita velkých šelem, je potvrzen výskyt všech tří 
druhů velkých chráněných šelem, tedy rysa, medvěda a vlka.  Největší zastoupení přitom mají právě vlci, kteří se v CHKO Beskydy vyskytují častěji než 
dříve. Aktuálně sem zasahují tři vlčí smečky, přičemž kromě nich se tu vyskytuje jeden vlčí pár a minimálně jeden vlk samotář. Celkem jde v průběhu jed-
noho kalendářního roku asi o 20 až 25 vlků. Z tohoto počtu se zde ale asi jen deset zvířat vyskytuje celoročně.                                         Více na str. 2   (r)

INZERCE

DLOUHOLETÁ PRAXE

VODA    TOPENÍ    PLYN

TRUMF
prodej materiálu
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INZERCE

Hasiči v srpnu slavili i soutěžiliHasiči v srpnu slavili i soutěžili
Významné jubileum si v sobotu 20. srpna připomněli členové rožnovské-
ho Sboru dobrovolných hasičů — Hážovice. Vše nejdříve odstartovalo 
slavnostní schůzí pro členy sboru a hosty. Poté se centrum dění přesu-
nulo na prostranství před hasičárnu, kde byly na panelech nainstalovány 
fotografie napříč celou historií sboru. Odpoledne patřilo tradičním ukáz-
kám požárních útoků od nejmenších hážovických hasičů (viz foto) až po 
veterány. Navečer organizátoři připravili kulturně-společenský program. 
V  parku se přitom ve stejný den uskutečnila tradiční pohárová soutěž, 
kterou pořádali hasiči z Tylovic. Naši fotografové si obě akce nemohli 
nechat ujít, a tak se v příštím vydání můžete těšit na fotoreportáže. 

(r)

Radnice od srpna 
významně rozšířila 
vnitroměstskou 
autobusovou linku  
Propojit odlehlou část Rožnova 
pod Radhoštěm a sídliště s cent-
rem města si klade za cíl rozšíře-
ná městská autobusová linka. Ta 
je v  provozu od 28. srpna. Autobus 
pojede z  Dolních Pasek, přes sídliš-
tě 1. máje, Koryčanské Paseky, Bez-
ručovu, autobusové nádraží až na 
náměstí. Linka bude jezdit v hodi-
novém intervalu. Rozšíření stávající 
městské autobusové linky je jedním 
z kroků, jak postupně dosáhnout 
udržitelné mobility ve městě. Kom-
pletní jízdní řády jsou zveřejněny 
uvnitř listu.                                            (r)

https://www.nxp.com/careers
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Dana Bartošová: Šelmy nesmíme podceňovatDana Bartošová: Šelmy nesmíme podceňovat

Pokračování ze str. 1

„Letos pracovníci správy doposud 
provedli ve vsetínském okrese osm-
náct šetření, kdy vlci těžce zranili 
nebo usmrtili třiašedesát ovcí,“ infor-
movala zooložka Správy Chráněné 
krajinné oblasti Beskydy Dana Bar-
tošová (na fotu) s tím, že nejvíce 
případů (5) bylo zaznamenáno ve 
Valašské Bystřici a na Horní Bečvě, 
poté na Halenkově a Novém Hro-
zenkově (2) a v rožnovských Hážo-
vicích, Karolince, Janové a  Valaš-
ské Senici (1). 

Nejčastější jsou útoky v noci

Podle výsledků šetření vlci úto-
čili nejčastěji v noci, na odlehlých 
pastvinách obklopených lesními 
porosty nebo sousedících s lesy, 
v krajině s řídce rozptýlenou zá-
stavbou. Napadány byly ovce 
umístěné v síťových elektrických 
ohradnících o výši 90 až 110 cm, 
případně v pevných ohradách do 
jednoho metru nebo v lankových 
elektrických ohradnících (1 až 
3  řady lanek). 

„Ukázalo se, že uvedené typy plo-
tů škodám nezabrání. Vlci je snad-
no přeskočí. Žádné opatření ale 
není dokonalé, neboť velké šelmy 
jsou nesmírně přizpůsobivé a inte-
ligentní,“ sdělila zooložka.

Nárok na odškodné

Všichni poškození chovatelé 
požádali o náhradu škod. Podle 
ceníku sestaveného Svazem cho-
vatelů ovcí a koz a doporučeného 
MŽP a MZe se náhrada za jednu 

dospělou ovci/kozu usmrcenou 
vlkem pohybuje ve stanoveném  
rozmezí od 6  000 do 20 000 Kč 
(nejvyšší sazba je přitom za doje-
nou ovci s mléčnou produkcí), za 
jehně/kůzle do 12  měsíců věku 
je to částka 3 500  Kč, za ple-
menného berana/kozla 10 000 až 
15  000  Kč. Za užitkové tele do 
10 měsíců (býček) je stanovena 
náhrada 24  000 Kč, za užitko-
vé tele do 10 měsíců (jalovice) 
15  000 Kč. 

Chovatelům je hrazen také po-
platek za odvoz usmrcených zví-
řat do kafilerie. Tyto náhrady mají 
podle Dany Bartošové podpořit 
jak chovatele hospodářských zví-
řat, tak i ochranu vlka, medvěda 
a rysa. V této souvislosti je ovšem 
také nutné zdůraznit, že šelmy 
jsou zákonem chráněné a jejich za-
bití je trestným činem.

Zájemci o informace o vlcích 
a možnostech ochrany hospo-
dářských zvířat mohou čerpat 
informace z webu: navratvlku.cz. 
Připravuje se také finanční pod-

pora preventivních opatření před 
útoky velkých šelem z Operační-
ho programu Životní prostředí 
(www.opzp.cz), pravděpodobně 
koncem letošního roku. Žádost 
je ovšem lepší vždy dopředu pro-
konzultovat se Správou CHKO 
Beskydy. 

Mají se bát hřibaři?

Protože jsou Češi národem 
houbařů, Spektrum Rožnovska 
samozřejmě zajímalo, zda mo-
hou být šelmy nebezpečné i pro 
ně. „Lidem se vlci, medvědi a rysi 
vyhýbají. K lidským sídlům je láká 
jen snadno dostupná potrava – vlky 
nedostatečně zabezpečené ovce, 
medvědy úly a sady s dozrávajícím 
ovocem. Beskydské hory plné ná-
vštěvníků jsou ostatně důkazem, že 
lidé se šelem nebojí. To samozřejmě 
neznamená, že bychom měli velké 
šelmy podceňovat. Jedná se o silná 
zvířata, vůči kterým je nutno mít 
respekt,“ upozornila na závěr Bar-
tošová.                                       (r)

Závody veteránů — dechberoucí výlet do minulosti
V pořadí již 28. ročník oblíbeného 
motoristického orientačního závodu 
nazvaný Veteráni Valašskem odstar-
toval v sobotu 30. července v  Rož-
nově. 

Jízdu historických vozidel upořá-
dal Veterán Car Club Rožnov. „Le-
tos nás bohužel potrápilo deštivé po-
časí, kvůli kterému nakonec na start 
dorazilo na pětatřicet aut a okolo 
deseti motorek. Nejdál k nám přijeli 
od Prahy. Nejzajímavějším kouskem 
byla letos Berlinetta a Škoda Tudor, 
zmínit musím ale také naftovou in-
dickou motorku třistapadesátku, jež 
je opravdovým unikátem,“ uvedl za 
organizátory Arnošt Turča a dodal: 
„Vyjížďka odstartovala v Rožnově 
před desátou hodinou dopoledne, zá-
vodníci museli absolvovat trať dlou-
hou sedmapadesát kilometrů.“ Cíl 
první i druhé etapy byl shodně na 
Hutisku-Solanci.                          (r)

Pomyslnou třešničkou na dortu 28. ročníku Veteráni Valašskem byla tato překrásná Berlinetta. Na fotu 
jsou u ní spoluorganizátoři akce Arnošt Turča s manželkou Anastázií (v oranžových vestách) a jedni ze 
zakládajících členů rožnovského klubu Josef Vahalík (druhý zleva) s Lubomírem Vavříkem (vpravo).

Startují práce na bezbariérovém 
chodníku v ulici Na Zahradách, 
(dokončeno do 22. 11.). Komu-
nikace u MŠ bude pro průjezd 
vozidel uzavřena. Od křižovat-
ky s  ulicí Nerudova po MŠ Na 
Zahradách bude ulice označena 
jako slepá. Dojde také k  úpravě 
provozu na ulici Nerudova. Na ní 
se otočí provoz a  bude se tedy 
vyjíždět směrem na Masaryko-
vo náměstí (z ulice Palackého 
kolem pekárny, AGH a drogerie 
směrem na náměstí.                  (r)

Dopravní omezení v centru

KRÁTCE

V Rožnově je pro seniory vyhlášená 
2. část tvůrčí výzvy. Ta se tentokrát 
zaměřuje na literaturu. Senioři se 
mohou přihlásit s povídkou, úva-
hou, esejí nebo básní na volné téma. 
Zvláštní kategorií je téma věnované 
Daně a Emilu Zátopkovým. Svá díla 
mohou senioři zasílat e-mailem na 
klubsen.rpr@centrum.cz, případně 
na marierethyova@centrum.cz, a to 
až do 5. září. V papírové podobě je 
možno odevzdat do rožnovského 
SENIOR CENTRA v pátek 2. září 
a v pondělí 5. září.

Nová elektronická úřední deska 
se nachází před hlavní budovou 
Městského úřadu na Masarykově 
náměstí. Je v provozu 24 hodin 
denně. Jedná se o jednoduchý 
dotykový panel, který je uživatel-
sky velmi přívětivý a přehledný. 
Umožňuje tak lidem, aby si moh-
li kdykoliv přečíst aktuality, které 
se ve městě dějí, ale také povinně 
zveřejňované dokumenty. Nová 
elektronická úřední deska stála 
220 000 Kč vč. DPH, radnice na 
ni získala dotaci.

 � Zastupitelstvo města
V úterý 13. září bude zasedání za-
stupitelstva města. Začátek tradič-
ně ve 14 hod., místem konání bude 
Brillovka. Program včetně podkla-
dů bude několik dní před zasedá-
ním zveřejněn na www.roznov.cz.

 �Na kávu s vedením města
Ve středu 21. září se od 16 hod. usku-
teční v obřadní síni rožnovského úřa-
du neformální setkání občanů s ve-
dením města, kde je možné zeptat se 
na cokoliv k fungování města. Vítány 
jsou také náměty na zlepšení města.

Literární výzva pro seniory Elektronická  úřední deskaDůležité zářijové termíny
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Výstavba nového kulturního centra pokračuje
Stavba kulturního centra je jedním 
z největších témat v posledních týd-
nech v Rožnově pod Radhoštěm. Na 
posledních jednáních mezi zainte-
resovanými stranami se diskutovala 
změna subdodavatele, vady v projek-
tu, ale také navýšení ceny. Některé 
z témat se podařilo vyřešit, otázkou 
však zůstává navýšení ceny projektu. 
Pozitivní zprávou však je přislíbené 
navýšení dotace na pasivní standard.

Jedním z důvodu přerušení stavby 
ze strany dodavatele byla žádost 
o změnu subdodavatele, kterou 
neschválila Rada města. „Zvážili 
jsme přínos a rizika této změny a pro 
město by tato změna nebyla výhod-
ná. Po několika jednáních jsme se 
stavební firmou dospěli ke kompro-
misu a zůstáváme tedy u původního 
subdodavatele dřevostavby tak, jak 
bylo původně plánováno. Dodavatel 
stavby také poukazoval na několik 
vad v projektu, které jsme však zvlád-
li během uplynulých týdnů odstranit. 
Důležitou otázkou zůstává žádost 

o navýšení ceny za hlavní stavbu, 
o  niž dodavatel požádal. Na posled-
ních jednáních jsme obdrželi žádost 
o navýšení ceny z důvodu zvýšených 
cen stavebnin vlivem války a inflace. 
Podle zákona o veřejných zakázkách 
má zhotovitel možnost zažádat o zvý-
šení ceny ve výši max. 15 % z celko-
vé ceny dané části díla. Tato žádost 
však musí být opodstatněná a dolože-
ná konkrétním naceněním položek. 

Případné schválení a maximální výši 
jsme diskutovali na čtvrtečním pra-
covním setkání zastupitelů města,“ 
uvedl starosta města Jiří Pavlica.

Dobrou zprávou pro město je 
také přislíbení dotace, která by se 
zvýšila z 50 mil. Kč na 120 mil. Kč. 
Současně město získalo také dota-
ci ze Zl. kraje ve výši 15 mil. Kč. 
„U  dotace z OPŽP je však nezbytně 
nutné, abychom stihli termín kolau-

dace stavby, což nám bylo dodava-
telem stavby potvrzeno jako reálné,“ 
dodal starosta.

(měú)

Pozn. red.: K ceně za stavbu KC je 
třeba dodat, že z červnového zastupi-
telstva avizovaná částka 328 mil. Kč 
bude nejspíše překročena. Jak moc, 
ukáží až další jednání.

Ekonomická kondice města
• Rozpočet pro rok 2022: 780 mil. Kč • Zadluženost města: 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 města za účelem

dofinancování staveb KC a knihovny: 297 mil. Kč (dosud čerpáno 
0  Kč) • Aktuální náklady na stavbu KC: 7,324 mil. Kč (uhrazené 
faktury) • Náklady na stavbu knihovny: 5,659 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 19. 8. 2022      (měú)

Knihovna jede podle plánu
V Rožnově se již od začátku dubna 
pracuje na přístavbě a rekonstrukci 
městské knihovny. Všechny práce po-
stupně běží dle plánovaného harmono-
gramu, případné vícepráce se řeší bě-
hem stavebního procesu a již nyní jsou 
téměř hotovy základy nové přístavby. 
V původní budově jsou dokončeny nové 
stropy mezi prvním a  druhým nadzem-
ním podlažím.

