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Radnici trápí zvyšující se náklady občanů na bydlení
Vedení města se před časem setkalo na radnici se zástupci Úřadu práce na jednání týkající se možné pomoci obyvatelům Rožnova s rostoucími náklady 
na bydlení. Úřad práce se nyní potýká s enormním nárůstem počtu žadatelů o sociální dávky a společně s vedením města se snaží najít způsob, jak proces 
podání žádostí, zejména příspěvku na bydlení, co nejvíce ulehčit a urychlit vyřizování požadavků.                                                                   Více uvnitř listu

Jiří Pavlica (vlevo) se svým předchůdcem 
Radimem Holišem. Foto Petra Graclíková 

INZERCE

DLOUHOLETÁ PRAXE

VODA    TOPENÍ    PLYN

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

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

Rožnov si připomněl 17. listopad

Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz
U příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii se na rožnovském 
náměstí 17. listopadu konal happening. Kdo chtěl, mohl zapálit svíč-
ku u sochy sv. Jana Nepomuckého a poté se všichni v průvodu pře-
sunuli k altánku v městském parku. Město Rožnov se také zapojilo 
do projektu neziskové organizace Díky, že můžem a v 17.11 hodin se 
z městského rozhlasu rozezněla Modlitba pro Martu.                   (r)
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Až do 10. prosince je plánována 
výluka na trati Valmez — Rož-
nov. Vlaky v tuto dobu nahrazují 
autobusy. Pokladna s čekárnou 
je v mobilní buňce mezi Lidlem 
a nádražím. Prodej jízdenek ČD 
a  provoz úschovny je zajištěn 
dle standardní otevírací doby.

Vlaková výluka
KRÁTCE

Ve středu 21. prosince se v čase od 
16.00 hodin uskuteční v obřadní 
síni MěÚ neformální setkání obča-
nů s novým vedením města. Přijď-
te se zeptat na cokoliv k fungování 
města nebo prodiskutovat problé-
my, které aktuálně řešíte, a  radnice 
vám může být nápomocna.

Třetí zasedání nově zvoleného 
zastupitelstva města Rožnova se 
uskuteční v úterý 13. prosince ve 
14.00 hodin v obřadní síni MěÚ. 
Program bude zveřejněn na webo-
vých stránkách města na adrese 
www.roznov.cz a samozřejmě také 
na www.spektrumroznovska.cz

V sobotu 10. prosince se ve velké 
tělocvičně Základní školy Pod 
Skalkou v Rožnově pod Radhoš-
těm uskuteční Vánoční šermířský 
přátelák 2022. Dopolední pro-
gram začíná v 8.45 hodin (dřevár-
na), odpolední pak ve 13.00 hodin  
(dlouhý meč).                            (r)

Na kávu s vedením městaZasedání zastupitelstva Šermířský turnaj

Zemřela bývalá místostarostka Jarmila Maleňáková
Na obláčku tiše plout, 
do nebe se zaklenout…

Byl konec října a já se dozvěděla vel-
mi smutnou zprávu. Zemřela Jarka, 
Jarka Maleňáková. Nechtělo se mi 
tomu věřit, přestože jsem věděla, že je 
dlouhodobě nemocná.

Jsou lidé, kteří vás opustí, a vy tuto 
zprávu přijmete, jsou lidé, kteří si do-
volí vás opustit, a nic jiného vám ne-
zbývá, než to s bolestí v srdci přijmout. 

Byl rok 1994 a my dvě jsme se 
potkaly na místní politické scéně. 
Já zastupitelka a úplný elév a Jarka 

místostarostka — zkušený matador. 
Měla už za sebou dva roky v Národ-
ním shromáždění. A když mi o tom 
vyprávěla, tak vždy říkala, jak větši-
na poslanců plavala v moři neznalos-
tí. Padly jsme si do oka a já se stala 
žákyní paní učitelky, která mě vedla 
až do roku 2002, kdy jsem ji vystřída-
la v křesle místostarostky.

Spolu jsme byly při mnoha akti-
vitách a mohu s klidným svědomím 
říci, že to byla politička, která se vždy 
snažila dělat správná rozhodnutí. 
Myslela na druhé a své funkce nikdy 
nezneužila.

Milovaly jsme Śrem, partnerské 
město, a když jsme tam přijely, tak 
všichni polští přátelé vítali Jarku 
s  otevřenou náručí. Bylo cítit, jak si jí 
váží. Co jsme se nasmály, když nám 
polští zemědělci ukazovali, jak umí 
pěstovat okurky, které mají stejnou 
délku. A to jsme tehdy netušily, že se 
to stane symbolem Evropské unie.

Hodiny jsme diskutovaly, co je lepší 
udělat ve školství, v kultuře, co v by-
tech. Jak vybojovat peníze pro tyto ob-
lasti. Jak pomoci těm, co si to zaslouží.

Ano – je to již minulost, nevratná 
minulost, ale minulost, na kterou jis-

tě nezapomenu. Jako nezapomenu 
na Jarku Maleňákovou, které vděčím 
za upřímné kamarádství, které se 
v  politice nenosí. Až se někdy sejdeme 
na tichém obláčku, zapálíme si cigár-
ko a budeme se z vrchu dívat se všemi 
milými na naši zem, určitě si řekne-
me, že to naše přátelství mělo smysl. 

Libuše Rousová

Mgr. Jarmila Maleňáková se narodila 29. 3. 1937 
v Lešné. Její učitelská dráha započala v letech 
1959/60 na Horní Bečvě. Už následující rok přestou-
pila na rožnovskou ZŠ Videčskou, kde vyučovala češ-
tinu, ruštinu a ruční práce až do roku 1990 (poté zde 
ještě coby penzistka občas suplovala mezi lety 2003 
až 2006). V roce 1990 začala pracovat na Okresním 
výboru — odboru školství, kde setrvala šest let. Její 

politická kariéra odstartovala krátce po sametové re-
voluci v  roce 1990, kdy na dva roky vykonávala po-
slanecký mandát v tehdejším Národním shromáždění. 
Nezahálela ale ani doma v Rožnově, mnozí z nás si ji 
jistě pamatují, když pracovala v letech 1996 až 2002 
na zdejší radnici coby místostarostka. 

Jarmila Maleňáková zemřela 21. 10. 2022 ve Va-
lašském Meziříčí. Bylo jí 85 let.                                  (r)

Radnici trápí narůstající náklady občanů na bydlení
Pokračování ze str. 1

Jednání představitelů města s  Úřa-
dem práce (ÚP) probíhalo za 
účasti pracovnic ze sociální odbo-
ru a  energetika města. V nynější 
době se ÚP potýká s mimořádným 
nárůstem dotazů, žádostí i pora-
denství k příspěvku na bydlení, na 
který vznikl nárok mnohým obyva-
telům města. Každý občan si může 
vypočítat na orientační kalkulačce 

(např. na webu www.mpsv.cz), zda 
splňuje kritéria na příspěvek. Obča-
né se mohou obrátit také na soci-
ální odbor MěÚ Rožnov, na Silvii 
Volnou nebo Ivetu Razsdikovou, 
kde jim pomůžou s vyplněním for-
mulářů a předchystáním dokumen-
tů. „Nárůst počtu žadatelů způsobuje 
prodloužení čekací doby na Úřadu 
práce, což není příjemné pro klienty, 
ani pro nás. Vyplnění formuláře pře-
dem nebo kontaktování sociálního 

odboru a předpřipravení dokumentů 
rozhodně urychlí celý proces podání 
žádosti. Od pondělí 24. října byly 
zkráceny úřední hodiny, žádáme tedy 
klienty, aby tuto změnu respektovali 
a nevážili zbytečnou cestu,“ uvedla 
Eva Adamcová, ředitelka Kontakt-
ního pracoviště Úřadu práce ČR 
v  Rožnově.

Město hledá další způsoby, jak 
co nejlépe informovat o možnos-
tech podpory co největší množství 

občanů. „Úzká spolupráce mezi so-
ciálním odborem a Úřadem práce je 
pro nás rozhodně klíčová. Chceme 
podávat přesné informace a obča-
nům i zaměstnancům ÚP co nejvíce 
pomoci v této situaci. Chceme zapojit 
také Senior centrum a připravujeme 
informační letáky. Jsem také rád za 
vznik naší Energoporadny, kterou již 
využilo mnoho občanů ke konzulta-
cím a poradenství,“ sdělil starosta 
města Jan Kučera.               (r, měú)

Město řeší nemalé zvyšování záloh za tepelnou energii
V posledním roce se občané Rožno-
va, kteří jsou napojení na centrální 
zdroj tepla ze společnosti ENERGO-
AQUA, setkali se skokovým navyšo-
váním záloh za teplo. Od 1. ledna 
2023 by mělo dojít k zastropování 
ceny zemního plynu, a tedy násled-
nému snížení ceny tepelné energie. 
Město však hledá způsoby, jak ob-
čanům pomoci zvládnout nastalou 
finanční situaci.

„Cena energií je zásadním problé-
mem jak pro město, tak i pro jeho 
občany. Hned v prvních dnech na 
úřadě jsme se rozhodli konat a sjed-
nali jsme si schůzku se zástupci spo-
lečnosti ENERGOAQUA, a. s. Jako 
město sice nemůžeme ovlivnit finál-

ní částku, kterou bude společnost 
ENERGOAQUA, a. s., odběratelům 
účtovat, ale chtěli jsme znát důvody 
zvýšení záloh a tvorbu ceny tepelné 
energie. Tyto ceny jsou dle vyjádření 
zástupců bedlivě kontrolovány Ener-
getickým regulačním úřadem. Podle 
informací budou ceny v následujících 
letech klesat, za což jsem rozhodně 
rád,“ uvedl starosta města Jan Ku-
čera.

Od 1. října 2022 byly občanům 
města, kteří jsou napojeni na CZT 
zvýšeny zálohy za tepelnou energii 
na 2 717 Kč za GJ včetně DPH. 
„Při konečném vyúčtování by v letoš-
ním roce částka za tepelnou energii 
neměla překročit 1 750 korun za GJ 
včetně DPH. Rozhodně dobrou zprá-

vou je také zastropování cen zemního 
plynu, které by mělo nastat k 1.  led-
nu 2023. Poté by mělo dojít ke sní-
žení ceny tepelné energie, která by 
neměla překročit částku 1 500 korun 
za GJ včetně DPH. V následujících 
letech je predikován ještě větší pokles 
ceny,“ uvedl Lukáš Trčka ze společ-
nosti ENERGOAQUA.