Zahájení rekonstrukce stávající budo-
vy městské knihovny s sebou přineslo 
několik zjištění, které nebylo možné 
odhalit při plném provozu knihovny. 
Nevyhovující stav původních stropů 
a odhalení neodborně provedených 
úprav v minulosti si vyžádalo od-
stranění stropů a vybudování zcela 
nových mezi prvním a druhým pod-
lažím. Na konci minulého týdne byly 
dobudovány nové stropy, kde nyní 
dozrává beton. V hlavní části stávají-

cí budovy je tedy již také vybudován 
průzor, který bude v budoucnu optic-
ky propojovat první a druhé patro.

V rámci stavebních prací bude 
následovat výměna a zesilování kro-
vů. U přístavby městské knihovny 
pokračují práce dle původního har-
monogramu. V následujících dnech 
se bude betonovat druhý stupeň 
základových pásů. Následně bude 
doložena kanalizace a vodovod 
a  poté se přistoupí k dokončení zá-
kladové desky. „Stavební práce pro-
bíhají plynule bez větších komplikací 
a postupně se začíná rýsovat nová 
podoba budoucí knihovny. Všechny 
tyto vícepráce, se kterými jsme v pů-
vodním projektu nepočítali, se bude-
me snažit uplatňovat z  dotací IROP 
a nyní budeme žádat i  o navýšení 
dotace z OPŽP, a to z 15 na 22 mi-
lionů korun,“ uvedla místostarostka 
Kristýna Kosová.                     (měú)
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www.spektrumroznovska.cz
aktuální zpravodajství, komentáře, diskuze

Rekonstrukce vlakového nádraží běží naplno

Do května příštího roku by měla být 
hotova přestavba rožnovského vla-
kového nádraží. Zavedení náhradní 
autobusové dopravy se předpokládá 
během listopadu a prosince 2022. 

Novou podobu získá kolejiště, kde 
vzniknou dvě bezbariérová nástu-
piště. Projekt počítá s parkovištěm, 
přístupovým chodníkem z ulice 
Zemědělská a také s hlídaným pří-
střeškem pro kola. Rekonstrukce se 
ale dočká také nádražní budova. Tu 
čeká změna vnitřních dispozic, nové 
prostory pro odbavení, bezbariérový 
přístup a také toalety pro veřejnost.

Stavební práce za 175,8 mil. Kč 
by měly být dokončeny do května 
2023. „O rekonstrukci nádraží, které 
není v majetku města, jsme se Sprá-

vou železnic jednali asi šest let. Jsem 
ráda, že oprava již začala a že se nám 
podařilo prosadit také opravu nádraž-
ní budovy, která tvoří identitu celého 
nádraží. Nádraží již nebude přístupné 
jen z jižní strany — od silnice I/35, ale 
také ze severu. Ze Zemědělské ulice 
projdete úhlopříčně chodníkem nebo 
můžete někoho přivézt autem a vyložit 
ho na krátkodobém parkovišti,“ uved-
la místostarostka města Kristýna 
Kosová (Zdravý Rožnov).

Po dobu rekonstrukce bude zajiš-
těno fungování pokladny, čekárny 
a  WC pro cestující v mobilních 
buňkách. Na nezbytnou dobu bude 
zřízeno provizorní nástupiště. Zave-
dení náhradní autobusové dopravy 
se předpokládá pouze během letoš-
ního listopadu a prosince.    (měú, r)

Takto bude bude podle vizualizace Správy železnic vypadat nové vlakové nádraží. 

Provizorní nástupiště je nyní přímo u podchodu 
k Tesle mezi Billou a benzínkou OMV.

Chystá se oprava Frenštátské
Komunikace na rožnovské ulici 
Frenštátská vedoucí paralelně se 
silnicí Ostravská je aktuálně v nevy-
hovujícím stavu. Město plánuje její 
rekonstrukci, vyzývá však obyvatele 
dané lokality, aby podali náměty 
a  připomínky k plánované opravě. 

V srpnu 2022 proběhne na ulici 
Frenštátská geodetické zaměře-
ní aktuálního stavu. Soustředí se 
na komunikace, chodníky, vjezdy 
a také zeleň. Výsledky zaměření 
budou poté sloužit ke zpracování 
projektové dokumentace. Součas-
ně však vedení radnice vyzývá oby-
vatele dané ulice, aby podali své 
náměty a připomínky k  plánované 
rekonstrukci komunikace. Rozsah 
dané rekonstrukce ještě není zce-
la určen. „Stav komunikace není 
ve vyhovujícím stavu a  plánujeme 
její opravu. Ovšem tím, že bude po-
vrch opraven, předpokládáme obavy 
z  nárůstu dopravy. Chceme dát pro-
stor obyvatelům dané ulice, aby nám 
podali své návrhy a podněty právě 
k úpravám dopravy a k tomu, jaké 
opatření ke zpomalení a bezpečnos-

ti by si sami přáli. Oceníme také 
zkušenosti se závadami, které mají 
obyvatelé už nyní. Zatím víme o pro-
blémech s odvodněním, které bude 
nutné při rekonstrukci zohlednit. 
My následně podněty vyhodnotíme 
a mohou být zahrnuty do zadání 
projektové dokumentace,“ uvedla 
místostarostka Kristýna Kosová 
(Zdravý Rožnov).

Připomínky od občanů 

Obyvatelé dané ulice mohou po-
dávat připomínky osobně v písem-
né formě v obálce s jasným ozna-
čením „Frenštátská“ na podatelně 
MěÚ v budově na Masarykově ná-
městí, nebo elektronicky na e-mail: 
petr.ctveracek@roznov.cz, a  to do 
nejpozději do 30. září 2022. Ná-
sledný návrh řešení opravy ulice 
Frenštátská, se zapracováním re-
levantních připomínek a námětů, 
bude občanům předložen zveřej-
něním na webových stránkách 
města, v měsíčníku Spektrum Rož-
novska a  vylepením na místě.

(měú, r)
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Historickým vlakem se v létě svezly tisíce lidí
Šestý ročník Rožnovského parního 
léta opět přinesl čtyři soboty v červ-
nu a v červenci, které na železnič-
ní trati mezi Valašským Meziříčím 
a  Rožnovem pod Radhoštěm patřily 
historickým vláčkům taženým parní 
lokomotivou. 

První jízdu v červnu. a to včetně 
hudebního doprovodu zvoucího na 
Ondrášovu Valašku, odjela parní lo-
komotiva 433.001 — Skaličák, další 
tři jízdy obstarala parní lokomotiva 
Velký Býček — Líza 423.009. Ob-
sazenější bývaly tradičně dopoled-
ní jízdy z Valašského Meziříčí do 
Rožnova, v nichž pravidelně jezdilo 
v  pěti nebo šesti vagónech kolem 
300 cestujících. „Letos dvakrát 
byla tato dopolední jízdy zcela vy-
prodána. Přestože na zpátečních jíz-
dách jezdilo pasažérů o něco méně, 
obecně platí, že i ve svém šestém roč-
níku si Rožnovské parní léto našlo 
své fanoušky a obdivovatele starých 
parních strojů z první poloviny mi-
nulého století,“ uvedl zastupující 
tiskový mluvčí rožnovské radnice 
Marek Havran.                           (r)

Parní lokomotiva vyžaduje velkou péči. 
Tu jí na trati mezi Rožnovem a Valmezem 
poskytl tento tým profesionálů: horní řada 
zleva Miroslav Vašků, Roman Křenek, Adam 
Němeček, Veronika Urbanová, Nikolka Dobi-
ášová, Tereza Dobiášová, Tomáš Křičenský 
a Miroslav Černoch. Dolní řada zleva Petr 
Cacek, Petr Šedivý, Sára (pes) a Jiří Dobiáš.

Na fotu nahoře je interiér jednoho z vagónů. 
V dnešní době by si mnozí cestující na dře-
věné lavice zvykali jen velice těžko.

Rožnovská radnice chce regulovat pyrotechniku
Právníci rožnovské radnice již ně-
kolik měsíců pracují na vyhlášce 
omezující používání zábavní py-
rotechniky včetně ohňostrojů na 
území města. Důvodem chystaných 
restrikcí jsou mimo jiné přibývající 
stížnosti občanů, především majite-
lů zvířat.

Právní předpis by měl řešit použí-
vání, resp. odpalování veškeré zá-

bavní pyrotechniky. „Je to problém 
především závěru roku, kdy jsou 
petardy a nejrůznější rakety či svět-
lice slyšet případně i vidět od Miku-
láše až do Třech králů. To působí 
problémy jednak osobám citlivým 
na hluk a samozřejmě majitelům 
zvířat. Vyhláška by řešila lokality 
a  časová období, kdy by se pyro-
technika mohla používat a kdy ni-
koliv. Obecně vzato je naším cílem 

umožnit tuto zábavu na Silvestra 
a  omezit ji přes Vánoce. Také by-
chom ji ponechali ve dnech, kdy by 
byla zkrácena doba nočního klidu 
z  důvodu konání různých akcí, 
a  nic bychom neměli také proti 
ohňostrojům konaných v rámci sva-
teb. Tady by ale bylo omezení časo-
vé, v létě například do dvaadvacáté 
hodiny,“ vysvětlila místostarostka 
Kristýna Kosová (Zdravý Rož-

nov) s  tím, že jakmile bude vy-
hláška hotova, bude se k ní moci 
vyjádřit veřejnost. „Musíme najít 
společný kompromis ohleduplný 
jednak k majitelům zvířat a všem 
těm, komu hluk vadí, ale zároveň 
nebude příliš omezovat soukromý 
sektor,“ dodala Kosová. Vyhláška 
bude projednána radou města 
a  následně poté zastupitelstvem 
města.                                              (r)

PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ

Poznáváme svoje město
Naše rožnovská knihovna už 
několikátou sezonu organizuje 
o  prázdninách velmi zajímavou 
akci vycházek do různých částí na-
šeho krásného města. První ze čtyř 
letošních vycházek (14. července), 
byla do „kolonky“ neboli osady 
Bučiska.

Jedna z posledních pamětnic 
paní Marie Brandstettrová si pro 
nás připravila poutavé vyprávění 
o historii této části města, kterou 
doplnila řadou dobových fotografií 
a dokumentů. Její vyprávění v  zá-
věru doplnil pan Šrámek, který zde 
v létech 1949 až 1958 žil, zajíma-
vými poznámkami. Byl jsem mile 

překvapen, že ve zhruba dvacítce 
účastníků byl, kromě tradičních 
ctitelů historie, značný počet mla-
dých. Přestože dnes téměř vše lze 
nalézt na you tube, takové živé 
vyprávění je nade vše. Vždyť bez 
znalosti své vlastní historie se jen 
těžko můžeme kvalitně posouvat 
do budoucnosti. Proto patří paní 
Marušce můj dík, a zřejmě všech 
přítomných, kteří ji za vyprávění 
odměnili potleskem. Stejné podě-
kování patří pracovníkům knihov-
ny za to, že podobné, neobyčejné 
akce připravují! 

Antonín Sekyra

Pojízdnou prodejnu si 
Tylovjané pochvalují
Pojízdnou prodejnu u křížku naproti 
místní školce letos v červenci zavedla 
Osadní komise Tylovice. Nabídka čer-
stvého ovoce a zeleniny z jižní Moravy 
se setkala s velkým ohlasem zejména 
u seniorů, kteří litují, že přímo v Tylo-
vicích nemají obchod s potravinami. 

„Navázali jsme kontakt s obchodní-
kem, který pravidelně objíždí okolní ves-
nice a vždy požádá místní obecní úřad, 
aby mu aktuální nabídku vyhlásili míst-
ním rozhlasem. Jelikož tuto možnost ne-
máme, sdělení informace o aktuálním 
příjezdu prodejce do Tylovic zatím řeší-
me zasíláním hromadné sms-ky ze sou-
kromých mobilů a také aktualitami na 
Facebooku. Je to ale provizorní řešení, 
které osloví jen část spoluobčanů. Město 
Rožnov nám proto vyšlo vstříc a nabídlo 
rozesílání zpráv mobilním rozhlasem 
Munipolis,“ uvedla Libuše Miarková, 
koordinátorka akce. 

Aby Tylovjané dostávali aktuální 
informace prostřednictvím tohoto 
komunikačního kanálu, musí se do 
něj zaregistrovat. Nejjednodušší je 
stáhnout si do svého chytrého mo-
bilního telefonu aplikaci Munipolis 
a pak se přihlásit k odběru zpráv 
z  Rožnova.

Druhá možnost registrace na 
webu roznov.munipolis.cz. V obou 
případech je důležité vyplnit poštov-
ní adresu a do kolonky „skupiny in-
formací“ zaškrtnout „TYLOVICE“. 

Pro spoluobčany, kteří nepoužíva-
jí internet, město Rožnov připravilo 
jednoduchý registrační formulář. 
Je k  dispozici v prodejně drogerie 
u  pana Karla Smékala naproti piv-
nici Harcovna. Přímo v obchodě ho 
lze vyplnit a odevzdat.

           Osadní komise Tylovice

Usnesení Rady

Usnesení Zastupitelstva

www.roznov.cz/usneseniRM

www.roznov.cz/usneseniZM

Nepřehlédněte: Důležité odkazy
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Rožnov zůstává turistickým srdcem Valašska

Ačkoliv se v rámci České republiky 
s 16 179 obyvateli (údaj k 1. lednu 
2022) řadíme k menším městům, 
v  rámci turistické atraktivity na-
opak patříme k velikánům. Jedno-
značně největší zásluhu na tom má 
Valašské muzeum v přírodě, které 
každoročně navštíví kolem tří set 
tisíc návštěvníků. 

Radnice je turistickému ruchu na-
kloněna, turisté totiž znamenají 
velký přínos pro místní ekonomi-
ku. „Máme zpracovanou kulturní 
strategii a již několik let se snaží-
me dostat lidi z valašského muzea, 
kam primárně většina z nich cílí, do 

ulic města. Především Téčko spolu 
s našimi kulturními a destinační-
mi referenty vymýšlí různé akce, 
festivaly, koncerty či výstavy, které 
jsou ideální pro zpříjemnění pobytu 
v  Rožnově. Velký ohlas má napří-
klad oblíbené letní kino nebo Par-
ní léto, kdy v několika termínech 
od června vypravujeme historické 
vlaky mezi Rožnovem a Valašským 
Meziříčím. Zmínit je třeba také 
městský park, jenž se poslední roky 
stává přes léto velkým výstavištěm, 
kde jsou k vidění sochy předních 
českých umělců. Chtěla bych ale 
zdůraznit, že všechny již zmíněné 
akce nejsou určeny jen turistům 

a  místní obyvatelé jsou si toho vě-
domi a hojně je navštěvují, což je 
skvělé,“ uvedla místostarostka Kris-
týna Kosová (Zdravý Rožnov).