Město také nabízí pomoc obča-
nům, kteří se snaží získat příspěvek 
na bydlení, jenž může mnoha ro-
dinám v současné finanční situaci 
velmi pomoci. „Již proběhla schůz-
ka se zástupci Úřadu práce k doplně-
ní informací (info v článku nahoře – 
pozn. red.). Občané města se mohou 
obrátit na náš sociální odbor, kde jim 
pracovnice pomůžou s dokumenty, 

které je potřeba si pro žádost připra-
vit,“ uvedla místostarostka města 
Markéta Blinková. O příspěvek je 
možné požádat osobně na Úřadu 
práce nebo on-line přes internet.

Současně město nabízí pomoc 
lidem, kteří chtějí uspořit energii 
v  rodinných domech a uvažují 
o  alternativních zdrojích ener-
gie. K tomuto účelu byla zřízena 
tzv. Energoporadna, která se za-
měřuje na pomoc s energetickými 
úsporami a  dotační problemati-
kou. „Začátkem listopadu jsme na-
příklad připravili besedu na téma 
Jak ušetřit v době drahých energií 
a radit občanům rozhodně budeme 
i nadále,“ dodal místostarosta To-
máš Gross.                        (r, měú)
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Web města

Facebook

Strategie Rožnov

Usnesení Rady

Usnesení Zastupitelstva

www.roznov.cz

Rožnov pod Radhoštěm - město 

www.strategieroznov.cz

www.roznov.cz/usneseniRM

www.roznov.cz/usneseniZM

Nepřehlédněte: Důležité odkazy

 www.spektrumroznovska.cz

https://robekariera.cz/
http://sychrovnet.cz/vanoce
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Informace k výskytu vlků a medvědů v Beskydech
Vlci v CHKO Beskydy 

V srpnovém vydání Spektra Rož-
novska vyšla informace o škodách 
způsobených vlky na hospodář-
ských zvířatech na Vsetínsku. Zde 
bylo uvedeno, že od začátku roku 
2022 do   srpna 2022 se jednalo 
o  18 nahlášených a šetřených pří-
padů. Od konce srpna do letošního 
listopadu přibylo dalších 22 přípa-
dů škod. Za letošní rok do cca půl-
ky listopadu tedy Správa CHKO 
Beskydy provedla v  části okresu 
Vsetín na území CHKO celkem 
40  šetření ke zjištění původce ško-
dy. K vlčím útokům na nedostateč-
ně zabezpečená zvířata, především 
ovce, došlo v obcích Horní Bečva 
(8  případů), Karolinka (7), Ha-
lenkov (5), Horní Bečva (5), Nový 
Hrozenkov (5), Valašská Senice 
(3),  Velké Karlovice (3), Hážovice 
(1), Huslenky (1), Janová (1), Ústí 
u  Vsetína (1). Všichni poškození 
chovatelé si požádali o náhradu 
podle zákona č. 115/2000 Sb., na 
kterou mají nárok. Dodatečně bylo 
zjištěno, že někteří další chovatelé 
utrpěli rovněž škody, ale nenahlá-
sili je včas, tj. v zákonné lhůtě do 
48 hodin od zjištění škody, takže 
finanční náhradu neobdrží. 

Vlky sice lákají nedostatečně za-
bezpečené ovce, ale: „Bylo zjištěno, 
že více než 96 procent potravy, kterou 
vlci zkonzumovali, tvořili podle naší 
analýzy divoce žijící kopytníci,“ říká 
Martin Duľa z Ústavu ekologie lesa 
na Mendelově univerzitě v Brně. Di-
voce žijící kopytníci, to jsou srnci, 
jeleni a divoká prasata. Vědci zjišťu-
jí složení vlčí potravy z trusu, který 
sbírají dobrovolníci napříč Českou 
republikou. Aktuálně mají k dispo-
zici 600 vzorků. Pro české lesy je to 
dobrá zpráva. Právě vysoké stavy ko-
pytníků způsobují totiž v posledních 
letech značné škody. Problémy mají 

například lesníci. Trápí je hlavně zim-
ní okusování stromů, které mají ob-
zvlášť v oblibě srnci a jeleni. Jenom 
v loňském roce se škody, které zvěř 
způsobila lesním hospodářům, vyšpl-
haly podle dat Českého statistického 
úřadu na 25  milionů korun. V roce 
2017 to bylo dokonce ještě o téměř 
deset milionů korun více.

 �  Potvrzen výskyt 20 až 25 vlků
Pokud jde o početnost vlka v ob-

lasti Beskyd, v předjaří roku 2022 
byl počet vlků, kteří se převážně tr-
vale nebo jen přechodně pohybují 
na celém území CHKO Beskydy, 
odhadován na cca 20 až 25 jedinců. 
Tato situace se samozřejmě průběžně 
mění, protože vlčí populace je velmi 
dynamická.  Některé dvojice (tzv. alfa 
páry) mají vlčata a mnozí mladší od-
rostlí vlci opouštějí své rodiče a své 
rodné smečky a odcházejí do jiných 
území. Naopak se v CHKO Beskydy 
mohou objevit noví vlci  ze vzdáleněj-
ších oblastí apod. Na početní stavy 
vlků má vliv také úhyn vlčích štěňat 
nebo dospělých v důsledku nemocí, 
úrazů, dopravních nehod, pytláctví...  
Ochrana přírody provádí dlouho-
dobý monitoring velkých šelem, ale 
k  současnému datu se zatím údaje 
nevyhodnocovaly.

 � Vlk sražený náklaďákem
Jen některé ztráty vlků vyjdou na-

jevo. Např. v úterý 27. 9. 2022 nad 
ránem došlo ke srážce vlka pravdě-
podobně s nákladním automobilem 
na silnici I/35 na Prostřední Bečvě 
(viz foto). Jako první byli na místě 
zástupci mysliveckého spolku Rade-
gast — Prostřední Bečva a příslušníci 
Policie ČR, následně také pracovníci 
Agentury ochrany přírody a krajiny 
ČR. Bude provedena pitva sraženého 
zvířete a odebrané vzorky podrobeny 
genetické analýze, která nám o  pů-
vodu jedince řekne víc. Přibližně 

dvouletá samice vlka obecného byla 
sražena na kritickém místě biotopu 
velkých savců, které pro zvěř předsta-
vuje důležité migrační místo — ročně 
v těchto místech umírá pod koly aut 
několik desítek zvířat (srnců, divo-
kých prasat, lišek a dalších). Lidmi 
vybudovaná infrastruktura předsta-
vuje pro volně žijící živočichy obtíž-
ně překonatelné bariéry a je jedním 
z podstatných faktorů, které limitují 
pohyb velkých savců krajinou.

V případě střetu se zvířetem, které 
má majitele (např. kráva, ovce, pes 
apod.), a toto zvíře způsobí škodu na 
autě, tuto škodu by si řidič měl ná-
rokovat u majitele zvířete. Jelikož se 
ale v naprosté většině případů jedná 
o srážku s divokou zvěří, která nemá 
majitele, není po kom žádat náhradu 
škody. Pro tyto případy se vyplatí mít 
v rámci povinného ručení sjednané 
připojištění střetu se zvěří, případně 
mít sjednané havarijní pojištění.

K typicky nejnebezpečnějším mís-
tům, kde je vysoké riziko výskytu 
zvěře, se řadí především rozhraní lesa 
a pole nebo louky a dále také cesta 
vedená lesními porosty. Častou skrý-
ší zvířat jsou též nevysekané okraje 
silnic, kterými se zvíře může dostat 
nepozorováno až těsně k vozovce a ři-
diči mnohdy nezbývá mnoho času na 

zareagování. Především při cestách 
mimo město v časných ranních nebo 
večerních hodinách se doporučuje 
dbát zvýšené opatrnosti. Rizikovou 
dobou je také noc, kdy se zvěř nedo-
káže rychle orientovat v kuželích do-
padajícího světla jedoucích vozidel.

Medvědi v CHKO Beskydy 

Zatímco vlkům se v Beskydech 
v  současné době daří, medvědi se 
zde v posledních letech vyskytují 
velmi vzácně. Ačkoliv na sousedním 
Slovensku žije početná medvědí po-
pulace, do pohraničních moravských 
pohoří se medvědi dostávají méně 
často než v předešlých desetiletích. 
Jedním z důvodů je pravděpodobně 
zhoršující se průchodnost podhorské 
krajiny vlivem nové výstavby a stále 
intenzivnější dopravy. Medvědy od-
razuje také velká turistická návštěv-
nost Beskyd. 

Podle zjištění slovenských zoologů 
(Správa CHKO Kysuce, Správa NP 
Malá Fatra) medvědi stále méně mi-
grují západním směrem, tedy k  nám 
na Moravu. Na Slovensku také med-
vědi často umírají na silnicích a že-
leznicích.               

Dana Bartošová 
Správa CHKO Beskydy

Foto Václav Tomášek, Správa CHKO Beskydy

Starosta a místostarostové popřáli jubilantům k narozeninám

Letošní podzimní setkání jubilantů 
uspořádalo ve čtvrtek 3. listopadu  
Téčko s městem Rožnovem. Akce, 
která se koná dvakrát ročně, se týkala 
občanů, kteří v letošním roce oslavili 
75, 80, 85, 90 a výš let. Pro oslavence 

je vždy přichystáno drobné občer-
stvení a také doprovodný program. 
Ten tentokrát připravili Zdeněk Ter-
ner a  Ladislav Kokeš. Oslavence 
v  Brillovce přivítalo vedení města ve 
složení starosta Jan Kučera (na sním-

ku vlevo), místostarosta Tomáš Gross 
(vpravo) a místostarostka Markéta 
Blinková (uprostřed). „Setkání s jubi-
lanty je vždy příjemný zážitek. Myslím, 
že jako město můžeme být pyšní na to, 
že se tito lidé rozhodli prožít svůj život 

právě zde, a jsem rád, že jsme dnešní 
odpolední čas mohli strávit s nimi. 
Oslavy narozenin jsou krásnou záleži-
tostí a já všem přeji hodně síly, vitali-
ty, radosti do života a spoustu zdraví,“ 
dodal místostarosta Tomáš Gross. (r)

Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz
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Radnice hledá způsob, jak pokračovat ve stavbě kulturního centra

Vedení města Rožnov pod Radhoš-
těm absolvovalo desítky jednání 
s  klíčovými aktéry s cílem rozjet 
stavbu kulturního centra naplno. 
Tým specialistů aktivně odstraňoval 
nedostatky v projektové dokumen-
taci, finální schůzky se však zhoto-
vitel hlavní stavby zúčastnit odmítl 
a doručil vedení města písemné 
odstoupení od smlouvy. Právníci ak-
tuálně posuzují oprávněnost tohoto 
odstoupení a vedení města bude jed-
nat o  možnosti prodloužení čerpání 
dotace ve výši 120 milionů Kč.

Přerušení stavby kulturního centra 
vyeskalovalo na začátku listopadu 
v odstoupení od smlouvy o dílo 

ze strany zhotovitele společnos-
ti Navláčil stavební firma, s. r. o. 
Zástupci města během posledního 
půl roku absolvovali řadu schůzek 
se zhotoviteli jednotlivých částí 
stavby, projektanty, architektem 
a  mnoha dalšími. Zhotovitel hlav-
ní stavby během této doby tvrdil, že 
projektová dokumentace obsahuje 
nedostatky bránící realizaci stavby. 
„Odůvodněné nedostatky jsme prů-
běžně odstraňovali, rozhodně tedy 
nebyl důvod stavbu zcela zastavit. 
V  posledních týdnech jsme očekávali 
podepsání smlouvy mezi zhotovite-
lem a subdodavatelem — společností 
TAROS NOVA, s. r. o., což se však 
nestalo, přestože spolu šli do veřejné 

zakázky a předložili písemný záva-
zek v tomto směru. Bohužel se v po-
sledních měsících stavba přesunula 
z místa realizace na jednání v kan-
celářích,“ uvedla tajemnice úřadu 
Lenka Pavelková.

„Jako nové vedení města jsme 
vstoupili do jednání se zhotovitelem 
s jasnou vizí, že pokud chceme kul-
turní centrum dokončit, je nutné 
okamžitě zahájit práce na stavbě, 
jinak bychom ohrozili termín čerpá-
ní dotace. Na finální jednání k od-
straňování nedostatků v projektové 
dokumentaci se však zhotovitel již 
odmítl dostavit a doručil nám od-
stoupení od smlouvy. Právníci nyní 
posuzují oprávněnost odstoupení 

od smlouvy ze strany zhotovitele 
a  město plánuje následující kroky. 
Zásadní je pro nás však čerpání do-
tace, kde je nyní finanční podpora 
ve výši 120 milionů Kč, bez níž si 
město nemůže dovolit stavbu dokon-
čit. Společně s místostarosty bude-
me mít schůzku na Státním fondu 
životního prostředí (SFŽP) ČR, kde 
je nutné prodiskutovat možnosti 
prodloužení termínu čerpání dota-
ce. Výsledky této schůzky pro nás 
budou zásadní v rozhodování, zda 
stavbu zastavit, nebo pokračovat 
například novou veřejnou zakázkou 
na zhotovitele hlavní stavby,“ uvedl 
starosta města Jan Kučera.

(měú)

 �Doplnění článku — výsledek schůzky na SFŽP

V pátek 11. listopadu 2022 proběhlo v Praze jednání mezi vedením města 
a zástupci Státního fondu životního prostředí. Hlavním tématem bylo 
prodloužení čerpání dotace na stavbu Kulturního centra v Rožnově 
pod Radhoštěm. Město získalo finanční podporu ve výši 120 milionů 
korun s  podmínkou dokončení stavby do konce roku 2023. „V Praze 
jsme jednali hlavně o tom, zda je možné čerpání dotace prodloužit. Bylo 
nám sděleno, že dostavbu kulturního centra je možné prodloužit do konce 
roku 2024. Podmínkou však je profinancování způsobilých výdajů do kon-
ce roku 2023. Znamená to, že bychom v té době měli mít prostavěno 240 

milionů korun, což je téměř nereálné. Variantou však může být financová-
ní skrz zálohové faktury, což by znamenalo, že bychom zaplatili dodavateli 
část stavby dopředu a proúčtovali tak dotaci. Tato forma však musí být 
velmi dobře právně ošetřená. Mohlo by to být například tak, že zhotovitel 
stavby by peníze za dílo již měl na účtu, ale nemohl by s nimi disponovat do 
doby, než by stavba byla dokončena nebo zkolaudována. Státní fond život-
ního prostředí by se měl co nejdříve vyjádřit, zda je tato varianta možná,“ 
uvedl starosta města Jan Kučera.

V případě, že by varianta zálohových faktur byla umožněna, začne 
město připravovat novou veřejnou zakázku na zhotovitele hlavní stavby 
Kulturního centra v Rožnově pod Radhoštěm.                                 (měú)

SPEKTRUM  NÁZORŮ

Po měsíční pauze se ve Spektru Rožnovska opět vracíme k Tématům měsíce, v němž dostávají stejný prostor všechny 
komunální politické subjekty, které mají své zástupce v ZM. V měsíci listopadu se otázky týkají stavby kulturního centra,. 
Zajímalo nás, jaké řešení budou zastupitelé po odstoupení fy Navláčil od stavby KC navrhovat či podporovat a za jakých 
podmínek by se KC mělo dostavět. Také jsme byli zvědaví, co se stane, pokud to s dostavbou KC ‚‚neklapne“, jestli je možno 
betonovou plochu na místě kina nějak využít a zdali se dostává zpět do hry varianta nákupu Společenského domu? Odpo-
vědi jsme zveřejnili bez redakčního zásahu.

Kristýna Kosová (Zdravý Rožnov)
Možnosti dostavby kulturního cen-
tra se tím zúžily, zároveň ale město 
směřuje k momentu, kdy nebude 
vázáno smluvně s firmou Navláčil, 
o jejíž schopnosti realizovat stavbu 
máme již delší dobu pochybnosti, 
to může být nakonec pro dostav-
bu dobrá zpráva. Oceňuji, že nové 
vedení města dokázalo jednání 
s  firmou ukončit a sleduje nyní 
cestu bezpečné dostavby a podniká 
všechny přípravné kroky. Shoduje-
me se na tom, že kulturní centrum 
lze dostavět za přispění dotací, ji-
nak to možné není. Dokud tedy je 
možné čerpat dotaci 120 mil. ze 
SFŽP, jde o jedinečnou možnost po-
stavit kulturní centrum přes všech-
ny dosavadní problémy. Diskuzi 

o případném využití plochy zákla-
dové desky bychom neměli vést na 
stránkách novin, ale na pracovním 
jednání s přizváním odborníků. Po-
třeba kulturní stavby ve městě trvá. 
Nákup Společenského domu nemá 
potenciál tento problém jednoduše 
vyřešit a během jeho nájmu jsme si 
ověřili technický stav budovy i její 
provozní nároky. Obávám se, že by 
nám přinesl dost problémů a zkla-
mání a skutečně by nenaplnil potře-
by, pro které bylo navrženo kulturní 
centrum. Zvažovali jsme možné 
využití Společenského domu tře-
ba pro spolkovou činnost, ale tady 
jsme dospěli k závěru, že efektivněji 
a komfortněji bychom pro takový 
účel upravili budovu bývalého gene-
rálního ředitelství Tesly.

Rostislav Szeruda (SPD)
Z hlediska SPD kulturní centrum 

je pro město Rožnov p. R. potřebné, 
přestože jeho stavba představuje pro 
město obrovskou finanční zátěž. Po 
seznámení se situací a mírou roz-
pracovanosti tohoto projektu vidíme, 
že nejlepší variantou, i přes vysokou 
inflaci, zdražení materiálů a energií, 
je jeho dokončení v nejkratším mož-
ném termínu, a to především z důvo-
du současné dobré finanční situace 
města a výši dotace, kterou má město 
aktuálně k dispozici a v budoucnu 
by již nemuselo získat. Zastavení či 
zakonzervování stavby by městu při-
neslo velké škody. Odstoupení firmy 
Navláčil od smlouvy o zhotovení stav-
by vnímáme jako poškození zájmu 
občanů města a pokus o řešení vlast-

ních finančních a technických pro-
blémů. Nevidíme důvody odstoupení 
jako oprávněné a právně relevantní. 
Podporujeme proto veškeré právní 
kroky města proti této firmě i s tím, 
že město odstoupí od smlouvy s tímto 
dodavatelem a bude po něm požado-
vat náhradu způsobené škody. V  zá-
jmu města je, v co nejkratším čase, 
vyjasnit a vyřešit sporné části projek-
tu označené jako vady, a co nejdříve 
vypsat nové výběrové řešení na nové-
ho zhotovitele stavby kulturního cent-
ra. Odstoupení firmy Navláčil reálně 
znamená prodloužení doby realizace 
projektu, navýšení nákladů, další vel-
kou organizační a technickou zátěž 
pro město, ale věříme, že i přesto je 
možno projekt kulturního centra 
úspěšně, s novým dodavatelem, zrea-

Stav k 20. listopadu 2023.
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lizovat. Těší nás, že se v tomto smyslu 
shodla vítězná koalice s opozicí. Na 
konci tohoto tunelu vidíme světlo.

Markéta Blinková (ODS)
Vedení města pravidelně informuje 
o všech skutečnostech, které souvisí 
s výstavbou KC. Hledáme všechna 
řešení a zvažujeme možnosti jak 
KC bezpečně (především z hledis-
ka financí a splnitelných termínů) 
dostavět. Je naší prioritou situaci 
vyřešit. Pro občany je určitě dobrá 
zpráva, že se dokončuje komunikace 
mezi poliklinikou a ulicí Bezručova, 
která by měla zajistit bezpečnější 
dostupnost pro pěší i automobily. 
Parkovací místa, která jsou součástí 
této stavby, alespoň částečně vyřeší 
problémy, které zde dlouhodobě 
(v souvislosti se zahájením stavby) 
řešíme.

Zdeněk Němeček (KDU-ČSL)
Téma měsíce je dostavba kulturní-
ho centra v Rožnově. V posledních 
několika dnech se toho odehrálo 
poměrně hodně. Firma Navláčil od-
stoupila od smlouvy. Možnosti měs-
ta v rovině smluv mají v rukou naši 
právníci. Po stránce financování je 
to v rukou vedení města, které jed-
nalo o možnostech zachování dotace 
a prodloužení termínu a vrátilo se 
s nadějnými informacemi. Nicméně 
toto vše bylo patřičně medializováno 
v médiích, proto zde nechci laskavé-
ho čtenáře zatěžovat opakováním 
těchto známých faktů. Spíše bych si 
dovolil malé zamyšlení, kolem čeho 
že to je takový humbuk. Pojem kul-

tura má svůj původ v antice a je od-
vozen z latinských slov colo či colere, 
což znamená pěstovat. V souvislosti 
s dnešním významem tohoto pojmu 
jej poprvé v 1. století př. n. l. Platón 
použil cultura animi, tedy „péče 
o  duši“,  ve smyslu jejího rozvoje. Bo-
hužel to v posledních měsících vypa-
dalo, že všichni zainteresovaní budou 
potřebovat trochu jiný typ péče o duši. 
Naštěstí to přežili všichni ve zdraví. 
Nejen chlebem živ je člověk, proto jak 
minulému vedení radnice a minu-
lé opozici, tak nyní oběma stranám 
v opačném gardu je jasné, že KC je 
nutné dostavět. A oběma stranám je 
dle mého jasné, že to musí být za pod-
mínek, které umožní městu normálně 
fungovat. V listopadu si připomínáme 
úmrtí našeho předposledního císa-
ře a  budu rád, kdy jeho heslo bude 
v  tomto případě i naším. Viribus uni-
tis, tedy společnými silami.