V současnosti nabývá v Rožnově 
pod Radhoštěm na síle budování 
kulturního klastru na Bezručově 
ulici. „Tady máme při sobě Brillov-
ku, Galerii Crears nebo 3.  Etáž, 
k  tomu se staví nové kulturní cen-
trum a knihovna. Jakmile bude 
kulturák s knihovnou postaven, tak 
se tato oblast stane po skanzenu 
hlavním kulturním centrem našeho 
města. K tomu budeme samozřejmě 
přizpůsobovat programy v  dalších 
letech,“ dodala Kosová. 

Zkrácení nočního klidu

S turismem (a nejen s ním) sou-
visí také možnost pořadatelů vět-
ších kulturních, společenských či 
jiných akcí požádat radnici o zkrá-
cení nočního klidu z 22.00  hod. 
např. na 24.00 hod. „Souhlas není 
udělován automaticky, žádosti jsou 
posuzovány radou a poté i zastupi-
telstvem. Termín podání žádostí je 
stanoven na únor a zastupitelstvo se 
jimi zabývá v květnu,“ upozornila na 
závěr místostarostka. 

Informace k zahájení možnosti 
podání žádostí je zveřejněn vždy 
na webových stránkách města.   (r)

SPEKTRUM  NÁZORŮ

Má Rožnov turistům co nabídnout, tedy kromě státního Valašského muzea v přírodě? 
Turismus a obyvatelé města — funguje u nás toto spojení symbioticky? Co by mohlo zvýšit turistickou atraktivitu Rožnova? 

Je spolupráce města s hotely a dalšími ubytovacími zařízeními dostatečná?  
Odpovědi na tyto otázky jsme hledali napříč rožnovskou komunální politickou scénou. 

Daniel Drápala (KDU-ČSL)
Soužití turistického ruchu a měs-
ta má již více než stoletou tradici 
a s touto zkušeností můžeme konsta-
tovat, že klady převládají nad zápory. 
Ostatně poznali jsme to v době covi-
dových uzávěr. I dnes je sice v obec-
ném povědomí Rožnov primárně 
spojován s muzeem, je ale jen dobře, 
že může nabídnout i další atraktivity. 
Desetiletí provozu Jurkovičovy roz-
hledny, jejíž existenci nepřáli nejen 
tehdejší zastupitelé za Zdravý Rožnov 
a ochranáři, je toho důkazem. Město 
a Zlínský kraj ji oprávněně vnímají 
jako jeden z turistických klenotů regi-
onu. Díky Otevřeným branám mohou 
návštěvníci poznat jednu z nejstarších 
rožnovských památek — chrám Všech 
svatých. Je jen dobře, že tato nezisko-
vá aktivita získává finanční podporu 
města. A pozitivně lze hodnotit také 
další soukromé počiny, které dokáží 
pokrýt potřeby různých skupin turis-
tů. Ano, Rožnov bývá někdy díky tu-
ristickému ruchu zahlcen, ceny jsou 

díky němu v městě vyšší. Spočítáme-
-li ale ekonomický přínos, je v oblasti 
zaměstnávání Rožnovanů na úrovni 
velkého průmyslového závodu. Dlou-
hodobý výpadek příjmů z turismu 
by se nepříjemně projevil v mnoha 
rožnovských rodinách. Vždyť jen díky 
Valašskému muzeu v přírodě plynou 
ze státního rozpočtu desítky milionů 
korun, užitek z nich mají pak z velké 
části zdejší obyvatelé i místní firmy. 
Škoda jen, že městskému turistic-
kému managementu chybí i přes 
zajímavé projekty větší flexibilita. 
Vidíme to i v těchto dnech. Rekon-
strukce nádraží je sice v gesci Správy 
železnic, ale i vy jste možná byli svěd-
ky zmatení některých turistů, kteří 
vystoupili na provizorním nástupišti 
a museli se potýkat s informacemi, 
kudy se vydat ke svému cíli. Přitom 
by stačila jedna informační tabule 
přímo na místě. 

Jindřich Motýl (Nezávislí Rožnováci) 
Opomíjeným klíčem k efektivnímu 

využití turistického ruchu v našem 
městě jsou spolky a podpora živých 
tradic. Město musí výrazněji podporo-
vat folkloristy a spolky, které udržují 
a rozvíjejí tradice v našem městě. To 
je spojení aktivit Národního muzea 
v přírodě s naším městem, které dává 
největší smysl. Zároveň to je cesta, 
jak spojit cestovní ruch s životem 
města jinak než jen přes poplatky 
z hotelů a přeplněná parkoviště v se-
zóně. Podívejte se do zemí s tradičně 
rozvinutým turismem. I vy jezdíte do 
Rakouska nebo Švýcarska pro místní 
kulturu a živé tradice. Chcete to pro-
žít, být na chvíli součástí. Město by 
tedy mělo podporovat tradiční akce 
v průběhu roku, a hlavně všechny kdo 
se na nich podílejí. Obecněji řečeno. 
Cestovní ruch je především ekonomic-
ká aktivita. Ale těch ekonomických 
efektů pro naše město není tak mno-
ho, jak by se mohlo navenek zdát. 
Z hlediska příjmu peněz do městské 
kasy a pracovních úvazků se nejedná 
o zásadní aktivitu našeho města z po-

hledu občanů. Přestože jsme jedním 
z nejvýznamnějších turistických cílů 
na Moravě. Naším cílem musí být 
řídit aktivity v cestovním ruchu tak, 
aby co nejméně zatěžovaly město 
a přinášely profit podnikatelům, které 
tady máme. Tedy hoteliérům a provo-
zovatelům nejrůznějších služeb. Záro-
veň by měly být jedním z důležitých 
zdrojů pro udržení a rozvoj folklorních 
aktivit a našich valašských tradic. Na-
bídněme turistům po všech stranách 
perfektní autentickou destinaci, inves-
tujme do toho energii. Ale zároveň se 
postarejme, ať se nám tato investice 
bohatě vrací.

Radúz Mácha (Nez. a Soukromníci)
Rožnov vždy byl, je a bude kvalitní 
značka cestovního ruchu, lákavá 
a atraktivní návštěvní destinace 
a cíl cestovatelů a návštěvníků z tu-
zemska i ze zahraničí. Turisty láká 
a přitahuje zejména areál a progra-
my Valašského muzea v přírodě, 
zdravé životní prostředí a malebná 

Valašské folkrockování patří mezi největší akce pořádané rožnovskou kulturní agenturou. Zatímco podle některých je i velkým 
lákadlem pro turisty, podle jiných tomu tak není. Ať je tomu tak či onak, jednalo se vždy o „návštěvnicky“ úspěšnou akci (foto 
z aktuálního ročníku), která letos oslavila Kristovy roky, tedy 33 let! Za tu dobu se na ní „protočily“ desítky tisíc diváků.

Folkrockování déšť 
naštěstí nepřekazil



valašská krajina s řadou atraktivit 
v blízkém okolí našeho města. Před 
jeho návštěvou si návštěvník může 
prohlédnout docela povedený turistic-
ký portál www.visitroznov.cz s řadou 
tipů na způsob strávení volného času 
v Rožnově a jeho okolí. Zprovoznili 
jsme turistické informační centrum, 
kde host získá informace o městě 
a regionu, nabídku tipů na výlety, 
ubytování, restaurace či kavárny, vy-
bere si ze široké nabídky zajímavých 
kulturních, společenských a sportov-
ních akcí a může si půjčit elektrokolo 
či e-koloběžku. Uvědomme si, že pro 
návštěvníky města bude i v budoucnu 
tím hlavním důvodem návštěvy stále 
skanzen. Ten promyšleně inovuje 
a rozšiřuje se. Zcela jistě by si zaslou-
žil větší parkovací kapacitu pro své 
hosty např. v podobě vícepodlažního 
parkovacího domu, třeba se zelenou 
střechou a zelení obrostlou fasádou. 
Jeho návštěvníci přijedou, na vlastní 
oči prohlédnou okruhy Valašského 
muzea, a pokud město a subjekty na 
jeho území budou mít další atraktiv-
ní nabídky, rádi půjdou i tam, utratí 
peníze a pomohou tak i místnímu 
podnikatelskému sektoru. Zde osob-
ně vidím potenciál dalšího rozvoje 
a možností zvýšení návštěvnosti naše-
ho města. A město na oplátku určitě 
rádo pomůže marketingovou kampa-
ní s cílem motivovat potenciální ná-
vštěvníky k návštěvě prostřednictvím 
představení zajímavých míst, atrakti-
vit a spolufinancujících projektů. Ži-
jeme v krásném městě s nádherným 

okolím, které nám mnozí právem 
závidí. Važme si toho a rozvíjejme jej.

Markéta Blinková (ODS)
Je Rožnov stále vyhledávanou turis-
tickou destinací? Nabízíme návštěv-
níkům něco nového nebo se stále 
chlubíme především počtem turistů, 
kteří navštíví atraktivní Národní mu-
zeum – Valašské muzeum v přírodě? 
Vrátila jsem se minulý týden z krátké 
dovolené v sousedním Polsku, z Malo-
polského vojvodství. Přátelé – zaspali 
jsme dobu a stále spíme. Kilometry 
nových cyklostezek (ne těch našich 
pseudo, s  piktogramy kol na stá-
vajících komunikacích), které jsou 
přímo osázeny odpočinkovým mobili-
ářem – dokonce s možností grilování, 
spoustou nových penzionů s kvalitní-
mi službami, ochotným personálem 
a přijatelnými cenami. Květinami 
osázená náměstí s kavárnami, re-
stauracemi, které jsou od dopoledne 
až do večera plné spokojených hostů. 
Jen díky šikovnosti našich místních 
podnikatelů – mám na mysli Pivní 
lázně, jeden z nejlépe hodnocených 
kempů v ČR, Ranč na Bučiskách, 
hoteliéry a provozovatele barů či re-
staurací, jsme snad stále nezmizeli 
z nabídky turisticky zajímavých loka-
lit. Ale zapojení města? Čekali jsme 
na vyhřívaný bazén na koupališti, pár 
kilometrů cyklostezky, zvoucí náměstí 
s funkční kašnou… Bohužel, marně. 
Na folkrockování,  letňák, rozestavě-
ný kulturák asi dnešní návštěvníky 
nenalákáme. Každá ze stran bude 

mít ve svém volebním programu i 
podporu cestovního ruchu. Ptejte se, 
jakou konkrétní, z čeho financova-
nou. Za posledních 8 let totiž koalice 
ze svých slibů nesplnila téměř nic.
   
Libor Adámek (Piráti)
Turistický ruch je součást naší místní 
ekonomiky. Letos se z něj do měst-
ského rozpočtu přepokládají tyto 
příjmy: 3,5 milionů z pobytového po-
platku, 3,6 mil. z placených parkovišť 
a 1,2  mil. z Jurkovičovy rozhledny. 
Rožnov nemá přímý podíl z  tržeb 
Národního muzea v přírodě, do roz-
počtu města však plyne zisk 1,7 mi-
lionu z parkoviště u Mlýnské doliny 
a muzeum je také významný zaměst-
navatel pro cca 120 místních občanů. 
Jako největší turistická atraktivita 
má výrazný vliv na výši turistického 
ruchu, zejména pro turisty vyhledá-
vající kulturně—historické památky. 
Rožnov má však velmi dobré pod-
mínky pro turistiku, v dotazníkovém 
šetření je také pěší turistika uvede-
na jako nejvyhledávanější aktivita 
návštěvníků. Tady je nutno zmínit 
stále nedoceněné a nyní již zane-
dbané pěší stezky na Kozáku a  také 
v  okolí Hradiska (obě nebudovalo 
město). Do budoucna by bylo taky 
vhodné podílet se na vylepšení mobi-
liáře na turistických i cyklostezkách. 
Zejména krytá odpočinková místa 
by si zasloužila kulturnější vzhled 
třeba v líbivém stylu tradiční lidové 
architektury a také bychom se mohli 
více věnovat i zanedbaným studán-

kám v  našem okolí. Co se týká spo-
lupráce města a hoteliérů, tady byly 
dobré vztahy trochu narušeny zvýše-
ním pobytového poplatku na 50 Kč 
za hosta na den (se slevou po třech 
dnech pobytu). V roce 2021 dokonce 
přišli hoteliéři vyjádřit svůj nesouhlas 
i  na zasedání zastupitelstva, jeden 
z  argumentů byla nižší výše poplat-
ku v  okolních obcích a  tím cenové 
znevýhodnění místního ubytování 
v  porovnání s okolím.

Kristýna Kosová (Zdravý Rožnov)
Mám Rožnov ráda, takže jsem pocho-
pitelně přesvědčená o tom, že má co 
nabídnout. Když cestuju, používám 
mapy USE-IT, které kombinují turi-
stické cíle a tipy místních na jejich 
oblíbené podniky, procházky, místa. 
Myslím, že z toho profitují jak turisté, 
tak místní, jejichž oblíbené podniky 
a akce lépe prosperují. Ale symbió-
za je křehká věc a přiznejme si, že 
o hlavních víkendech bývá v okolí 
muzea narušená. Muzeum zatím ne-
využilo možnost víkendové kapacity 
parkoviště u ON-Semi a  v  příštím 
roce bychom na tom mohli trvat. 
Co se na té pomyslné mapě Rožno-
va děje nového? Připravujeme novou 
stezku na Hradisku, léto ozvláštňují 
výstavy v parku, ve Spoláku i v  Kost-
nici, z  těch které pořádá Téčko, vy-
stavují i Galerie Crears, Stage Gar-
den a  3.  Etáž, ve čtvrtky hraje letní 
kino. Myslím, že pokud každý rok 
něco málo přidáme, bude to fajn pro 
Rožnovany i turisty.  
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O komentář k Tématu měsíce jsme požádali také vedoucího odboru školství a kultury MěÚ Rožnov Martina Beníčka 
a ředitele městského Téčka (kulturní agentury) Jakuba Sobotku.