Jan Kučera (Nezávislí Rožnováci)
Projekt kulturního centra má po-
slední jiskru naděje na realizaci. 
Snažíme se ji držet při životě, není 
však jisté, jestli se to podaří. Může se 
reálně stát, že stavbu budeme muset 
zastavit a řešit jiné varianty. Jak to 
tedy je? Podle mého názoru se kul-
turní centrum s knihovnou neměly 
spouštět najednou. Upozorňovali 
jsme na to s Nezávislými Rožnováky 
už před rokem. Město nemělo dost 
prostředků a hlavně nebylo nachys-
tané uřídit tak složité dva projekty. 
Bohužel se to potvrdilo. V případě KC 
nastalo několik problémů najednou. 
To se u těžkých projektů stává. Město 

nemělo nachystané varianty, jak to 
řešit. Učilo se až za pochodu. Problé-
mem také je dodavatel, který podle 
mého názoru nechtěl nebo se bál 
stavět. Město místo rychlého řešení 
problémů 5 měsíců tápalo a stavba 
stála. Když jsme 19. října s kolegy 
Tomášem Grossem a Markétou Blin-
kovou převzali vedení města, měli 
jsme krátký čas na to situaci vyřešit. 
Věděli jsme, že musíme zastavenou 
stavbu rychle rozjet a to s firmou Na-
vláčil, nebo bez ní. Bohužel, už v říj-
nu jsme byli za pomyslnou červenou 
linií, která říká, jestli se dá stavba 
dostavět do konce roku 2023 a vy-
čerpat dotaci 120 milionů. Dnes se 
snažíme s dotačním orgánem hledat 
cestu, jak prodloužit možnost dosta-
vět kulturní centrum a získat dotaci. 
Bez dotace si město kulturák nemů-
že dovolit dál stavět. Splátky úvěrů 
a úroků by ročně vyšplhaly až ke čty-
řiceti milionům a město by praktic-
ky nemohlo stavět nové věci. Jen by 
splácelo, svítilo a udržovalo. To není 
možné ani rozumné. Řešení? Kultura 
své prostory potřebuje. Pokud by kul-
turní centrum muselo být zastaveno, 
budeme hledat jiné varianty – může 
to být Společenský dům, může to být 
nová menší stavba. Nyní, ale ještě dě-
láme vše pro to, ať poslední šance na 
realizaci kulturního centra v navrže-
né podobě zachráníme.

Radúz Mácha (ANO)
Píšu svůj příspěvek k tématu v době, 
kdy zhotovitel, stavební firma Navlá-
čil, s. r. o., oficiálně a jednostranně 
odstoupil od uzavřené smlouvy ke 

zhotovení hlavní stavby kulturního 
centra. Nejdříve několik čísel. Tento 
jeho krok byl učiněn v době, kdy za 
celou předrealizační etapu a dosa-
vadní realizaci jsme již zaplatili cca 
40  mil. Kč. Na stavbu máme potvrze-
no přidělení dotačních zdrojů ve výši 
135 mil. Kč s možností průběžného 
čerpání, na účtech máme volné fi-
nanční zdroje přesahující 100 mil. Kč 
a smluvně je zajištěno příp. úvěrové 
krytí. Jako město jsme v současné 
době, dle mého soudu, v dobré finanč-
ní kondici. Jednostranné odstoupení 
od smlouvy přišlo tedy v té nejméně 
vhodné chvíli. Bohužel se nám vymsti-
la zdržovací taktika a neschopnost 
bývalého zastupitelstva najít vzájem-
ný kompromis, což ve svém důsledku 
vedlo ke 3x opakovanému výběrové-
mu řízení na dodavatele a  potažmo 
několikerému časovému posouvání 
realizace stavby vč. nárůstu ceny díla. 
Řešení? Za dané situace nám nezbý-
vá než dál bojovat, a to obrazně řeče-
no, na dvou frontách. Jednak na poli 
právním s odstupujícím zhotovitelem 
a zároveň na poli realizačním, tedy 
dořešit s kým a za jakých podmínek 
pokračovat ve stavbě. Dobrou zprávou 
je, že čerpání dotace je možné i za 
předpokladu prodloužení termínu do-
končení díla až do konce roku 2024. 
Najít bezpečný způsob požadované-
ho dřívějšího finančního vypořádání 
investice do konce roku 2023 je dle 
mého názoru reálně možné. Moc si 
přeji, abychom další postup směrem 
k realizaci této investice úspěšně spo-
lečně a bez emocí zvládli.

 �K tématu měsíce

Kromě výše uvedených komunálních 
politiků jsme o reakci požádali také 
bývalou ředitelku T klubu — kulturní 
agentury Lenku Vičarovou. Její vyjá-
dření přinášíme níže.

Stavba KC je již v takovém stádiu, 
že její zastavení by znamenalo, 
mimo jiné, mnoho promrhaných 
milionů a znevážení více než 14leté 
poctivé práce mnoha úředníků, 
a  hlavně STOPKU KULTURNÍ 
INFRASTRUKTUŘE v  Rožnově. 

Znamenalo by to dalších X let 
bez možnosti kapacitně dostaču-
jícího zázemí pro nejen kulturní 
a  společenské vyžití pro majoritní 

skupinu obyvatel (filmové premié-
ry, předtaneční a taneční, maturit-
ní plesy, divadelní představení, vět-
ší koncerty, taneční přehlídky žáků 
SVČ, taneční a hudební aktivity 
studentů ZUŠ, folklorních soubo-
rů, akce MŠ, ZŠ a SŠ, firemní kon-
ference, atd.) obyvatel Rožnova.

Případná změna v projektu 
nebo další výběrové řízení na 
nový projekt by navíc zname-
naly návrh něčeho, co nebude 
Rožnovu stačit, navíc by se od-
dálila doba realizace o dalších 
cca 6  let (v ideálním případě) 
a v konečném důsledku by to 
za tuto dobu stálo minimálně 
400 milionů (pokud by se vůbec 
začalo stavět), přestože by se do-

hodnutá kompromisní kapacita 
velkého sálu 350 míst snížila na 
nedostačujících cca 250 míst. Ni-
čím jiným totiž, než velikostí sálu 
neklesnou kubické metry stavby 
a tím pádem cena. Tento případ-
ný „pokus“ snížit cenu by vedl do 
pekel.

Věřím, že zastupitelé táhnou 
za jeden provaz... Aby se v Rožno-
vě podařilo zrealizovat důstojný 
kulturní stánek pro velmi široké 
spektrum využití. Vždyť, když se 
před více než 14 lety připravovala 
soutěž na architektonickou stu-
dii, byla u toho koalice i opozi-
ce, protože bylo jasné, že než se 
bude projekt realizovat, uběhne 
více volebních období a v řece 

Bečvě proteče ještě hodně vody. 
Ve Strategickém plánu Rožnova 
má KC již dlouhou dobu jednu 
z  nejvyšších priorit...

Věřím, že zprávy ze SFŽP 
budou příznivé a bude možné 
pokračovat ve stavbě při využití 
již dohodnuté 120milionové do-
tace. Nejdříve tím, že se v dalším 
výběrovém řízení vybere férová 
firma se zkušenostmi s takovými 
zakázkami, která stavbu profesi-
onálně dokončí. Aby mohly další 
nasmlouvané firmy co nejdříve 
instalovat vzduchotechniku, hle-
diště, světelnou, zvukovou a diva-
delní techniku atd. Katastrofické 
scénáře si nepřipouštím. 

Lenka Vičarová

Zastupitelé města Rožnova pod 
Radhoštěm a veřejnost položili 
v  pátek 11. listopadu u památ-
níku padlých v městském parku 
kytice a věnovali vzpomínku ne-
jen všem padlým Rožnovanům 
v  obou světových válkách. 

Na 11.  listopad připadá Den 
válečných veteránů, kteří se zapo-
jili do boje za svobodu a demo-
kracii. Bývalé vojáky připomínají 
červené vlčí máky.           

(redakce)

Rožnovští uctili padlé ve světových válkách

Vzpomínkového aktu se zúčastnili (zleva) radní Jaromír Koryčanský a zastu-
pitelé Radúz Mácha, Daniel Drápala, Rostislav Szeruda a Kristýna Kosová.
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Školáci z Koryčanek popřáli a zazpívali seniorům

Projekt mezigenerační spolupráce jsme letos zahájili návštěvou v rožnov-
ském Klubu seniorů (KS) kulturním vystoupením. Ve čtvrtek 29. 9. se 
v  KS sešli naši spoluobčané, aby spolu oslavili svá významná jubilea a při 
té příležitosti je děti potěšily krátkým pásmem básní a písniček. Okamži-

tě se všichni senioři začali usmívat a někteří si s námi i zazpívali. Na zá-
věr jim děti popřály a předaly milá přáníčka, která vytvořili žáci naší školy. 
Bylo to milé setkání pro všechny zúčastněné. Těšíme se na další setkání! 