Jakub Sobotka
Rožnov pod Radhoštěm je již nyní 
pro turisty atraktivním místem. Ur-
čitě by se měly dál rozvíjet oblasti, 
pro které je naše město turisty vy-
hledáváno, jako jsou tradiční valaš-
ská kultura a folklor, městská zeleň 
a krásná okolní příroda, kulturní 
a sportovní vyžití reflektující ak-
tuální trendy, příjemné ubytování 
od špičkového hotelu po upravený 
camping a nepřeberné množství 
chutných regionálních dobrot. Vel-
ký potenciál má městský park a ná-
břeží řeky Bečvy, jako klidová zóna 
a místo pro piknik, hry, odpočinek 
a různé sportovní a kulturní akce. 
Centrem parku je Společenský 
dům, pomohlo by jeho zpřístupně-
ní po celý rok a smysluplná náplň 

a využití. V okolní krajině bych 
přivítal nějakou drobnou intervenci 
současné architektury nebo land 
artu, místo které jako turista mu-
sím vidět a nezklame mne, které 
nemám hned pod nosem, ale mu-
sím k jeho návštěvě vynaložit odpo-
vídající úsilí. K nárůstu turistické-
ho ruchu mimo hlavní letní sezónu 
by mělo také časem přispět špičko-
vě vybavené kulturní centrum. Jed-
nak vlastní zajímavou dramaturgií, 
jednak možností pronájmu pro po-
řádání velkých společenských akcí. 
Rožnov by si určitě zasloužil turis-
tickou aplikaci pro mobilní telefony 
plnou krásných obrázků a aktuál-
ních informací. Nezapomínejme na 
propagaci a šíření dobrého jména 
města doma i v zahraničí.

Martin Beníček
Otázka zní, zda současná návštěvnost 
je pro Rožnov ještě únosná nebo je 
už za pomyslnou hranou. Data nám 
říkají, že je to pro většinu obyvatel 
tak 50 na 50. Někteří jsou naštvaní, 
protože je ve městě moc lidí, moc aut. 
Pro druhé je turista vítaný host, hod-
ný  řádné péče. Faktem je, že Rožnov 
pod Radhoštěm za mimořádně láka-
vou destinací pro téměř všechny cílové 
skupiny: mladé rodiny, sportovce, pro 
ty, kteří přijíždějí za národopisem, 
živým muzeem až po seniory, kteří si 
mohou využít i třeba i wellness. Takže 
spíše bychom se mohli zamyslet, jak 
kultivovat ty hodnoty, které činí měs-
to atraktivním. Město na tomto poli 
„turistického ruchu“ by se mělo dobře 
starat o veřejnou infrastrukturu, měst-

ský park, chodníky, mobiliář, mít skvě-
lé TIC… a mělo by být komunikační 
platformou pro velké hráče pro vzá-
jemnou komunikaci, informování se 
a vytváření jednotné mediální podpo-
ry. To už se ve spolupráci s Národním 
muzeem v přírodě realizuje pomocí 
jednotlivých kampaní „Jeden den ne-
stačí“. Muzeum taky v následujících 
letech zrealizuje a otevře areál Kolibis-
ka. Nevím, jestli to přinese větší počet 
návštěvníků. Co bych si však moc přál, 
aby se nám dařilo ve dvou dlouhodo-
bých aktivitách: rozšířit sezónnost do 
jarních a podzimních měsíců a přimět 
veřejnost k vědomí toho, že do Rož-
nova se může přijet pochopitelně na 
jeden den, třeba na konkrétní akci, 
ale daleko lepší je si pobyt naplánovat 
a zůstat minimálně po tři dny. 

Druhý srpnový víkend byl ve Valašské Bystřici ve znamení pouti. A pouťová sobota je tady již tradičně spojena Druhý srpnový víkend byl ve Valašské Bystřici ve znamení pouti. A pouťová sobota je tady již tradičně spojena 
se závodem historických vozidel — RADEGAST-33 Veteráni do kopca. Akci pořádá Honest veteran car Rožnov. se závodem historických vozidel — RADEGAST-33 Veteráni do kopca. Akci pořádá Honest veteran car Rožnov. 
Letos dorazilo na 45 posádek s takřka 80 účastníky (část z nich na fotu). Letos dorazilo na 45 posádek s takřka 80 účastníky (část z nich na fotu). Více na www.spektrumroznovska.czVíce na www.spektrumroznovska.cz        (r)(r)

Závody do kopca opět lákalyZávody do kopca opět lákaly
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MILOSTIVÉ LÉTO 2 
POSLEDNÍ ŠANCE ZATOČIT S EXEKUCEMI!

Akce „Milostivé léto“ je časově omezená. Probíhá od 1. 9. 2022 do 30. 11. 2022. Uhrazením jistiny 
a poplatku exekutorovi vám budou odpuštěny veškeré úroky, poplatky advokátům či penále. 

JAKÉ PODMÍNKY MUSÍTE SPLŇOVAT? 

• Exekuce byla zahájena před 28. 10. 2021.
• Exekuci vymáhá soudní exekutor.
• Exekuce je vedená pro dluh u veřejnoprávního subjektu, kterým může být: 

zdravotní pojišťovna, Česká televize, Český rozhlas, ČEZ, krajské nemocnice, 
městské dopravní podniky a další organizace, které vede či vlastní obec, kraj či stát 
(dluh na nájmu u obce, poplatek za odvoz odpadu, pokuta za jízdu na černo apod.).

CO JE POTŘEBA UDĚLAT: 

1.  Od 1. 9. 2022 do 15. 11. 2022 doručte exekutorovi doporučený dopis, 
ve kterém ho informujte, že využíváte Milostivé léto. V dopise požádejte 
o vyčíslení dlužné jistiny a sdělení čísla účtu, na který zaslat peníze. 
Vzor dopisu najdete na www.milostiveleto.cz.

2.  Od 1. 9. do 30. 11. 2022 zaplaťte na sdělený účet dlužnou jistinu a poplatek 
1 815 Kč. Do 30. 11. 2022 musí být částka na účtu exekutora.

ZA JAKÝCH OKOLNOSTÍ NELZE MILOSTIVÉ LÉTO VYUŽÍT? 

• Máte exekuci pro dluh vůči soukromoprávním věřitelům (úvěry, hypotéky, dluhy 
u operátorů nebo nájmy soukromých majitelů bytů apod.). To neplatí v případě, 
kdy se soukromoprávní věřitel dobrovolně k Milostivému létu připojí.

• Dluhy, které odkoupil soukromoprávní subjekt – např. dluh původně 
u dopravních podniků, odkoupený inkasní společností. 

• Dluh ještě není v exekuci nebo je v exekuci, která byla zahájena po 28. 10. 2021.
• Vaše dluhy nevymáhá soudní exekutor, ale např. úřad v daňovém a správním řízení.

POTŘEBUJETE PORADIT?

• Na webu www.milostiveleto.cz si můžete zkontrolovat, zda se na vaši exekuci 
Milostivé léto vztahuje. Najdete tam vzor dopisu pro exekutora a další 
doplňující informace.

• Dotazy můžete psát na e-mail: jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz.
• Chcete to raději probrat po telefonu? Zavolejte na 770 600 800, po–pá, 9.00–22.00 h.

?

+

www.milostiveleto.cz

„Lojzíčku, nezdá se ti, že je tady dnes nějaké teplo? Nezdá, Ma-
řenko, je tu šestnáct stupňů, jako obvykle.“ Tato citace pochází 
z klasického českého filmu Kristián natočeného v roce 1939.
 V médiích poslední dobou slyšíme informace o drahých a ne-

dostupných energiích, především plynu, který je v mnohých domácnostech 
hlavním zdrojem tepla. Připravovaná vyhláška MPO nařizuje v případě ne-
dostatku paliva pro výrobu tepla razantní snížení teplot ve všech budovách, 
které jsou napojeny na centrální zásobování teplem. Budeme se muset smířit 
s tím, že začneme nad spotřebou energií víc přemýšlet. 
 Nejjednodušší opatření, které můžeme udělat, je snížit teplotu vytápě-
ní. Ještě před pár desítkami let bylo samozřejmostí, že v některých míst-
nostech jsme poměrně chladno mívali. Zvykli jsme si na vysoký tepelný 
komfort a otáčet termostaty opačným směrem nebude jednoduché. V zá-
padních zemích jsou i v dnešní době domácnosti zvyklé vytápět v průměru 
o dva stupně méně než u nás. Není nutné topit jako Adina Mandlová s Ol-
dřichem Novým v roce 1939 na oněch 16 °C, ale stáhnout teplotu o nějaký 
ten stupínek, by zas tak velkým omezením pro mnohé z nás být nemuselo. 
V našem seriálu vám postupně předáme pár základních rad a tipů z oblasti 
úspor energií a s tím i úzce spojené ochrany ovzduší. První díl najdete již 
nyní na webu města www.roznov.cz nebo v příštím vydání Spektra. Tipy 
najdete také na webu www.kataloguspor.cz nebo www.setrim.cz  
 Pokud potřebujete nezávislou radu či pomoc, neváhejte se obrátit na 
naši Energoporadnu. Níže uvedení zaměstnanci MěÚ vám poradí s úspo-
rami energií či s orientací v dotační problematice na toto téma, ve složi-
tějších případech pomůžou najít vhodného odborníka. Své dotazy můžete 
konzultovat prostřednictvím emailu, telefonicky nebo osobní návštěvy – tu 
je nutno předem domluvit. 
Ing. Jan Cieslar, 737 206 407, jan.cieslar@roznov.cz 
Mgr. Lucie Ohryzková, 731 142 755, lucie.ohryzkova@roznov.cz

Jak ušetřit v době drahých energií?

INZERCE

http://www.penzion-janostik.cz/
http://www.solanskysro.cz
http://dumbarev.cz
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KAM
ZA KULTUROU

ZÁŘÍ
Vážení čtenáři,

níže vám přinášíme zářijový 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.

stromů sleduje.
19.00 hodin — kinokavárna Vrátnice
 

 �ÚTERÝ 13. 9.  
KRUH PŘÁTEL HUDBY
Sylvie Schelingerová — příčná flétna, Amelia To-
karska — harfa.
18.00 hodin — sál ZUŠ
 

 � STŘEDA 14. 9.
16. ROČNÍK SOUTĚŽE KVETOUCÍ MĚSTO
15.00 hodin — obřadní síň MěÚ Rožnov
 

 � ČTVRTEK 15. 9.
KINOKAVÁRNA • HÁDKOVI
Když se sejde rodina, je to radost. Pokud se ale 
nemusíte ani s bratrem ani se sestrou, je to se-
tkání plné přetvařování a společenských frází. 
Co teprve, když se potkáte při té nejsmutnější 
události, která čeká každou rodinu?
19.00 hodin — Brillovka
 

 � PÁTEK 16. 9.
BEATA HLAVENKOVÁ HRAJE SOUND-
TRACK Z FILMU ZÁTOPEK
Na sólovém koncertě zazní jak skladby z filmu 
Zátopek, tak i Beatina sólová tvorba.
19.00 hodin — Brillovka
 

 � PONDĚLÍ 19. 9.
KINOKAVÁRNA • SAMOTÁŘI
Kultovní komedie Davida Ondříčka a Petra Zelen-
ky přichází v obnovené premiéře po 20 letech od 
svého vzniku do kin v digitálně restaurované verzi.
19.00 hodin — kinokavárna Vrátnice
 
ÚTERÝ 20. 9.
CESTOPISNÉ PUTOVÁNÍ
Jiří Kolbaba — Poklady Aljašky a západní Kanady
19.00 hodin — Brillovka
 
ČTVRTEK 22. 9.
KINOKAVÁRNA • CO JSME KOMU VŠICH-
NI UDĚLALI?
Claude a Marie Verneuilovi se vrací. A pocho-
pitelně je s jejich rozvětvenou rodinou čekají 
zcela nové problémy. Opravdu velké a početné 
problémy.
19.00 hodin — Brillovka
 
SOBOTA 24. 9.
DIVADLO ZTICHA — SINGLE
Sociální průzkumy nastiňují budoucnost, v  roce 
2050 bude většina lidí žít v partnerství s robo-
tem. Hrají: Franta Baláš, Petra Přikrylová, 
Zdravee, Iveta Karolová | Autor: Marek Baroš
19.00 hodin — klub Vrátnice
 

 � PONDĚLÍ 26. 9.
KINOKAVÁRNA • PODEZŘELÁ

 � SOBOTA 3. 9.
OFICIÁLNÍ AFTER PARTY VANS SHOP 
RIOT
Innoxia Corpora, Antisocial skills, DJ Vaant
19.00 hodin — klub Vrátnice
 

 � PONDĚLÍ 5. 9.
KINOKAVÁRNA • GHOST DOG — CESTA 
SAMURAJE
Ghost Dog je nájemný vrah řídící se kodexem 
japonských samurajů. Svůj ledový klid ztratí 
v okamžiku, kdy mu mafiáni jako varování zahu-
bí jeho milované holuby.
19.00 hodin — kinokavárna Vrátnice
 

 � STŘEDA 7. 9.
LUBOŠ POSPÍŠIL A 5P
Koncert v rámci Jarmarku neziskových organi-
zací v sociální oblasti. Matador české hudební 
scény s hlasem, který si nespletete, prožívá jed-
no z nejšťastnějších období své více než čtyřiceti-
leté kariéry, kterou akcentuje nová deska Poesis 
Beat (2021).
17.00 hodin — Masarykovo náměstí
 

 � PÁTEK 9. 9.
VALAŠSKÉ ZKUŠEBNY #6
Hudební festival v klubu Vrátnice a jeho okolí. 
Občerstvení vege i nevege, pivo řemeslné i sério-
vé. Káva a limo. Prostě jako dycky.
17.00 až 17.45 hod. 4Dogs — pódium, 
18.00 až 18.30 hod. Vagaband — Vrátnice, 
18.45 až 19.20 hod. Chorobopop — pódium, 
19.30 až 20.00 hod. Undertow — Vrátnice, 
20.15 až 21.15 hod. Krásné nové stroje — pódium, 
21.30 až 22.00 hod. Včera bylo pozdě — Vrátnice, 
22.15 až 23.15 hod. Ananas Beat — pódium, 
23.15 až 23.45 hod. Konfuse — Vrátnice.
17.00 hodin — Vrátnice a okolí
 