Mgr. Věnceslava Svatošová, ZŠ Koryčanské Paseky

Drakiáda v Mateřské škole 5. května se vydařila na výbornou 
Ve čtvrtek 13. října v rožnovské 
Mateřské škole 5. května 1527 
proběhlo i za účasti rodičů krásné 
podzimní odpoledne. Děti i  ro-
diče společně v mateřské škole 
uvítala paní ředitelka Bc.  Len-
ka Habartíková a tímto zahájila 
drakiádu. Poté všichni zhlédli 
divadelní představení Dráček se-
hrané divadlem Leontýnka, které 
si především děti velmi užily. Po 
divadelním představení bylo naší 
paní kuchařkou připraveno drob-
né občerstvení. Následně jsme 
se společně vydali na louku nad 
sídlištěm Eden, kde děti pyšně 
představily své draky, a vzlétnutí 
draků do oblak jsme zahájili spo-

lečnou písní. Rozzářené oči dětí 
nenechaly nikoho na pochybách, 
že i přes nepříznivé větrné pod-

mínky se akce vydařila. Na závěr 
bychom tímto rádi za mateřskou 
školu poděkovali všem rodičům 

za aktivní účast a nadšení pro tyto 
společné akce.  
Denisa Pálová, MŠ 5. května 1527

Den pro světlušku na ZŠ Záhumení
Den pro Světlušku se konal už čtvr-
tým rokem v Rožnově ve čtvrtek 
29. 9. pod záštitou Základní školy 
Záhumení v Rožnově pod Radhoš-
těm. Bohužel se letos již neprodá-
valy sbírkové předměty s  pomocí 
dobrovolníků ze střední školy a  vý-
těžek byl menší než v předešlých 
ročnících sbírkových dnů. Ale 
přesto se podařilo vybrat  na dob-
rovolném vstupném  loutkového 
divadelního představení Kašpárek 
a ježibaba Divadla V batohu Jiřího 
Hausera z Trojanovic 3 000 Kč pro 

Nadaci Českého rozhlasu Světluš-
ka na projekty pro nevidomé. Všem 
dětem i rodičům a pedagogům 
ze ZŠ Záhumení v Rožnově pod 
Radhoštěm děkujeme. Od 13.00 
hodin zkoušely děti být nevido-
mými  v různých soutěžních dis-
ciplínách (chůze po laně, slalom, 
fotbal, malování obrázků atd.). Ve 
14.00 hodin zahrálo  loutkové Diva-
dlo V batohu Trojanovice pohádku 
Kašpárek a  ježibaba pro děti nejen 
z družiny.

Jiří Hauser, ZŠ Záhumení

Uspávání broučků v mateřince 
na rožnovských Horních Pasekách
Ve čtvrtek 20. října se za účasti 
téměř plného počtu dětí včetně 
jejich rodičů a sourozenců konalo 
v naší školce uspávání broučků. 
Děti, rodiče a všechny přítomné 
přivítala ve třídě Sluníček paní 
ředitelka Bc. Lenka Habartíková 
a uvedla na scénu divadlo Leon-
týnka, které si pro nás připravilo 
vtipné a živé vystoupení s  ná-
zvem „Když se dráček vrátil“. 
Děti si vystoupení užily, zapoji-
ly se do děje a o úsměvy nebyla 
nouze. Následně jsme se všichni 
oblékli. Děti si vzaly své, s rodiči 
doma vyrobené broučky i lampi-
ony a  za doprovodu divadelnic 
a hry na kytaru jsme se vydali 
na školní zahradu zamávat dra-
kovi z divadelního představení 
na rozloučenou, který ukázal 
broučkům jejich poslední cestu 
před zimou. Děti potom plnily 
úkoly – třídění vršků podle barev 

a skládání obrázků. Rodiče i děti 
se mohli občerstvit dobrotami, 
které zčásti sami přinesli a zčás-
ti připravila naše obětavá paní 
kuchařka, ohřáli se také teplým 
čajem či kávou. Po setmění děti 
za zpěvu Mravenčí ukolébav-
ky uspaly své broučky v náručí 
a  uložily je do postýlky vystlané 
mechem a listím. Děti rozsvítily 
své pestrobarevné lampionky 
a  společně jsme se všichni vy-
dali na stezku okolo zvoničky 
vyznačenou svíčkami. Po návra-
tu jsme večer zakončili tancem, 
rozloučili se, popřáli si dobrou 
noc a spokojení, i když trochu 
promrzlí, jsme se těšili domů do 
svých postýlek, až si necháme 
zdát o těch našich broučcích, 
které na jaře s nadšením opět 
probudíme. 

Nikola Nováková
MŠ Horní Paseky
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KAM
ZA KULTUROU

PROSINEC
Vážení čtenáři,

níže vám přinášíme prosincový seznam kulturních akcí. Kino Panorama je zbouráno a jeho plná náhrada bude až v no-
vém 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.

proběhne tentokrát u hudebního altánu v měst-
ském parku. Od 17.00 hod. zde proběhne kon-
cert hudební skupiny Z horní dolní a dál na jih, 
se kterou si pak od 18.00 hod. společně zazpívá-
me pět známých českých koled.
Svíčky a zpěvníky budou k dostání na místě. Stej-
ně tak teplé nápoje pro zahřátí těla a hlasivek.
17.00 hodin — hudební altán v parku

 � PÁTEK 9. 12.
PILANI BUBU, MOONSHYE
Na poslední letošním koncertě v rámci cyklu 
Ženy v hudbě se představí Pilani Bubu
etno-folková zpěvačka z Jihoafrické republiky 
a Moonshye, křehká písničkářka z Beskyd.
19.00 hodin — Vrátnice

 � PONDĚLÍ 12. 12. 
KINOKAVÁRNA • OBĚŤ
V rozdělené společnosti je obětí každý. Na vině 
jsou všichni… Příběh matky, která se domáhá 
spravedlnosti po útoku na jejího syna. 
19.00 hodin — Vrátnice

 � ČTVRTEK 15. 12.
KINOKAVÁRNA • TROJÚHELNÍK SMUTKU
Model Carl a jeho partnerka influencerka Yaya 
jsou pozváni na luxusní výletní plavbu. Dvojná-
sobný vítěz Zlaté palmy z festivalu v Cannes 
Ruben Östlund natočil satirickou komedii o spo-
lečenských rolích a opojné síle moci, která nene-
chá na žádném z pasažérů nit suchou.
19.00 hodin — Brillovka

 � SOBOTA 17. 12. 
ADAM MIŠÍK – PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT
16.00 hodin — Masarykovo náměstí

 � SOBOTA 17. 12. 
STETSON 30 LET!
Kulatiny oslavíme ve Vrátnici. K tomuto jubileu 
připravil STETSON nové CD – DAJTE JIM 
KAPKY! 
19.00 hodin — Vrátnice

 � PONDĚLÍ 19. 12. 
KINOKAVÁRNA • NEUVĚŘITELNÉ, ALE 
PRAVDIVÉ
Alain a Marie se přestěhovali do vysněného domu 
na předměstí. Realitní makléř je ale varoval: to, 
co je ve sklepě, jim může navždy změnit život. 
19.00 hodin — Vrátnice 

 �ÚTERÝ 20. 12.
CESTA SVĚTLA — VUS ONDRÁŠ
Cesta světla je hudební cyklus vyprávějící příběh 
narození Ježíše Krista a lidových Vánoc. Hudeb-
ně vychází především z dobře známých českých 

 �DO STŘEDY 4. 1. 
VÝSTAVA • ROSTLINY A LIDÉ
Na rožnovské radnici vystavujeme temperové 
a akvarelové malby žáků a studentů ZUŠ z ateli-
érů Jany Mynářové a Judity Chytkové.
Výstava je otevřena po, st 8 až 17 hodin, út, čt 
a pá 8 až 14 hodin — Galerie Na Radnici

 � ČTVRTEK 1. 12. 
ZBYNĚK TERNER  — VÁNOČNÍ KONCERT 
2022
Dárečky v podobě krásných melodií, jež se hrají 
pouze jednou za rok, rozbalí již po jedenácté zpě-
vák Zbyněk Terner na svém tradičním Vánočním 
koncertu. Doprovodná kapela zahraje ve složení 
Jiří Zabystrzan – klávesy, Lukáš Mužík - baskyta-
ra, Tomasz Lasota – kytara, Daniel Olejník – bicí.
19.00 hodin — Brillovka

 � PÁTEK 2. A SOBOTA 3. 12. 
VÁNOČNÍ JARMARK — HANDMADE MARKET
Rožnovský vánoční jarmark poprvé jako hand-
made market na Masarykově náměstí. Těšit se 
můžete na bohatý program a nebude chybět sva-
řák, gastro stánky a hlavně spousty krásných čes-
kých výrobků. Doprovodný program na podiu: 
Pátek 2. 12. — 15.00 hodin Heart2Beat, 16.15 
hodin Družina (SVK), 18.00 hodin Ptakustik. 
Sobota 3. 12. — 10.30 hodin Malba, 14.00 ho-
din — cimbálovka Aldamáš, 16.00 hodin Avion 
big band.

 � PONDĚLÍ 5. 12. 
KINOKAVÁRNA • ZKOUŠKA UMĚNÍ
Na pražské Akademii výtvarných umění probí-
hají jako každý rok přijímací talentové zkoušky. 
Film ve třech rozdílných ateliérech sleduje záku-
lisí náročného úkolu, který stojí před zdejšími 
pedagogy.
19.00 hodin — Vrátnice

 �ÚTERÝ 6. 12. 
KINOKAVÁRNA • IL BOEMO
Životopisný film o úspěchu nejslavnějšího české-
ho skladatele 18. století Josefa Myslivečka, jeho 
jedinečném talentu, ale také úsilí, které věnoval 
své hudbě až do vlastního konce. 
19.00 hodin — Brillovka
česká verze • nevhodný pro děti do 12 let • 
vstupné 100 Kč • 140 minut 

 � STŘEDA 7. 12. 
ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
Další ročník tradičního společného zpívání koled 

a moravských koled, které však zazní v nevšed-
ních orchestrálních a vokálních aranžmá. Poslu-
chače čeká barvitá cesta ke Kristovu narození, 
stejně jako k lidskému pochopení této zázračné 
události.
18.00 hodin — kostel Všech svatých

 � STŘEDA 28. 12. 
JAM SESSION #4
Sál i kavárna. Slavíme konec roku hudbou! 
Blues, boogie & rock and roll. House band: 
Adam Fuska, Zbyněk Terner, Jarda Mikel, 
Neky, Tashunka, Max Majer.
19.00 hodin — Vrátnice

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

 �ÚTERÝ 6. 12.
ARMÉNIE BLÍZKÁ I VZDÁLENÁ — VIR-
TUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU  
(VU3V)
Čeká nás v tomto semestru poslední šestá přednáš-
ka s názvem „Národnostní menšiny v Arménii“.
8.00 hodin — čítárna ve Spoláku
 

 � STŘEDA 7. 12.
9 MEXICKÝCH STÁTŮ
Dvě holky cestovatelky, jak si samy říkají, nám 
budou vyprávět zajímavosti o jejich 4měsíčním 
putování Mexikem.
17.30 hodin — pódium ve Spoláku
 

 �ÚTERÝ 13. 12.  
MĚSTO V MÉ PAMĚTI
Betlémská historie a tradice stavění jeslí a betlémů.
17.00 hodin — pódium ve Spoláku
 

 � STŘEDA 14. 12.
ČTENÍ SLUŠÍ KAŽDÉMU
Čtení z knih, které ač možná zůstaly pozapome-
nuty, mohou stále oslovovat.
14.00 hodin — kavárna Domova seniorů
 
PRO DĚTI

 � SOBOTA 3. 12.
PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
Představení loutkového divadélka ROLO.  
10.00 hodin — pódium ve Spoláku
 

 � SOBOTA 10. 12.
VÁNOČNÍ POHÁDKA
Představení loutkového divadélka ROLO.  
10.00 hodin — pódium ve Spoláku 

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

Městská knihovna
Tel.: 571 654 747
www.knir.cz
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Galerie Crears
Tel.: 739 403 486
www.galeriecrears.cz

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

 � PONDĚLÍ 26. 12.
KONCERT: ŠTĚPÁNSKÁ KOLEDA
Začátky v 13.00 a 15.00 hodin — kostel sv. Anny
 

 �ÚTERÝ 27. 12.
MŠE SVATÁ
Svátek sv. Jana Evangelisty.
16.00 hodin — Dřevěné městečko
 

Galerie CREARS

DO SOBOTY 28. 1.
PETER CVIK — LANDSCAPE AS A HUMAN 
(KRAJINA AKO ČLOVĚK) 
Stage Garden GALLERY CREARS, 
Na zahradách 2186

DO SOBOTY 31. 12.
SALON — SKUPINOVÁ VÝSTAVA 
Galerie CREARS, nábř. Dukelských hrdinů 442

 � PONDĚLÍ 5. 12.
HUDEBNÍ FUJARÉ —– VLADIMÍR JAVOR-
SKÝ: JEŠTĚ JE + AV BLUES AND SWING
Hudební projekt „Ještě je“ herce Národního 
divadla Vladimíra Javorského představí koncert 
složený z jeho autorských písní v šansonovém 
hávu z nové desky v produkční a aranžérské péči 
Mariana Friedla. V druhé části večera zahraje 
kapela AV Blues & Swing.
19.00 hodin — Brillovka

 �NEDĚLE 18. 12.
DIVADELNÍ FUJARÉ — FRAS: MEDAŘ 
[PRO DĚCKA 8+ AJ PRO DOSPĚLÉ]
Předvánoční ztišení s loutkami, horami a me-
dem. Jsou vysoké hory a vysoko v nich leží vesni-
ce. Žije tam jeden muž — Joshi. Byl docela šťast-
ný a nic mu nechybělo až do chvíle, kdy… a víc 
Vám neřekneme… Věkové doporučení je 8+, ale 
můžou klidně i mladší.
17.00 hodin — Brillovka

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

 � ČTVRTEK 1., 8., 15., 22., 29. 12.
RANNÍ JÓGA
skupinové cvičení — Zdenka Solanská
7.30 až 9.00 hodin — Slunečnic
 

 � ČTVRTEK 1. A 15. 12.
V RYTMU ŽIVOTA
relax, tanec — Hana Mašianová
18.30 až 19.30 hodin — Slunečnice
 

 � PÁTEK 2. 12.
MEDITACE S KŘIŠŤÁLOVÝMI MÍSAMI
Jiřina Solvana Vašinová
18.00 až 21.00 hodin — Slunečnice
 

 �NEDĚLE 4., 11., 18. 12.
JÓGA PROTI BOLESTEM ZAD
skupinové cvičení — Petra Černochová
18.30 až 20.00 hodin — Slunečnice
 

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

 �ÚTERÝ 6., 13., 20., 27. 12.

 � STŘEDA 21. 12.
PIDIKNIR O ZIMĚ
Uděláme si správnou zimní náladu s knížkou 
o malém zvědavém tučňákovi. Čeká nás tematic-
ké čtení, hry, zábavné úkoly a malé občerstvení 
pro příjemně strávené dopoledne.
9.00 hodin — pódium ve Spoláku
 

 � STŘEDA 21. 12.
MOŘSKÝ OBCHŮDEK
Lovci perel mohou směnit své mořské peníze Mo-
riony za věcné odměny.
13.00 hodin — půjčovna ve Spoláku

Klub seniorů
Tel.: 774 423 197

Zdravotní turistické vycházky

 �ÚTERÝ 6. 12. 
MIKULÁŠSKÉ SETKÁNÍ
Trasa: Golfové hřiště — Horní Paseky — Mokré 
— koliba U Hutyrů (asi 9 km)
Sraz v 8.45 hodin u altánu v parku nebo v kolibě 
U Hutyrů ve 12.00 hodin
 

 �ÚTERÝ 13. 12.
BETLÉM HORNÍ LIDEČ
Trasa: Horní Lideč — betlém — Pulčín — Spina — 
Lidečko (asi 8 km)
Sraz v 7.35 hodin. na vlakovém nádraží
 

 �ÚTERÝ 20. 12.
KÝVŇAČKY
Trasa: Čarták — Kotlová — Kývňačky — Kání — 
Hutisko (asi 10 km)
Sraz v 8.15 hodin na AN, nást. 18
 

 �ÚTERÝ 27. 12.
HOSPODA U MACHÝČKŮ
Trasa: Hlavačky — Hažovské Díly — Valašská 
Bystřice (asi 9 km)
Sraz v 8.15 hodin na AN, nást. 15       
 
Další akce v měsíci

 � PÁTEK 2. 12.
MIKULÁŠSKÝ VEČÍREK S TOMBOLOU
16.00 hodin — restaurace U Janoštíka
 

 � PÁTEK 2. A SOBOTA 3. 12.
VÝSTAVA: KOUZLEM ADVENTNÍHO 
ČASU
Adventní věnce a další sváteční aranžmá. Ruční 
práce rozličných technik a materiálů, betlém ro-
diny Vajglových z Vigantic a k tomu pohodová 
předvánoční atmosféra.
pá 9.00 až 17.00 hodin, so 9.00 až 15.00 hodin 
— Brillovka
 

 � PONDĚLÍ 5. 12.
MĚŘENÍ GLYKEMIE
9.00 až 11.00 hodin
 

 � STŘEDA 7. 12.
EXKURZE DO FIRMY REMAK
Zájemci, hlaste se v klubu!
9.00 hodin

 � STŘEDA 7. 12.
SETKÁNÍ JUBILANTŮ
14.00 hodin
 

 � ČTVRTEK 8. 12.
VÁNOCE A ZAPOMENUTÉ ZVYKY
Přednáška Vandy Vrlové
14.00 hodin

 � STŘEDA 14. 12.
VYHODNOCENÍ GASTRO SOUTĚŽE V KS
13.00 hodin
 

 � ČTVRTEK 29. 12.
KONCERT ROSÉNKY NA DOLNÍ BEČVĚ
15.00 hodin — kostel sv. Antonína 

 � SOBOTA 7. 1.
KONCERT ROSÉNKY V ROŽNOVĚ
14.30 hodin — kostel Všech svatých

UPOZORNĚNÍ
Zájemci o programy ve Valašském muzeu v příro-
dě hlaste se v Klubu seniorů — Vánoce na dědině 
(6. až 9. 12. a 12. až 15. 12.). Zájezd: středa 18. 
1. — divadlo Ostrava, muzikál Rebecca — nahlas-
te co nejdříve závazný zájem!

Valašské muzeum v přírodě
Tel.: 571 757 111

 � SOBOTA 3. 12.
RORÁTNÍ MŠE SVATÁ
7.00 hodin — kostel sv. Anny v Dřevěném městečku
 

 �NEDĚLE 4. 12.
KONCERT: VEČER PŘI SVÍČKÁCH
V pořadu Večer při svíčkách zahrají hudební 
skupiny, jejichž tvorba je inspirována hudbou li-
dovou. Tento rok vystoupí skupina EVAMORE 
založená kolem tvůrčího dua zpěvačky a kla-
víristky Evy Moravčíkové a multiinstrumenta-
listy Toma Stroma Nováčka. Oba nyní hrají s 
bubeníkem René Gavlasem, houslistkou a  zpě-
vačkou Dianou Pomklovou a s všestranným 
muzikantem Zbyňkem Machetanzem, který se 
v  kapele zhostil basy.
17.00 hodin — Dřevěné městečko
 

 � PONDĚLÍ 5. 12.
MIKULÁŠSKÝ PODVEČER
Určeno pro rodiny. Procházka areálem s miku-
lášskou nadílkou. Volný vstup pro děti do 15 let. 
Oživené expozice s předvánoční atmosférou, zpě-
vem koled a vůní mikulášského pečiva, perníčků 
a čaje z devatera kvítí.
14.00 až 18.00 hodin — Valašská dědina
 

 � SOBOTA 10. A NEDĚLE 11. 12.
VÁNOČNÍ JARMARK
Nabídka dárků z dílen lidových výrobců, koledo-
vání, obchůzky lucek a čertů, oživené expozice 
ve Valašské dědině.
V programu účinkují: lašský soubor ONDŘEJ-
NICA ze Staré Vsi nad Ondřejníkem, CHOD-
SKÝ SOUBOR MRÁKOV, CHRÁMOVÝ 
SBOR ZUBŘÍ, chlapecký vokální sbor SEX-
TET PLUS z Nového Jičína, dechová hudba 
HORŇANÉ, cimbálová muzika JAVOŘINA, 
jihočeské rodinné DIVADLO VÍTI MARČÍKA, 
mikulášské družiny z Valašských Klobouk, Lač-
nova a ze Zděchova, tetičky z Hutiska a lucky ze 
souboru RADHOŠŤ, Valašská dědina — atmo-
sféra lidových Vánoc v oživených expozicích
9.00 až 16.00 hodin — Dřevěné městečko a Va-
lašská dědina
 

 � SOBOTA 17. A NEDĚLE 18. 12.
ŽIVÝ BETLÉM
Lidová hra o narození Ježíše podle Evangelia 
sv. Matouše. Účinkují tanečníci, zpěváci a mu-
zikanti z rožnovských souborů JAVOŘINA, 
RADHOŠŤ a SOLÁŇ, DECHOVÁ HUDBA 
HORŇANÉ a členové JEZDECKÉHO KLU-
BU VALAŠSKO.
17.00 hodin — Dřevěné městečko 

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

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

FUJARÉ – kultura pod Radhoštěm
Tel.: 608 873 807
www.fujare.cz, www.facebook.cz/fujare

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

Ateliér sebevzdělávání
Tel.: 604 163 735
www.alternativnicentrum.webnode.cz
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 � JÓGA PRO DĚTI ML. ŠK. VĚKU
skupinové cvičení — Zdenka Solanská
15.00 až 16.10 hodin — Slunečnice
 