 � SOBOTA 10. 9.
TOMÁŠ KLUS & MICHAL HRŮZA
Koncert skvělých muzikantů v areálu venkovní-
ho rožnovského koupaliště.
16.00 hod. Kapela Ronjam, 
18.00 hod. Michal Hrůza, 
20.00 hod. Tomáš Klus.
venkovní koupaliště
 

 � PONDĚLÍ 12. 9.
KINOKAVÁRNA • MEN
Harper odjíždí na malebný anglický venkov od-
počinout si a srovnat si myšlenky po nedávné 
tragédii v osobním životě. Okolní příroda však 
působí značně zneklidňujícím dojmem a Harper 
má neodbytný pocit, že ji kdosi či cosi zpoza 

Mysteriózní detektivní romance, která vám za-
motá hlavu a rozbuší srdce.
19.00 hodin — kinokavárna Vrátnice
 

 �ÚTERÝ 27. 9.
JANA KOUBKOVÁ — JAZZMENU
Jako jazzová sólistka se prosadila v roce 1975 
v Jazz sanatoriu Luďka Hulana. Prošla řadou 
různých stylů, od blues, swingu, mainstreamu, 
přes bebop, latin, free, až po fusion.
19.00 hodin — hotel AGH
 

 � STŘEDA 28. 9.  
„JSME STÁLE MLADÍ“ — MORAVSKÁ VE-
SELKA
Koncert ke Dni seniorů. Dechová hudba Morav-
ská veselka je na českých, slovenských, ale také 
evropských pódiích úspěšná už více než tři dese-
tiletí. Koncert bez vstupného.
15.00 hodin — Janíkova stodola (skanzen)
 
VÝSTAVY
 

 �DO ČTVRTKA 29. 9.
ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU 2022
Přijďte se podívat na 29 výjimečných děl české 
architektury, letos nově i s realizací, která získa-
la cenu předsedy Senátu Parlamentu ČR Miloše 
Vystrčila.
Galerie Na Radnici
 

 �DO NEDĚLE 2. 10.
MLADÝCH VLKŮ BĚHÁ V OKOLÍ TOMTO 
DOSTI
Kateřina Komm, Nikola Emma Ryšavá, Linda 
Wrong
Společná výstava tří mladých sochařek se sklá-
dá z prací již vytvořených, ale zařazeny budou 
i práce nové, inspirované místní pověstí „O vojá-
kovi, synu kovářově“. Výstava je volně přístupná 
a v neděli 2. října se s ní rozloučíme komento-
vanou prohlídkou za účasti autorek a kurátorky 
výstavy Ivy Mladičové.
Městský park
 

 �DO NEDĚLE 2. 10.
MILENA VALUŠKOVÁ / HORIZONTY
Ve fotografické tvorbě uplatňuje Milena Valuš-
ková 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
 
PODCASTY • https://www.tka.cz/podcasty

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

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

Městská knihovna
Tel.: 571 654 747
www.knir.cz
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Tradiční podzimní práce, letos se zaměřením na 
zpracování lnu.
9.00 až 17.00 hodin — Valašská dědina
 

 �NEDĚLE 11. 9.
MUZICÍROVÁNÍ SE SOLÁNĚM
Soubor z Rožnova vystoupí se souborem Vonica 
z Krumvíře.
15.00 až 16.30 hodin — valašské muzeum
 

 � SOBOTA 17. 9.
BĚH RODNÝM KRAJEM EMILA ZÁTOPKA
Volný vstup do Dřevěného městečka.
9.00 až 17.00 hodin — Dřevěné městečko
 

 � PÁTEK 23. 9.
PODZIMNÍ PUTOVÁNÍ S BROUČKY
Dětský lampionový průvod s programem. Volný 
vstup do městečka.
19.00 až 21.00 hodin — Dřevěné městečko
 

 � SOBOTA 24. 9.
PRAMENY
Soutěžní přehlídka valašských folklorních sou-
borů.
14.00 až 16.00 hodin — Janíkova stodola
 

 � STŘEDA 28. 9.
JSME STÁLE MLADÍ
Pořad ke dni seniorů.
15.00 až 16.30 hodin — Janíkova stodola
 

 � PÁTEK 30. 9. AŽ NEDĚLE 2. 10.
BOŽSKÁ FLÉTNA
Mezinárodní hudební festival o Panově flétně 
a  jejích interpretech.
Časový program na webu muzea. 
Janíkova stodola
 

Galerie CREARS
Tel.: 739 403 486

V září končí ve vile na nábřeží Dukelských hrdi-
nů výstava linorytů LÉTO — PAVEL PIEKAR, 
GRAFIKA. Trvá do soboty 3. 9. Poté bude od 
neděle 4. 9. do soboty 24. 9. pokračování vý-
stavy ZRCADLENÍ — LYUBEN PETROV. Ve 
Stage Garden trvá do soboty 24. 9. výstava Zr-
cadlení — LYUBEN PETROV, MALBA.

www.alternativnicentrum.webnode.cz

 � ČTVRTKY 1., 8., 15., 22. A 29. 9.
RANNÍ JÓGA 
Skupinové cvičení — Zdenka Solanská 
7.30 až 9.00 hodin — Slunečnice

 � 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

 �NEDĚLE 4., 11., 18. A 25. 9.
JÓGA PROTI BOLESTEM ZAD

 � STŘEDA 7. 9.
ČTENÍ SLUŠÍ KAŽDÉMU
Něco pozapomenutého. Čtení z knih, které ač mož-
ná zůstaly pozapomenuty, mohou stále oslovovat.
14.00 hodin — kavárna Domova seniorů
 

 �ÚTERÝ 13. 9.
JAK SE UZDRAVIT JÍDLEM
Chcete-li vědět, jak si namixovat odpovídající 
poměr a množství živin, aby se vám v těle nastar-
tovaly ty jediné správné biochemické procesy, 
přijďte na přednášku Bohdana Matwikowa — 
dietologa, nutričního specialisty a odborníka na 
biochemii lidského organismu, jenž také orga-
nizuje relaxačně ozdravné pobyty v Beskydech.
17.30 hodin — Spolák
 

 � STŘEDA 21. 9. 
NOC LITERATURY
Unikátní propojení neobvyklého místa, osobité 
interpretace a literárního textu nabízí nevšední 
kulturní zážitek a příležitost seznámit se s myš-
lením současných evropských autorů.
Od 18.00, 19.00, 20.00 hodin — Spolák, galerie 
Crears, Stroza Barevna
 

 �NEDĚLE 25. 9.
PAŠERÁCKÉ STEZKY — ZAŠOVÁ
Komentovaná procházka za zajímavostmi a his-
torií obce Zašová s rodákem a předsedou Matice 
Zašovské Josefem Krůpou. Místo v autobuse si 
rezervujte na e-mailu knihovna@knir.cz, 
tel. 571 654 747.
9.00 hodin — odjezd od knihovny
 
Pro děti
 

 � PÁTEK 23. 9.
PODZIMNÍ PUTOVÁNÍ S BROUČKY
Lampionový průvod pro děti. Symbolická cesta 
Karafiátových Broučků z knihovny. Sraz u hu-
debního altánu v parku v 18.30. V průvodu bude 
k zastižení a společnému focení maskot akce 
brouk Prskavec.

18.30 hodin — hudební altán, Dřevěné městečko
Program v Dřevěném městečku Valašského mu-
zea v přírodě (vstup do VMP až s příchodem 
lampionového průvodu):
• U kostela Dřevěného městečka
CIMBÁLOVKA ZUŠ ROŽNOV
Dětská cimbálová muzika působí při ZUŠ pod 
vedením Petra Valy.
• Palouk Dřevěného městečka
DIVADLO BOŘIVOJ: DVA KAŠPAŘI
Loutkové představení nejen pro děti, ve kterém 
si hlavní hrdina musí v nejrůznějších situacích 
poradit zejména svým „selským rozumem“.
• Komorní amfiteátr
HISTERKY
Nenechte si ujít oblíbenou světelnou show plnou 
tance a krásných efektů.
• Palouk Dřevěného městečka
ZVÍŘECÍ DOMEČKY V PŘÍRODĚ
PROSVIŤ MI OKÉNKO – hra pro dvě děti 
s prosvětlováním obrázků.
Připravila Montessori školka Na vlně.
• Park u východu z Dřevěného městečka
OČKA VE TMĚ
Stezka pro odvážné začíná v parku u potůčku 
u východu z muzea vlevo. Baterky s sebou. Při-
pravila Montessori školka Na vlně.

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

Zdravotní turistické vycházky

VŽDY V ÚTERÝ
 � ➤ 6. 9. HUKVALDY — trasa: Tichá — Huk-

valdy — Kozlovice (sraz v 8.25 hod. na AN, 
nást. 11, délka asi 13 km)

 � ➤ 13. 9. KOLEM  NOŘÍČÍ  HORY — tra-
sa: Pustevny — kolem Noříčí hory — Pustevny 
(sraz v 8.15 hod. na AN, nást. 19, asi 9 km)

 � ➤ 20. 9. ADÁMKY — trasa: Prostřední Beč-
va — Adámky — Horní Bečva (sraz v 8.15 hod. 
na AN, nást. 19, asi 8 km)

 � ➤ 27. 9. KACABAJA — trasa: Hodslavice — 
Kacabaja — Zrzávka  — Val. Meziříčí (sraz 
v 8.15 hod. na AN, nást. 6, asi 10 km)

Další akce v měsíci

 � PÁTEK 2. A PONDĚLÍ 5. 9. 
ODEVZDÁNÍ LITERÁRNÍCH PRACÍ V SE-
NIORCENTRU

 � PONDĚLÍ 5. 9. 
MĚŘENÍ GLYKÉMIE
9.00 až 11.00 hodin — malá kancelář KS

 � STŘEDA 7. 9.
HUDEBNÍ ODPOLEDNE
14.00 hodin — v KS

 � PONDĚLÍ 5. AŽ ČTVRTEK 8. 9.
TÝDEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB — ZAJIŠŤU-
JE MĚSTO ROŽNOV

 � STŘEDA 14. AŽ PÁTEK 16. 9.
DNY ZDRAVÍ PRO SENIORY SE ZÁŠTI-
TOU HEJTMANA ZLÍNSKÉHO KRAJE
 

 � STŘEDA 21. 9. 
PŘEDNÁŠKA  NA TÉMA MEZIGENERAČ-
NÍ VZTAHY — PŘEDNÁŠÍ P. FACOVÁ.
15.00 hodin — KS

 � PONDĚLÍ 26. 9.
ZÁJEZD DLOUHÉ STRÁNĚ

 � ČTVRTEK 29. 9. 
SETKÁNÍ JUBILANTŮ
14.00 hodin — KS

Valašské muzeum v přírodě
Tel.: 571 757 111

 � ČTVRTEK 1. 9.
VSTUP ZDARMA DO SKANZENU
Bezplatný vstup do všech areálů Valašského mu-
zea v přírodě. Otevřeny i interiéry objektů, v pro-
vozu technické stavby v Mlýnské dolině.
 

 � PÁTEK 2. 9.
PIETNÍ AKT
Uložení ostatků valašského výtvarníka Miloše 
Šimurdy na Valašském Slavíně.
11.00 hodin — kostel sv. Anny
 

 �NEDĚLE 4. 9.
HRÁLA MUZIKA — SETKÁNÍ DECHOVEK
14.00 Zubřanka, 15.00 hodin Valaška 
Dřevěné městečko
 

 � PONDĚLÍ 5. 9.
VZPOMÍNKA NA THDR. VLADIMÍRA PE-
TŘEKA
12.00 hodin — bohoslužba na Valašském Slavíně
12.30 hodin — varhanní koncert Lindy Sítkové 
v kostele sv. Anny 
 

 � SOBOTA 10. 9.
PODZIM NA POLI A V CHALUPĚ

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

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

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

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



VOLBY 2022
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SPECIÁLNÍ PŘEDVOLEBNÍ PŘÍLOHA. INZERCE POLITICKÝCH STRAN V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM

Podzimní komunální volby budou 23. a 24. září
O mandáty v 21členném Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm se uchází celkem 139 kandidátů ze 7 volebních stran 
zaregistrovaných Městským úřadem Rožnov pod Radhoštěm. Zastupitelé jsou voleni na období 4 let. Níže vám přinášíme 
základní informace k volbám, na další dvoustraně pak mají strany a hnutí inzertní prostor (pořadí je podle vylosovaného čísla 
registračním úřadem). Strana SPD o placenou prezentaci zájem neměla.                                                                                   Redakce

Termín voleb a umístění voleb-
ních místností
Volby do zastupitelstev obcí pro-
běhnou v pátek 23. 9. 2022 od 
14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 
24. 9. 2022 od 8.00 do 14.00  ho-
din ve volebních místnostech 
umístěných ve 14 volebních okrs-
cích. Jako vždy bude zařazení 
ulic a domů uvedeno ve volební 
vyhlášce, která bude nejpozdě-
ji 8. 9. 2022 vyvěšena na úřední 
desce městského úřadu, na vstup-
ních dveřích budov, ve kterých 
je umístěna volební místnost, ve 
vývěskách MěÚ a na webových 
stránkách města. Voliči, kteří mají 
trvalý pobyt evidovaný na radnici 
na Masarykově nám. 128, volí ve 
volebním okrsku č. 1 – volební 
místnost v budově Základní školy 
Videčská. 

Hlasovací lístek pro podzimní 
komunální volby 2022
Hlasovací lístky pro komunální 
volby včetně informačních letáků 
o způsobu hlasování obdrží voli-
či v modré obálce do poštovních 
schránek nejpozději 20. 9. Prosí-
me voliče, aby měli své poštovní 
schránky řádně označeny. Pokud 
se stane, že hlasovací lístky nebu-
dou voliči prostřednictvím České 
pošty doručeny, obdrží je volič 
přímo ve volební místnosti. Tel. 
číslo pro případné reklamace při 
doručování hlasovacích lístků: 
739 503 554.

Voliči s trvalým pobytem evido-
vaným na radnici na Masarykově 
nám. 128 si mohou hlasovací lístky 
vyzvednout na oddělení správních 
činností Městského úřadu Rožnov 
pod Radhoštěm, matrika, dveře 
č.  112, Masarykovo náměstí 128.

Hlasovací lístek pro komunální 
volby je šedé barvy ve formátu A3 
a je jeden společný pro všechny 
kandidující subjekty. Volební stra-
ny jsou seřazeny podle vylosova-
ných čísel vedle sebe v samostat-
ných sloupcích. Pozor, hlasovací 
lístek je oboustranný! 

Úpravu hlasovacího lístku pro-
vádí volič pomocí křížků, které 
vyplňuje do prázdných rámečků 
umístěných před názvem každé 
volební strany, anebo před jmé-
nem každého kandidáta. Uprave-
ný hlasovací lístek vloží volič do 
šedé úřední obálky, kterou obdrží 
ve volební místnosti a vhodí do 
volební schránky. Volič v Rožnově 
má k dispozici až 21 hlasů, které 
může použít takto:

Možnosti hlasování
 � Volič chce podpořit volební stranu

Volič vyznačí křížek v rámečku 
před názvem volební strany, kterou 
preferuje. Tím dává svůj hlas všem 
kandidátům této volební strany. 
K  případným křížkům před jmé-
ny jednotlivých kandidátů v rámci 
preferované volební strany se ne-
přihlíží. Volič takto může označit 
pouze jednu volební stranu. 

 �Volič chce podpořit osobnosti na-
příč volebními stranami
Volič vyznačí křížek do rámeč-
ku, který je vytištěn před jménem 
kandidáta, kterého preferuje. Vo-
lič může vybírat kandidáty napříč 
všemi volebními stranami. V Rož-
nově, kde má zastupitelstvo města 
21  členů, tak může volič vyznačit 
nejvýše 21 křížků. Menší počet 
křížků je možný. Větší počet křížků 
než 21  způsobuje neplatnost hlasu. 

 �Volič chce podpořit volební stra-
nu i některé osobnosti z jiných vo-
lebních stran 
Volič vyznačí křížek do rámečku 
před názvem volební strany, kte-
rou preferuje, a současně vyznačí 
křížek do rámečku před jménem 
kandidáta či kandidátů z jiné než 
preferované volební strany, kterým 
chce dát svůj hlas. Při této kom-
binované volbě se přednostně po-
čítají hlasy přiznané jednotlivým 
kandidátům, a teprve potom získá-
vají hlasy kandidáti vybrané voleb-
ní strany, a to v pořadí uvedeném 
na hlasovacím lístku. Vybraná vo-
lební strana získá jen tolik hlasů, 
kolik činí rozdíl mezi počtem vo-
lených členů zastupitelstva města 
(21) a počtem jednotlivě označe-
ných kandidátů u jiných volebních 
stran.

 �Hlasování mimo volební místnost
I ve volbách do zastupitelstev 
obcí mohou voliči ze závažných 
zejména zdravotních důvodů požá-

dat o  volbu do přenosné volební 
schránky v místě svého trvalého 
pobytu. V takovém případě je tře-
ba telefonicky požádat pracovnice 
městského úřadu (tel. 571 661 146, 
739 503 554, 730 867 801) nebo 
ve dnech voleb příslušnou okrsko-
vou volební komisi, v jejímž územ-
ním obvodu má volič trvalý pobyt, 
o možnost hlasovat mimo volební 
místnost. Volební komise vyšle na 
adresu trvalého pobytu voliče své 
členy s přenosnou volební schrán-
kou, úřední obálkou a hlasovacím 
lístkem.

Voličské průkazy se pro volby do 
zastupitelstev obcí nevydávají. 

Výsledky voleb
Výsledky komunálních voleb vy-
hlásí městský úřad zveřejněním 
zápisu o výsledku voleb do zastu-
pitelstva měst.

Informace o jednotlivých kandi-
dátech jsou uveřejněny na webové 
stránce Českého statistického úřa-
du www.volby.cz a na úřední desce. 
Celkové výsledky voleb vyhlašuje 
a uveřejňuje Státní volební komise 
sdělením ve Sbírce zákonů. 

Pokud žádný oprávněný subjekt 
nepodá ve lhůtě do 10 dnů po vyhlá-
šení výsledků voleb Státní volební 
komisí návrh na soudní přezkum, 
měli by se nově zvolení zastupitelé 
sejít na ustavujícím zasedání nej-
později ve druhé půli října.

Registrační úřad

Vylosované pořadí
 1  Nezávislí Rožnováci
 2 Svoboda a přímá demokracie (SPD)
 3 Zdravý Rožnov

 4 KDU-ČSL

 5 Občanská demokratická strana

 6 ANO 2011
 7 Česká pirátská strana

* Informace o jednotlivých kandidátech jsou uveřejněny na webové stránce 
Českého statistického úřadu www.volby.cz
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18.00 až 20.00 hodin — Slunečnice

 � SOBOTA 4. 9.
POHÁDKOVÝ LES
Začátek akce je na parkovišti u vstupu směr Jur-
kovičova rozhledna. Čeká vás les plný pohádko-
vých bytostí, divadélko, fotokoutek a další krásné 
pohádkové zážitky. Pohádkový les se bude zamy-
kat posledním vstupem v 16.30 hodin. Jurkovičo-
va rozhledna bude pro vás zdarma.
14.00 až 17.00 hodin — Jurkovičova rozhledna
 

 � PÁTEK 9. 9.
BĚH PRO ZDRAVÍ
Nejstarší běžecký závod v Rožnově pro děti věku 
MŠ a ZŠ. Detailní informace, rozpis a harmo-
nogramy zveřejníme během prvního týdne v září. 
Pro více info: t.mikulenka@svcroznov.cz.
8.00 až 12.00 hodin — tenisové kurty
 

 �ÚTERÝ 13. 9.
VELETRH VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT
Prezentace činnosti a zájmových kroužků na ve-
letrhu volnočasových aktivit. Bohatý doprovodný 
program, skate exhibice s workshopem.
14.00 až 18.30 hodin — fotbalový stadion
 

 � PONDĚLÍ 12. AŽ PÁTEK 16. 9.
ZÁPISOVÝ TÝDEN H2B&SB
Přijď se do naší taneční skupiny podívat, zapsat 
se, zatancovat si s námi. Lektoři se na všechny 
moc těší každý den od 14 do 18 hodin. 
 

 � SOBOTA 17. 9. 
BĚH RODNÝM KRAJEM EMILA ZÁTOPKA
BĚŽECKÉ ZÁVODY DĚTÍ
Detailní informace o dětských závodech, které or-
ganizuje SVČ a TJ Rožnov na oficiálních webových 
stránkách Běhu rodným krajem Emila Zátopka.
8.15 až 12.00 hodin — Dřevěné městečko

Skupinové cvičení — Petra Černochová
18.30 až 20.00 hodin — Slunečnice

 � PONDĚLÍ 5., 12., 19. A 26. 9.
KUželův BUbenický KUrz 
Hra na africké bubny djembe — Pavel KUŽEL 
Kubeša
pokročilí 16.00 až  18.00,  začátečníci 18.00 až 
20.00 hodin — Slunečnice

 �ÚTERÝ 6., 13., 20. A 27. 9.
JÓGA PRO DĚTI ML. ŠK. VĚKU 
Skupinové cvičení — Zdenka Solanská 
15.00 až 16.10 hodin — Slunečnice

 �ÚTERÝ 6., 20. A 27. 9.
JÓGA KE ZLEPŠENÍ METABOLISMU 
Skupinové cvičení — Zdenka Solanská 
16.20 až 17.50 hodin — Slunečnice

 � STŘEDY 7., 14., 21. A 28. 9.
JÓGA PRO VŠECHNY
Skupinové cvičení — Petra Černochová
18.30 až 20.00 hodin — Slunečnice

 � ČTVRTKY 8. A 22. 9.
V RYTMU ŽIVOTA
Relax, tanec — Hana Mašianová
18.30 až 19.30 hodin — Slunečnice

 � PÁTEK 9. 9.
MEDITACE S KŘIŠŤÁLOVÝMI MÍSAMI
Jiřina Solvana Vašinová
18.00 až 21.00 hodin — Slunečnice

 � SOBOTA 10. 9.
FILIPÍNSKÉ LÉČENÍ
Povídání, požehnání, léčení — Estela Palaris Orbito
13.30 až 17.00 hodin — Slunečnice

 �ÚTERÝ 13. 9. 
KRUH PŘÁTEL BRUNO GRÖNINGA 
17.00 až 19.00 hodin — Slunečnice

 � ČTVRTEK 15.9., 29.9.
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ A TANEC PRO ŽENY 
Skup. cvičení, tanec — J. Vahalová, A. Rárová
18.30-19.30 hodin - Slunečnice

 � PÁTEK 16. 9.
KONSTELAČNÍ CVIČENÍ
Prožitkový seminář — Jana Koláčková
17.00 až 20.00 hodin — Slunečnice

 � PÁTEK 23. 9.
ZRAK — ZÁZRAK NA DOSAH — METODA 
MEIRA SCHNEIDERA V ŠIRŠÍCH SOUVIS-
LOSTECH
Přednáška — RNDr. Hana Maslowská
18.00 až 20.00 hodin — Slunečnice

 � SOBOTA 24. 9.
VYCHÁZKA DO TMY 
Pohyb, cvičení na oči, emoční prožitek — RNDr. 
Hana Maslowská
19.45 až 21.15 hodin — sraz parkoviště u Koliby 
na Pasekách 

 � SOBOTA 24. A NEDĚLE 25. 9.
ZLEPŠENÍ ZRAKU PŘIROZENOU CES-
TOU — METODA MEIRA SCHNEIDERA 
Dvoudenní kurz — RNDr. Hana Maslowská
so 9.30 až 17.30, ne 9.00 až 15.00 hodin  
Slunečnice

 � STŘEDA 28. 9.
SYSTEMICKÉ KONSTELACE — KRAJINA 
DUŠE
Prožitkový seminář — Libor Zvolánek
9.00 až 17.00 hodin — Slunečnice

 � PÁTEK 30. 9.
ZAJÍMAVOSTI, KTERÉ SE NEVEŠLY DO 
ŠKOLNÍCH OSNOV
Kapitoly z fyziky — VOLNÉ ENERGIE, GRA-
VITACE
Přednáška — Mgr. Jan Halenčák

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

www.hotel-energetic.cz/koliba-kordulka
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Od mučednické smrti ThDr. Vladimíra Petřeka, který 
ukrýval parašutisty v chrámu sv. Cyrila a Metoděje 
v Resslově ulici, letos uplyne 80 let. Protože jde 
o čestného občana města Rožnov pod Radhoštěm, 
na jehož území je také symbolický náhrobek na 
Valašském Slavíně ve Valašském muzeu v přírodě, 
dovolujeme si Vás pozvat k připomínce jeho 
oběti. Na 5. září je připravována krátká bohoslužba 
u symbolického hrobu, uložení věnců, společenské 
setkání a také odborný program ve spolupráci 
s Vojenským historickým ústavem.

PROGRAM
12.00 pietní vzpomínka na Valašském Slavíně 
12.30 varhanní koncert L. Sítkové v kostele sv. Anny 
14.00 odborný program v konferenčním sále Sušáku:  
 R. Šulc Hlavsová, Národní památník hrdinů 
 heydrichiády, VHU Praha; M. Jindra, Ústav  
 pro studium totalitních režimů

Oslava novomučedníka  
českého kněze Petřeka 
5. září 2022 Valašské 
muzeum v přírodě 

http://dumbarev.cz
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Úterý 13. 9.  → 18:00 
koncertní sál ZUŠ

Sylvie Schelingerová 
– příčná flétna 
Amelia Tokarska – harfa
Koncert mladých hudebnic z Česka 
a Polska, kde můžeme očekávat Mo-
zarta, Faurého, Debussyho, Bacha 
i pár méně známých skladatelů v ex-
celentním podání hudebnic, které 
ve svém portfolii mají spolupráci 
s prestižními evropskými orchestry.

Pátek 16. 9.  → 19:00 
Brillovka, velký sál

Beata Hlavenková hraje 
hudbu z filmu Zátopek
Beata Hlavenková, pianistka, sklada-
telka, zpěvačka, aranžérka a produ-
centka, je jednou z nejvýraznějších 
současných muzikantek s nezamě-
nitelným nadžánrovým autorským 
rukopisem. Na sólovém koncertě 
zazní jak skladby z filmu Zátopek, 
tak i Beatina sólová tvorba.

Úterý 20. 9.  → 19:00 
Brillovka, velký sál

Jiří Kolbaba • Poklady 
Aljašky a západní Kanady
Jiří Kolbaba prožívá na svých ces-
tách celou řadu různých dobro-
družství a pravidelně se o ně dělí na 
svých pořadech. Poznáme park De-
nali, obávané medvědy, sídlo Santa 
Clause i namodralé ledovce. Z Aljaš-
ky do kanadské Britské Columbie 
poplujeme velkým parníkem...

vás zve na

Pavel Zajíc
zapa@knir.cz

Čtení není nuda ani ostuda, může být i in

Zajít do knihovny se dá celoroč-
ně. Prostě stačí rozhodnutí. A tak 
třebas tento nastávající podzim je 
právě tím obdobím, kdy knihovna 
vstoupí do Vašeho života, přestože 
jste ji doposud trpělivě odmítali 
jako místo či instituci, která zrov-
na Vám nemá co nabídnout. Ať už 
proto, že máte pocit, že všechno 
důležité a závažné jste již v životě 
přečetli, nebo proto, že jste to (ještě 
lépe) viděli v bedně (televizi) nebo 
na netu. Dovolte mi Vás pokoušet 
a přesvědčit o opaku. Čímpak?

Tak především bohatostí fondů, 
které Vám nabízíme. A také jejich 
typovou růzností. Knihy (a neje-
nom ty) z knihovny totiž můžete 
číst, poslouchat nebo třebas mít ve 
svém mobilu. Nebo můžete se svý-
mi blízkými hrát deskovku zrovna 
z knihovny. A při hře s nimi mluvit 
a sdílet okamžiky.