 �ÚTERÝ 6. 12.
KRUH PŘÁTEL BRUNO GRÖNINGA
17.00 až 19.00 hodin — Slunečnice
 

 � STŘEDA 7., 14., 21., 28. 12.
JÓGA PRO VŠECHNY
skupinové cvičení — Petra Černochová
18.30 až 20.00 hodin — Slunečnice
 

 � ČTVRTEK 8., 22. 12.
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ A TANEC PRO ŽENY
skupinové cvičení, tanec — Jana Vahalová, Alena 
Rárová
18.30 až 19.50 hodin — Slunečnice
 

 �ÚTERÝ 13., 20., 27. 12.
JÓGA KE ZLEPŠENÍ METABOLISMU
skupinové cvičení — Zdenka Solanská
16.20 až 17.50 hodin — Slunečnice

 �ÚTERÝ 13., 20., 27. 12.
KUželův BUbenický KUrz
hra na africké bubny djembe — Pavel KUŽEL 
Kubeša
začátečníci 18.30 až 20.30 hodin — Slunečnice
 

 � PÁTEK 16. 12.
TVOŘIVÁ PRÁCE S RYTMEM — HRA NA 
RÁMOVÉ BUBNY
Workshop — Michaela Plecháčková
17.30 až 20.30 hodin — Slunečnice
 
Středisko volného času
Tel.: 571 115 635
www.svcroznov.cz

 � ČTVRTEK 1.  A 15. 12.
FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST
18.00 hodin — SVČ
 

 � PÁTEK 2. 12.
MIKULÁŠSKÝ TURNAJ V ŠACHU
Tradiční mikulášský šachový turnaj pro děti i  dospělé
15.00 hodin prezentace — SVČ
 

 � PONDĚLÍ 5. 12.

MIKULÁŠ V PUNTÍKU
Tradiční Mikuláš pro malé děti. Rezervace na 
tel.: 734 285 142 nebo v e-mailu: 
puntik@svcroznov.cz
14.00 až 17.00 hodin — KC Puntík, OD Láz
 

 �ÚTERÝ 6. 12.
ČERTOVSKĚ ŠOU
Hry, soutěže, tanec s čerty. 
Více info: j.krenkova@svcroznov.cz
12.30 až 14.30 hodin — malá tělocvična ZŠ Hor-
ní Bečva
 

 � PÁTEK 9. 12.
H2B&SB X-MASS SHOW
Dopolední představení pro MŠ a ZŠ, odpolední 
představení pro rodiče a veřejnost
Srdečně vás zveme do Janíkovy stodoly na vánoč-
ní show našich tanečníků z Heart2Beat & Static 
Breakers. Pojďte se s námi naladit na předvá-
noční atmosféru. Vstupenky budou k dispozici 
na recepci SVČ. Více info v tanečním sále, na 
plakátech nebo v e-mailu: heart2beat@email.cz
 

 � SOBOTA 10. 12.
MIKULÁŠ NA LEDĚ
Tradiční mikulášské bruslení na ledě, plné tema-
tických hrátek, dovádění a her s čerty, anděly, 
Mikulášem i lesními zvířátky. Srdečně zveme 
děti každé věkové kategorie i rodiče. Připraveno 
bude také čertovské tvoření mimo ledovou plo-
chu. Vstupné zdarma.
Více info v e-mailu: m.valkova@svcroznov.cz
10.30 až 12.00 hodin — zimní stadion
 

 �ÚTERÝ 13. 12.
VÁNOČNÍ PLAVECKÉ ZÁVODY
Předvánoční plavecká soutěž pro amatérské i re-
gistrované plavce, více info: 
t.mikulenka@svcroznovcz
13.30 hodin prezentace
 

 � STŘEDA 14.12.
VÁNOČNÍ KERAMIKA
Glazování vánočních zvonečků s MŠ Na Vlně. 
Více info: j.krenkova@svcroznov.cz
8.30 až 10.30 hodin — SVČ keramická dílna

 � STŘEDA 14. 12.
VÁNOČNÍ DISKOTÉKA PRO MALÉ

Malá party pro děti a rodiče. Vánoční party ob-
lečení vítáno. 
Rezervace na tel.: 734 285 142, 
e-mail: puntik@svcroznov.cz
14.00 až 18.00 hodin – KC Puntík, OD Láz
            

 � PÁTEK 16. 12.
POHÁDKOVÝ PÁTEK — O POPELCE
Hraje Dan Taraba.
17.00 hodin — sál SVČ
 

 � PÁTEK 16.12.
VÁNOČNÍ TVOŘENÍ V PUNTÍKU
Připravili jsme pro děti a rodiče tematické vánoč-
ní tvoření, ve kterém budeme vyrábět a zdobit vá-
noční baňky. Součástí programu bude i malování 
na obličej. Celá akce se ponese v duchu Vánoc 
a vánoční nálady. 
Reezervace na tel.: 734 285 142, 
e-mail: puntik@svcroznov.cz
9.00 až 17.00 hodin — KC Puntík, OD Láz
 
Základní umělecká škola
Tel.: 571 751 455
www.zusroznov.cz

 �NEDĚLE 4. 12.
2. ADVENTNÍ KONCERT
V programu vystoupí soubory hudebního oboru 
a žáci lit.-dram. oboru ZUŠ Rožnov. Sbírka bude 
věnována ve prospěch neziskové organizace Ka-
marád Rožnov o. p. s.
16.30 hodin — kostel Všech svatých
 

 �NEDĚLE 11. 12.
3. ADVENTNÍ KONCERT
V programu vystoupí sólisté a soubory hudební-
ho oboru a žáci lit.-dram. oboru ZUŠ Rožnov. 
Sbírka bude věnována ve prospěch ZŠ Tyršovo 
nábřeží, Rožnov.
16.30 hodin — kostel Všech svaých
 

 �NEDĚLE 18. 12.  
4. ADVENTNÍ KONCERT
V programu vystoupí Beskydský orchestr ZUŠ 
Rožnov a Coro Valacco (smíšený sbor absolventů 
Gymnázia Valašské Meziříčí).
Sbírka bude věnována ve prospěch neziskové or-
ganizaci Iskérka o. p. s.
14.00 hodin — kostel Všech svatých

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

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

uvádí

FUJARÉ

5. 12. - koncert
Vladimír Javorský: Ještě je
+ AV Blues and Swing

18. 12. - divadlo pro dospělé
aj pro děcka: Medař

 www.fujare.cz

Tip na vánoční dárek
Soubor dvaceti pohádek a pověstí z Rožnovska nazvaný O kouzlu lid-
ského dobra je nyní opět v prodeji v Turistickém informačním centru na 
Masarykově náměstí. 

Publikace, která poprvé v Rožnově vyšla v roce 2006, nabyla u čtenářů ob-
líbenosti a město proto připravilo nové vydání. Pohádky a pověsti z  Rož-
novska v průběhu druhé poloviny 19. století zapsali kněz Beneš Method 
Kulda, rožnovský písmák Josef Lucian Ondřej Kramoliš, novojičínský tis-
kař Jan Nepomuk Enders a spisovatel, pedagog a v neposlední řadě také 
rožnovský rodák František Bayer.                                                      (měú)
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(PR)
Lámete si hlavu s vánočními dárky? 
Věnujte vašim blízkým poukaz do 
Resortu Valachy Velké Karlovice, 
pošlete je za relaxací a skvělým jíd-
lem. Přinášíme vám výběr nej dár-
ků, jimiž se jistě zavděčíte. Vánoční 
poukazy mají platnost jeden rok.

Wellness den ve Wellness Horal  
Nejprodávanější! Celodenní pobyt 
ve Wellness Horal s masáží a  tří-
chodovým obědem je ideálním časo-
vým i cenovým kompromisem mezi 
„pouhou“ masáží a delší dovolenou. 

Vstupenka do Wellness Horal
Věnujte návštěvu oblíbeného re-
laxačního centra s termálními 
bazény, saunovým světem a sau-
novými rituály.

Vynikající degustační menu ve 
Spa hotelu Lanterna
Šestichodové menu s moravskými 
víny v krásném prostředí restau-
race Vyhlídka je skvělý dárek pro 
náročného gurmána. 

Relaxační neděle za akční cenu
Odpočinek za akční cenu: věnuj-
te poukaz na pobyt z neděle na 
pondělí v hotelu Lanterna nebo 
Horal se snídaní, večeří a neome-
zeným wellness. 

Tematické pobyty s osobnostmi
Spa hotel Lanterna bude hostit za-
jímavé osobnosti, věnujte pobyt na 
některý tematický pobyt:

•5. 1. Z. Czendlik a V. Martina 
Kopecká – Večer (před)tříkrálový
•26.–29. 3. Flow s M. Jelínkem
•12.–14. 4. J. Ševčíková a J. Vojá-
ček: Biologie vztahů
•13.–16. 4. Běžecká škola Miloše 
Škorpila
•1. 5. a 8. 12. Ladislav Špaček – 
Etiketa stolování

Hodnotové poukazy
Nevíte si pořád rady? Věnujte 
hodnotový poukaz. Obdarovaný si 
sám vybere, za co jej utratí. A  to 
není vše! Tipy na další dárky na-
jdete na: 
www.valachy.cz/darkove-poukazy  

6 tipů na vánoční dárky z Resortu Valachy6 tipů na vánoční dárky z Resortu Valachy

www.hotel-energetic.cz/koliba-kordulka

Vánoce  v  Rožnově
25. listopadu – 20. prosince 2022

Pátek 25. 11. – 16:30
Masarykovo náměstí
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Andělské poselství, pošta pro Ježíška

Neděle 27. 11. – 16:30
Kostel Všech Svatých
1. ADVENTNÍ KONCERT

Čtvrtek 1. 12. – 19:00
Brillovka
ZBYNĚK TERNER
VÁNOČNÍ KONCERT
Vystoupí Zbyněk Terner a jeho hosté

2. 12. a 3. 12.
Masarykovo náměstí
VÁNOČNÍ JARMARK
Vystoupí Družina, CM Aldamáš, Avion Big Band

2. 12. a 3. 12.
Brillovka • VÝSTAVA
KOUZLEM ADVENTNÍHO ČASU

Neděle 4. 12. – 16:30
Kostel Všech Svatých
2. ADVENTNÍ KONCERT

Středa 7. 12. – 18:00
Hudební altán
ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY

10. 12. a 11. 12.
Dřevěné městečko, Valašské muzeum v přírodě
VÁNOČNÍ JARMARK V MUZEU

Neděle 11. 12. – 16:30
Kostel Všech Svatých
3. ADVENTNÍ KONCERT

Sobota 17. 12. – 16:00
Masarykovo náměstí
PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT
ADAM MIŠÍK

17. a 18. 12. – 17:00
Dřevěné městečko, Valašské muzeum v přírodě
ŽIVÝ BETLÉM

Neděle 18. 12. – 14:00
Kostel Všech Svatých
4. ADVENTNÍ KONCERT

Úterý 20. 12. – 18:00
Kostel Všech Svatých
CESTA SVĚTLA – VUS ONDRÁŠ
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Sobota 17. 12.  → 16:00 
Masarykovo náměstí

Adam Mišík
Rok 2022 je pro Adama Mišíka přede-
vším ve znamení vydávání nového ma-
teriálu, včetně titulního songu k filmu 
„BANGER.“ se Sergeiem Barracudou, 
a koncertování bez covidových ome-
zení. Na jaře a podzim jste ho mohli 
vidět na dvou tour: se Sebastianem a s 
rappery AMK a True Gabem, v létě pak 
vyrazil na koncerty s vlastní kapelou. 
A s tou dorazí i v prosinci do Rožnova.