Současný svět je až trapně instant-
ní. A jaksi zploštělý. Domnívám se, 
že za to může jazyk, kterým mluví-
me (nebo spíše messengerujeme?). 
WTF, OMG, LOL…táto, nespojle-
ruj. Lajk jako popis kvality či krásy. 
A přitom krok z bludné spirály je tak 
jednoduchý. Stačí vzít do ruky knihu 

a očima začít dobrodružnou cestu 
mezi řádky. Rozhlédněte se po svém 
domově. Máte doma ještě nějakou 
knihu? Věřím, že ano. Vezměte ji do 
ruky a listujte, čtěte. Domnívám se, 
že právě četba je tím nenápadným 
avšak účinným lékem, na (nejen) ja-
zykovou „ubohost“ současného sta-
vu věcí. Zkuste to, myslím, že to má 

smysl. A knihovna Vás může na této 
cestě doprovázet, má totiž ve svých 
fondech více než 40 tisíc dokumen-
tů a ty, které nevlastní, Vám jsou 
schopni knihovníci v řádu několika 
dnů vypůjčit v jiných knihovnách.

Tolik o čtení jako činnosti. Avšak 
knihovna není pouze knihy a čtení. 
Jistě víte, pořádá také řadu kultur-

ních a vzdělávacích pořadů. Za 
všechny zářijové, tedy ty, které nás 
čekají, mi dovolte vyzdvihnout a po-
zvat Vás v prvé řadě na letošní Noc 
literatury. Ta se odehraje tradičně 
na třech místech v Rožnově a před-
staví zájemcům tři novinky z evrop-
ské literatury, které vyšly v českých 
překladech. Ve středu 21. září z nich 
budou od 18 hodin Ctib, Lucie Ma-
léřová a Honza Petružela předčítat 
v prostorech Spoláku, barevny býva-
lé Loany a ve Stage Garden Galerie 
Crears. Jeden zářijový podvečer, tři 
místa, tři předčítající, tři knihy. 

V řadě druhé se v neděli 25. září 
můžete vypravit na Pašerácké stez-
ky, tedy na výlet s knihovníky za 
poznáváním blízkých či vzdálených 
míst, jejich historií a zajímavostmi. 
Letos se autobus vypravený knihov-
nou rozjede do nedaleké Zašové, 
kde máte možnost se s rodákem 
a předsedou spolku Matice Za-
šovské Josefem Krůpou projít po 
pamětihodnostech obce nedaleké 
a vyslechnout z povolaných úst i his-
torky, které se do knih a pramenů 
častokráte nedostanou. Kostel, kláš-
ter, Stračka a třebas i něco jiného, 
nečekaného. 

Více informací získáte v knihovně 
samotné. Stačí prostě vzít za kli-
ku dveří ve Spoláku, kde knihovna 
v tomto čase sídlí.

Noc literatury 2021 — Ctib — Brillovka. Foto: archiv knihovny
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Ochrana netopýrů – půjdou rožnovské školy příkladem?
Český svaz ochránců přírody 

(ČSOP) vyhlásil rok 2022 rokem 
netopýrů. Je všeobecně známo, že 
tito létající savci jsou aktivní pře-
devším za soumraku a v noci a při 
své orientaci se proto spoléhají na 
echolokaci. Málokdo už ale ví, že 
mají značný apetit a jsou velmi žra-
ví. I těm nejmenším druhům padne 
během jedné noci za oběť tisíce ko-
márů a dalších zástupců z lidského 
hlediska „škodlivého“ hmyzu. Také 
proto, že hmyz z naší krajiny rychle 
mizí, netopýři jsou jednou z vážně 
ohrožených skupin naší fauny. Dal-
ším velkým problémem je úbytek 

vhodných míst pro jejich rozmno-
žování a přezimování. Všichni naši 
netopýři jsou proto nejen užiteční, 
ale i vzácní, a tedy přísně chránění 
našimi zákony i řadou mezinárod-
ních úmluv.

Tématu ochrany netopýrů se 
chopil také spolek ochránců pří-
rody Tři Kavky. Ve spolupráci se 
správou CHKO Beskydy uspořádal 
v jejích prostorách v květnu letoš-
ního roku přednášku o ekologii 
a ochraně netopýrů, kterou vedl 
zdejší odborník na netopýry Mgr. 
Petr Wolf, Ph. D. Na přednášku 
spolek navázal organizací úspěšné-

ho workshopu, při němž si členové 
i zájemci z řad veřejnosti osvojili 
technologii výroby pilino-cemento-
vých budek, které netopýři ochotně 
využívají jako letní úkryty vhodné 
k  rozmnožování a  v některých pří-
padech k přezimování.

Vyrobené prototypy byly doplně-
ny o stejný počet komerčně vyrábě-
ných modelů a po jejich vyvěšení 
v  Rožnově a okolí bude spolek 
zjišťovat, které budky netopýři pre-
ferují. Účast na experimentu včet-
ně poskytnutí výukových materiálů 
zpracovaných Českou společností 
pro ochranu netopýrů (ČESON) 

byla zdarma nabídnuta všem rož-
novským školám. Mají tak možnost 
teoretickou i praktickou ochranu 
netopýrů přímo začlenit do své vý-
uky. Kolik z nich hozenou rukavici 
zvedne a rozhodne se do ochrany 
netopýrů přímo zapojit, se ukáže 
po letních prázdninách.

Více o projektu na webové strán-
ce www.trikavky.org a k ochraně 
netopýrů pak další informace 
naleznete na těchto odkazech:        
biodiverzita.csop.cz/rok-netopyru 
a www.ceson.org. 

Zdeněk Brož, Tři Kavky z. s. 

Dne 20. srpna 2022 oddíl Gymnastika specializace Prostná vedený 
pod ZŠ 5. května Rožnov pod Radhoštěm organizoval výlet pro děti 
do Ostravy.

Výletu se účastnilo 24 dětí v různém věkovém rozmezí. Děti také 
navzájem soupeřily ve speciální únikové hře, kde byly rozděleny do 
třech skupin. Pro děti z oddílu byla rezervovaná největší trampolínová 
hala v  Ostravě — Hop Jump aréna, kde si děti za účasti licencovaných 
trenérů sportovní gymnastiky mohly vyzkoušet různé druhy saltových 
akrobatických prvků. Pro děti byla také připravená skvělá úniková hra, 
a to „Škola kouzel“, jež je zpracovaná podle pohádky Harryho Pottera. 
Úniková hra nabídla dětem nevšední zážitek a některé děti zažily něco, 

o čem mnohdy jen snily. Pokud potřebovaly světlo, chtěly rozpohybo-
vat nějaký předmět? Stačilo jim vzít do ruky hůlku... a mávnout. Děti 
na únikové hře čekaly kouzelnické hůlky, létající svíčky, mluvící obra-
zy, vřeštící Mandragory a spoustu dalšího. 

Jsme moc rádi, že se dětem výlet líbil, že zažily spoustu zábavy a  je 
to tak skvělé rozloučení s letními prázdninami. Děti v našem gymnas-
tickém oddílu i letos čeká další spousta skvělých výletů, akcí pro děti, 
soutěží doma i v zahraničí, ale hlavně kvalitní tréninky, což děti vede 
ke zdravému životnímu stylu. Budeme se těšit na nové zájemce do na-
šich řad.  

Ľuboš Ďurčanský

Srpnový výlet gymnastů ve znamení trampolín a školy kouzel

Skautské středisko Rožnov má více 
než třicetiletou tradici a prošly jím 
stovky dětí. Nejeden, dnes již dospě-
lý Rožnovák s nostalgií vzpomíná na 
schůzky, výlety, tábory a neopakova-
telná dobrodružství, která v našich 
oddílech zažil. 

Bohužel sérií byrokratických kroků 
za našimi zády se stalo to, že hrozí zá-
nik Domečku, kde místní skauti mají 
svoji základnu od roku 1995. Pro to, 
aby v něm mohla pokračovat činnost, 
je třeba sehnat 1,4 milionu korun a vy-
platit jej ze zástavy, která vznikla před 
více než dvaceti lety.

Obracíme se s prosbou o finanční 
pomoc na všechny dobré lidi sym-

patizující se skautským hnutím. Na 
své bývalé členy i rodiče současných 
členů skautských oddílů, na bývalé 
táborníky z Rajnochovic i Dlouhé 
Loučky. Pomozte i Vy přispět na roz-
voj a rozšíření skautské organizace, 
každá koruna se počítá! 

Více naleznete ve FB skupině Skau-
ti Rožnov, nebo přímo na portálu 
darujme.cz, kde jsme založili sbírku 
(www.darujme.cz/projekt/1206290).

Skaut je víc, než jen zájmový krou-
žek – ve skautu se vytváří upřímná 
a  silná přátelství, která přetrvávají 
po celý život, skaut dává dětem stabil-
ní morální základ, naučí je spoléhat 
se na sebe i spolupracovat s ostatními 

a poradit si v nečekaných situacích. 
Skaut buduje pozitivní přístup k pří-
rodě, férový přístup k ostatním lidem 
a vybízí k zodpovědnosti vůči sobě 
i  okolí. Za jakoukoliv podporu děku-
jeme!                              Petra Černá

Zachraňme společně pomocí finanční sbírky skautský Domeček 

QR kód odkazující na darujme.cz

Dvacátý ročník Běhu Emila Zátopka rodným krajem — zvláštní vydání
Klub filatelistů při SVČ v Rožnově p. R. vydá k jubilejnímu 20. ročníku 
Běhu E. Zátopka rodným krajem, který se koná 17. září 2022, v omeze-
ném rozsahu, obálku se soukromým přítiskem. Toto vydání bude mít jed-
nu zvláštnost. Obálka bude v místě startu běhu — Kopřivnici, označena 
denním razítkem a bude do Rožnova — místa cíle běhu, přepravena běžci 
závodu. V cíli — Valašském muzeu v přírodě  pak bude označena razítkem 
historické poštovny, kde bude část nákladu také v prodeji. 

Vydány budou také obálky s přítiskem ke 100. výročí narození Dany a Emi-
la Zátopkových, které připadá na 22. září 2022. 

Ke 100. výročí narození manželů Zátopkových vydá Klub filatelistů Kop-
řivnice také známky s přítiskem na kuponech, obálku s přítiskem a bude 
používána i příležitostná R — nálepka.

Za KF při SVČ  v Rožnově pod Radhoštěm Vladimír Vystavěl
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https://www.robekariera.cz/
http://dumbarev.cz
https://www.epomachinery.cz/
https://mexo.cz/
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https://spolecnost.kaufland.cz/rozhoduji-ciny/zariprotiplytvani.html
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Jazzmenu opět láká na hudební hvězdy
Podzim je v Rožnově již mnoho let 
spjat s hudebním festivalem Jazz-
menu. Letošní ročník je již 9., což 
je magické číslo a podle hlavního 
dramaturga festivalu Zbyňka Ter-
nera bude magické i celé Jazzme-
nu 2022. 

Program obsahuje koncerty české 
jazzové legendy i seskupení, které 
je na samém rozletu kariéry. Inter-
pretku představující současnou do-
mácí špičku a zahraničního hosta 
s hvězdným obsazením v dopro-
vodné kapele. „Samozřejmě bych 
rád pozval co nejširší publikum, aby 
ochutnali něco z letošního hudební-
ho menu, jelikož jazz je zážitkem, 
který v sobě skrývá dvě atraktivní 
ingredience — virtuozitu a hravost,“ 
vzkazuje všem Terner. Festival je 
spolupořádán Téčkem, více infor-
mací a předprodej vstupenek najde-
te na www.tka.cz/jazzmenu.

 � 27. 9. 
JANA KOUBKOVÁ  
19.00 hodin — Hotel AGH  

Přední česká jazzová zpěvačka, ten-
tokrát v doprovodu mistrovského 

klavíristy Ondřeje Karbana. Zpívá 
od svých šesti let a prošla řadou 
různých stylů, od blues, swingu, 
mainstreamu, přes bebop, latin, 
free, až po fusion. V roce 1981 zalo-
žila festival jazzových, bluesových 
a rockových zpěváků Vokalíza. 
Skládá písně a filmovou hudbu, pů-
sobí v rozhlase, píše fejetony, sloup-
ky a poezii.

 � 5. 10. 
POINT OF FEW   
19.00 hodin — Vrátnice  

Mladá kapela, kterou charakteri-
zují nové hudební tvary, originální 
beaty a neotřelý zvuk. Finalista 
soutěže Jazz fruit 2020. Po dvou 
letech příprav a zkoušení je čeká 
ostrý start v podobě debutového 
alba Open to Closeness, které vyšlo 
v dubnu.

 � 19. 10.
KRISTINA BARTA EVENT HO-
RIZON  
19.00 hodin — Vrátnice 

Špičková kapela úspěšně reprezen-
tující českou jazzovou scénu na 

světových pódiích. Kristina Barta 
vystudovala jazzový klavír na Hu-
dební a taneční fakultě Akademie 
múzických umění v Praze. Je drži-
telkou několika ocenění; nejlepší 
klavírní interpretace vlastní kompo-
zice v polské soutěži Powiew Mlo-
dego Jazzu 2017, nejlepší jazzová 
kompozice roku 2016, vítězka Mla-
dí ladí jazz 2012, vítězka soutěže 
Jazz Prix Competetion 2015.

Kapela v roce 2018 odehrála 
v  rámci turné k albu EMA 29  té-
měř padesát vystoupení v ČR 
i  v  zahraničí a v loňském roce 
vydala novou desku Love and 
Passion.

 � 26. 10. 
ARTA JEKABSONE QUARTET 
19.00 hodin — Brillovka 

Na fotu. Majitelka sametového hla-
su, jazzová zpěvačka, skladatelka 
a  aranžérka pochází z Lotyšska, 
ale již léta žije v New Yorku. Skvě-
le se umístila v několika pěvec-
kých soutěžích: získala mimo jiné 
1.  místo na Montreux Jazz Voice 
Competition ve Švýcarsku (2016), 
2.  místo na MidAtlantic Jazz Voi-

ce competition (2017) a 3. místo 
na Ella Fitzgerald International 
Vocal Competition (2019). Kro-
mě jazzu se věnuje i interpretaci 
lotyšských lidových písní, navíc 
hraje i  na housle. Jejími hudební-
mi vzory jsou Ella Fitzerald, Nina 
Simone, Bobby McFerrin, Chick 
Coreal. Na koncertním turné ji 
doprovodí Walter Phishbacher 
(USA) — piano, Jan Kořínek 
(CZ) — kontrabas, Joris Dudli 
(AT) — bicí.                                 (r)

Tip na výstavu: Mladých vlků běhá v okolí tomto dosti
Takto zajímavý je název sochařské 
výstavy v městském parku, kterou si 
můžete prohlížet až do konce září. 
V letošním roce se v Rožnově před-
stavují tři mladé autorky — Kateřina 
Komm, Nikola Emma Ryšavá a Lin-
da Wrong (absolventky akademie 
umění v Praze). 

V Rožnově pod Radhoštěm uměl-
kyně vystavují jednak své starší 
práce, ale hlavní významový ce-
lek výstavy tvoří sochy a objekty 
site-specific charakteru na téma 
„paměť místa“. Autorky se inspi-
rovaly pohádkou O vojákovi, synu 

kovářově zaznamenanou spisova-
telem a knězem Benešem Metho-
dem Kuldou v souboru Pohádek 
a pověstí Rožnovska. Důležitou 
úlohu v příběhu sehrávají vlk, 
medvěd a lev, kteří synovi pomá-
hají v plnění jeho nadlidských 
úkolů. Kateřina Komm si vybrala 
medvěda a v sousoší Polož jí hla-
vu do klína zvýrazňuje moment 
tajných znamení, díky kterým 
kněžna rozpoznává svého pravé-
ho ženicha. Nikola Emma Ryšavá 
pracuje s metaforou „uvěznění“ 
muže ve zvířecí podobě vlka Wolf 
Man. Lindu Wrong zaujala trojí 

důležitá role lva Golden Chainzz. 
Citace z pohádky jsou zpracová-
ny také ve formě textů zavěšených 
na stromech. Autorky pojaly vý-
stavu velkoryse a celkem jedenáct 
objektů je rozmístěno od vstupu 
do parku až po valašské muzeum. 

Komentovaná prohlídka
Výstava je volně přístupná, bude 

k ní vydán katalog a v neděli 2.  říj-
na se s ní rozloučíme komentova-
nou prohlídkou za účasti autorek 
a  kurátorky výstavy Ivy Mladičové, 
na kterou vás srdečně zveme.

Jakub Sobotka / Téčko

Michal Jurajda — 210 let od narození prvního rožnovského starosty

Město Rožnov pod Radhoštěm mělo 
v období let 1850 až 2022 přesně 
34  starostů. Vůbec prvním rožnov-
ským starostou byl dne 25. červen-
ce 1850 zvolen vlastenec, vzdělaný 
a  uvědomělý občan Michal Jurajda, 
který byl již roku 1848 zvolen po-
slancem do zemského sněmu. 

Starosta Michal Jurajda se narodil 
5. srpna 1812 v Rožnově. Jednoho 
dne přivezl z brněnského trhu „Slo-
vanský klobouk a čamaru“ a tento 
oblek se rožnovským občanům tak 
zalíbil, že v krátké době ho kdekdo 
nosil. Roku 1852 Michal Jurajda 
objednal z Prahy celou bednu dý-
mek s portrétem Karla Havlíčka 
Borovského. Šířil  Havlíčkovy Ná-

rodní listy a Epištoly a pro své neo-
hrožené vlastenectví byl roku 1853 
vládou ze starostenského úřadu se-
sazen a až do roku 1858 dán pod 
policejní dohled. Pak byl zase sta-
rostou. Roku 1861 byl znovu zvolen 
za poslance do sněmu, roku 1867 
po třetí a roku 1871 po čtvrté. Roku 
1867 se Michal Jurajda vzdal pro 
churavost starostenství a roku 1871 
i poslanectví v  zemském sněmu. 

 Když roku 1873 navštívil měs-
tečko Rožnov historiograf Franti-
šek Palacký, ubytoval se v Jurajdo-
vě domě, jak podnes hlásá pamětní 
deska: „V roku 1873 bydlel zde u  pří-
tele Michala Jurajdy, zemského po-
slance a deklaranta, dr. František 
Palacký.“

Michal Jurajda byl starostou 
Rožnova 12 let a zemským poslan-
cem 23  let. Zemřel 11. června 

1874 (dle záznamu v archivu na 
ochrnutí plic). Kromě jeho domu 
v  Palackého ulici zůstala na něho 
památka na malém návrší mezi za-
hrádkami nad sídlištěm Záhumení 
v  podobě mohutného kamenného 
tzv. Jurajdova kříže z  roku 1830, 
a kamenný pomník na Valašském 
Slavíně.                                     (sb)

 �Pohlednice Richarda Sobotky
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Na soustředění si mnozí sáhli až na samé dnoNa soustředění si mnozí sáhli až na samé dno

Náročné soustředění čekalo od středy 10. do pátku 12. srpna na zuberské házenkáře — mladší 
žáky ve věku 12 a 13 let. Z celkového registrovaného počtu 41 mladších žáků jich do sokolovny 
dorazilo 35. „V sokolovně jsme měli dočasné ubytování. Během zmíněných dnů kluci absolvovali 
sedm různých tréninkových jednotek, ve kterých si dost mákli, a někteří si sáhli opravdu až na dno. 
Za trenérský tým ale musíme být velice spokojeni s přístupem k tréninku,“ informoval trenér Pavel 
Přikryl. První den večer měli kluci za odměnu letní kino, druhý den pak byli všichni v  rehabi-
litaci na hale. A pátek odpoledne patřil zaslouženému relaxu na venkovním bazénu.            (r)

Trenéři Pavel Přikryl a Kristýna Mika (foto vlevo) dali svým mladým 
svěřencům pořádně do těla. Samozřejmě ale nechyběla ani relaxace.

Dvojice Fiedler, Novák ani letos nenašla přemožitele

Jubilejní 10. ročník tenisového 
turnaje ve čtyřhře — Zubří OPEN 
rozhodně neměl na růžích ustláno. 
Déšť přinesl v sobotu 20. srpna 
nemalé komplikace, které ale nako-
nec organizátoři bez jediného zavá-
hání zvládli na výbornou. 

Naplánovat si pořádání tenisové-
ho turnaje na jeden ze srpnových 
víkendů, to už vyžadovalo velkou 
odvahu. Každý víkend v tomto 
měsíci totiž pršelo a nemělo to 
být jinak ani o třetím srpnovém 
víkendu. „Po nočním dešťovém 
přívalu byly v sobotu kurty naštěstí 
hratelné, tak jsme se do bojů pustili 
s vervou. Přihlášených dvacet párů 
hrálo jak za novou školou, tak u so-
kolovny, abychom měli případnou 

časovou rezervu, pokud by opravdu 
přišel déšť. A ten samozřejmě přišel 
a hned dvakrát,“ zrekapituloval 
průběh akce hlavní organizátor 
Josef Randus ze zuberské radnice.

Díky trpělivosti hráčů a tomu, 
že kurty usychaly celkem rych-
le, se nakonec podařilo turnaj 
dohrát až do zdárného konce. 
„Hráči byli rozděleni do čtyř pě-
tičlenných skupin, z každé pak 
postoupily do play off dva nejlepší 
páry. Nejvyrovnanější zápasy byly 
k vidění ve skupině D, když hned 
tři páry skončily na společném 
druhém místě po dvou výhrách 
a  dvou porážkách. Nejšťastnější 
z  nich byla dvojice Děcký — Pšeni-
ca, jež měla v minitabulce nejlepší 
poměr setů, a doprovodila tak do 

čtvrtfinále pár Janča, Sobotka, kte-
ří vyhráli skupinu bez ztráty setu. 
I  v dalších skupinách byly k vidění 
vyrovnané zápasy, ale dočkali jsme 
se i  čtyř kanárů. Z prvních míst 
dále postoupili Jurajda, Dutre, Vá-
lek s  Janoškem a Fiedler, Novák,“ 
informoval Randus. 

Všechny tyto páry z prvních 
míst porazily své soupeře ve čtvrt-
finále a postoupily tak mezi čtyři 
nejlepší. Nejvyrovnanějším čtvrt-
finále byl souboj mezi Válkem, Ja-
noškem a Juříčkem s Kopelcem, 
který vyhráli prvně jmenovaní až 
v tie breaku. V semifinále už ale 
nestačili na pár Jurajda, Dutre, 
kterým podlehli 3:6, a Jaromír Ju-
rajda se tak po červnovém finále 
ve dvouhře podíval i do finále ve 

čtyřhře. Druhým finalistou se sta-
li Fiedler s Novákem. Ti porazili 
dvojici Janča, Sobotka 6:2. Ve vý-
borném výkonu pokračovali Jirka 
se Zbyňkem i ve finále, nakonec 
porazili česko-francouzský pár 
Jurajda, Dutre 6:4 a zopakovali 
tak vítězství z minulého roku. 

Dohrává se Zubříček

Tenisové sportovní akce ale 
v  Zubří ještě nejsou u konce. Již 
se netrpělivě čeká na závěr zá-
kladní části tenisového Zubříčka 
a v září si to tenisté rozdají v play 
off této soutěže o prvenství! 

Text a foto 
Pavel Románek

Zadní řada zleva Bruno Dutre, Michal Glac, Pavel Černota, Martin Janča, Laďa Mičola, Jarek Vičan, Ivo Němec, Antonín Krupa, Stanislav Mičola, 
Zdeněk Vala, Petr Petřek, Pavel Pernica, Petr Pavlíček, Jiří Fiedler, Pavel Holub, Vladan Kopelec, Oto Juříček, Jan Mičola, Libor Pšenica, Michal 
Dorňák, Pavel Balán, Stanislav Děcký, Bohdan Krupa a Radim Pernica. Přední řada zleva Luboš Sobotka, Jiří Hrubý, Roman Vilímek, Čestmír 
Krupa, Petr Smoček, Tomáš Válek, Jaromír Jurajda, Miloslav Janošek, Zbyněk Novák, Rostislav Basel a hlavní organizátor Pepa Randus.

Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz
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Letní běžecké závody ovládla Tylovská dvacítka

Desítky běžců se v sobotu 6. srpna 
vydaly zdolat rožnovskou Tylovskou 
dvacítku.

Hodinu po poledni se na startovací 
čáru začali shromažďovat nejmlad-
ší účastníci (ročníky 2017 a mladší) 
se svými rodiči. Ti se vydali na nej-
kratší 100metrovou trať, kterou nej-
rychleji zvládli z chlapců Zdeněk 
Vojkůvka a z dívek Andrea Kubí-
nová. Starší děti (roč. 2015 a 2016) 
pak běžely 300 metrů — první byli 
Štěpán Bartošek a Pavlína Rusňá-
ková, resp. 400 metrů (roč. 2013 
a 2014) — přemožitele nenašli Jiří 
Divín a Soňa Hrušková, 500 metrů 
(roč. 2011 a 2012) — zde zazářili 
Lukáš Volný s Leonou Valchářo-
vou a 1 000 metrů (ročníky 2005 

až 2010) — první do cíle doběhli 
Martin Volný a Markéta Skalková. 
Kompletní výsledky jsou zveřejně-
ny na: tylovskadvacitka.webnode.cz.
V letošním roce došlo premiérově 

ke změně trasy hlavního závodu. 
„Tady je nutné trochu zabruslit do 
historie Tylovské dvacítky. Její název 
vycházel z toho, že se v předchozích 
ročnících běhaly závody rozděleny 

na 10 a 20kilometrovou trasu, re-
spektive někdo si desítkový okruh 
vedoucí z Tylovic do bystřických 
Dílů zaběhl jednou, někdo dvakrát. 
Většina ale nakonec volila tu kratší 
možnost, proto jsem se letos rozhodl 
trať upravit. Došlo tedy ke zrušení 
dvacetikilometrové etapy a deseti-
kilometrová se prodloužila o dva 
kilometry. Zároveň s tím se však 
zvýšilo převýšení na 544 metrů. Po-
dle reakcí po doběhu byla nová tra-
sa podstatně zajímavější, pro příští 
rok  u ní proto zůstaneme,“ uvedl 
hlavní organizátor akce Zbyněk 
Solanský s tím, že „zostřenou“ 
trať nejlépe zvládli z mužů Libor 
Bublík (čas 56:14) a z žen Bára 
Porubová (1:23:12). 

(r)

Na snímku jsou s hlavním organizátorem Zbyňkem Solanským 
jeho pomocnice Marcela Solanská a Zuzana Pavelková.

Florbalový Hornet‘s Cup 2022 přivítal 887 sportovců
V Rožnově se v rámci 13. ročníku 
letního mezinárodního florbalové-
ho turnaje Hornet’s Cup sešel re-
kordní počet týmů. Zejména ama-
térská kategorie Muži HOBBY letos 
dosáhla na 40 odhodlaných mužstev 
dobít turnajový vavřín. V turnaji ofi-
ciálně startovalo 887 hráčů a hrá-

ček, když se k  tomu přičtou jejich 
realizační týmy, fanouškovská zá-
kladna apod., tak se město během 
jediného červencového víkendu 
jen ve spojení s florbalem rozrost-
lo o více než tisícovku „obyvatel“. 
Naštěstí je Rožnov turisticky vyhle-
dávaná destinace a  podobné ná-

razové víkendové nárůsty obyvatel 
zvládne. „Již dlouho před turnajem 
tradičně jednáme s  našimi největší-
mi partnery turnaje, ať už z hlediska 
turnajových hal, ubytování, stravová-
ní a občerstvení, doprovodných tur-
najových programů či večerní zábavy 
pro zúčastněné. Výčtem bych určitě 

nerad na někoho zapomněl, protože 
celkově se jedná o desítky jednání,“ 
jak poznamenal sekretář rožnov-
ského florbalového klubu a jeden 
z hlavních organizátorů turnaje 
Zbyněk Macura.

Kompletní výsledky naleznete na 
www.facebook.com/hornetscup  (r)

Zbyněk Macura a Jana Študentová byli 
organizační oporou celého turnaje.O pohár se porvaly také rožnovské Sršnice.

http://www.dumbarev.cz
http://www.dumbarev.cz
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