Sobota 17. 12.  → 19:00 
Vrátnice

Stetson 30 let!
Místní Stetson slaví kulatiny. K tomuto 
jubileu připravili nové CD – Dajte jim 
kapky! a vystoupí ve složení: Stařeček 
Goláňů z pod Radhošťa – el. kytara, 
foukací harmoniky, zpěv, Miroslav Vl-
ček – bicí, zpěv, Víťa Janírek – el. Kyta-
ra, Luboš Zalubil – basová kytara, zpěv. 
Stetson produkuje hudbu ve stylu 
boogie, blues and rock’n’roll, čemuž se 
v odborných kruzích říká jižanský rock.

Úterý 20. 12.  → 18:00 
kostel Všech svatých

Cesta světla – VUS Ondráš

Cesta světla je hudební cyklus 
vyprávějící příběh narození Ježíše 
Krista a lidových Vánoc. Hudebně 
vychází především z dobře známých 
českých a moravských koled, které 
však zazní v nevšedních orchestrál-
ních a vokálních aranžmá. Poslucha-
če čeká barvitá cesta ke Kristovu 
narození, stejně jako k lidskému 
pochopení této zázračné události.

vás zve na

Pavel Zajíc
zapa@knir.cz

Slova, slůvka, slovíčka, napsaná i šeptaná

Prosinec knihovnu zastihne, jako 
všechno kolem, v zimně předvá-
noční atmosféře. A k Vánocům 
a adventu se tematicky příznačně 
hodí téma besedy s názvem Bet-
lémská historie a tradice stavění 
jeslí a betlémů, která se odehraje 
v úterý 13.  12. od 17:00 na pódiu 
ve Společenském domě. Předseda 
regionální pobočky Spolku českých 
betlemářů ing. Ivan Hejtmánek při-
blíží vznik tradice stavění jeslí a bet-
lémů jako součásti kostelní výzdoby 
ve středověku, její šíření jako lidové 
tvorby od počátku 19.  století, před-
staví materiály a různá provedení 
betlémů, připomene významné 
tvůrce českých betlémů a nezapo-
mene se zastavit u betlemářství na 
Valašsku. Myslím, že ten koho fe-
nomén betlémů zajímá, by si tuto 
přednášku neměl nechat ujít.

Při pohledu zpět v čase bych rád 
zmínil dvě listopadové události ve 
spojitosti s knihovnou. První z nich 
je vydání nového svazku edice Milé 
tisky, v pořadí již devětadvacátého. 
Publikace Rožnovská koruna je na 
jedné straně poetickým vyznáním 
Richarda Sobotky městu Rožnovu 

a přírodě kolem, ale také jakýmsi 
bedekrem opisujícím a přibližujícím 
čtenářům kopečky a kopce v okolí 
Rožnova, které spolu dohromady 
tvoří tzv. Rožnovskou korunu. Text 
citlivě doprovodil svými ilustracemi 
výtvarník Vladimír Bartošek, ten je 
také autorem mapky, která pomů-
že čtenáři k lepší orientaci. Komu 
může tato knížečka sloužit? Ono je 
vždy dobré se v místech, kde žije-
me, orientovat, znát jména, názvy 
míst a třebas i historii. Víte, který 
kopec se jmenuje Ostrý? A který 

Klůzov? Že to najdete na mapy.cz 
nebo na google maps? To sice ano, 
rychle a instantně, ale nemáte to 
usazeno do kontextu. Vlastně, život 
je poznávání světa kolem a můžeme 
to činit různými způsoby, z nichž 
jeden není lepší druhého. Richard 
Sobotka, Vladimír Bartošek a měst-
ská knihovna Vám nabízejí poznat 
okolí Rožnova tradiční, tedy kode-
xovou formou. A je na Vás, zda to 
vyzkoušíte. K zakoupení je v čítárně 
městské knihovny nebo on-line na 
stránkách www.knir.cz.

Druhou událostí, o které bych 
rád napsal, je velmi povedené před-
stavení z cyklu scénických čtení 
pod hlavičkou Listování. Ve čtvrtek 
10. listopadu zavítala na pódium ve 
Společenském domě herečka Petra 
Bučková a třicetihlavému publiku 
(víc lidí se na pódium ani nevleze) 
naservírovala Třešně v rumu, tedy 
knížku Michaely Janečkové, vtipně 
reflektující cestu třicetileté Micha-
ely, redaktorky veřejnoprávní tele-
vize, potlačí svůj pud sebezácho-
vy, a rozhodne se se svým (o čtyři 
dekády starším dědou) a partou 
důchodců bezmála měsíc cestovat 
po Kubě. Když balila kufry, ještě 
netušila, že za pár dní: stráví večer 
na policejní stanici na okraji Hava-
ny, pak se děda ztratí v pralese, že 
rum je oficiální snídaní šampionů 
a patery trenky na měsíc v pohodě 
stačí. Publikum se smálo a těch pět-
ačtyřicet minut, které představení 
trvá, uběhlo jako voda. Věřím, že se 
publikum na představení z projektu 
Listování naučí chodit, protože jej 
považuji jednu z nejzábavnějších 
forem propagace současné literatu-
ry. Proto si jej pro příště nenechejte 
ujít a případně zkuste s sebou vzít 
i své teenagery (máte-li jaké), uvidí-
te, že se budou bavit. 

Hezké všecko, zdravé též... 
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https://spolecnost.kaufland.cz/
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http://www.vekra.cz
http://mexo.cz
http://www.dumbarev.cz


ZAJÍMAVOSTI / KULTURASTRANA 13 / 29. LISTOPADU 2022

Senioři absolvovali letní semestr Univerzity třetího věku

Osm posluchačů se přihlásilo 
v  letním semestru Virtuální Uni-
verzity třetího věku v Rožnově 
pod Radhoštěm na semestrální 
kurz zaměřený na Architekty ital-
ského baroka. Účastníci si v  úte-
rý 15. listopadu převzali z  rukou 

místostarosty města Tomáše 
Grosse a ředitele městské knihov-
ny Pavla Zajíce pamětní list za 
aktivní účast v tomto kurzu. 
Městská knihovna Rožnov pod 
Radhoštěm působí jako konzul-
tační středisko České zemědělské 

univerzity v Praze a od roku 2012 
realizuje dva semestrální kurzy 
ročně v rámci Univerzity třetího 
věku. „Jako město podporujeme 
vzdělávání nejen dětí, ale také do-
spělých. Hojná účast seniorů na 
všech kurzech v rámci Univerzity 

3.  věku je jen důkazem toho, že 
nikdy není pozdě na to, začít se 
vzdělávat. Jsem rád, že jsou naši 
senioři aktivní, školy se účastní, 
a  je zřejmé, že si studium užívají,“ 
uvedl místostarosta města Tomáš 
Gross.                                   (měú)

Co o Vánocích šmakovalo Valachům kdysi a co dnes
 �Trocha z historie

Za starých časů bývaly na Valaš-
sku o Vánocích zimiska  a sněho-
vé fukéře, že byl strach vystrčit 
nos ze dveří. Děvenky zaháněly 
zaříkáváním tmavou nocičku a vy-
hlížely mrkání mrkáníčko nového 
dne, aby mohly začít to svoje ča-
rování, kterým je podnes pověstná 
každá pravověrná Valaška. Mohl 
by vyprávět Florian Cudař, jak 
ho v Rožnově naráz cosi chytilo 
a zaneslo až na Karlovice rovnou 
do jizby k Matěrance, která si na 
něho myslela, a tak se stalo, že 
brzy byli svoji. 

I když staří Valaši dodržovali na 
Štědrý den přísný půst, gazděna už 
kolikátý den pekla vdolky, do některé-
ho zapekla i čarovné byliny, schované 
od Božího těla. Koláče potírala po-
vidly, mákem nebo tvarohem. Z hra-
chu, sušených švestek, hrušek a hřibů 
vařila ščedračku, do hrnce přidala 
dva kousky kvačky a  trochu zemáků. 

Začátkem večera se hospodáři 
přálo — ščastikovalo, aby nový rok 
rozmnožil všecko dobré, staré hří-
chy odpustil a hospodáříčkovi do 
pokladnice sto tolarů uložil. Nave-
čer všichni usedli kolem svátečního 
stolu. Gazděna nalévala do talířů 
ščedračku. Následovalo zelí s  chle-

bem, pohančená kaše s medem 
a  vdolky. Až pak zhřívaná a okoře-
něná kořalka. 

V současnosti voní každá do-
mácnost cukrovím už dlouho 
dopředu. Jsou to linecká kolečka 
slepovaná karamelem nebo rybízo-
vým džemem, rumové půlměsíce 
plné ořechů a  čokolády, minimu-
ffiny s  pralinkami, piškotové kulič-
ky v kokosu. Nesmí chybět kyprá, 
vláčná a strašně dobrá vánočka 
s  tvarohem a smetanou. Ani na-
dýchané pusinky, laskonky s  čoko-
ládovou náplní a babiččiny jetýlky 
z  oříšků a bílků. Směs devatera 
cukroví upraví hospodyně do tvaru 

věnečku, nebo je uspořádá do tva-
ru srdce, protože každé Vánoce by 
měly být provoněny láskou.     

Dnes zpovykaní Valaši ukrojí 
plátek šunky a plátek špeku, vá-
nočními formičkami z nich vykrájí 
hvězdičky, srdíčka, zvonečky, ryby, 
slepice, andělíčky a kdeco. Aby 
nic nebylo ze sedmi příslovečných 
druhů ochuzeno, přidají klobásku 
nakrájenou na kolečka, škvarky 
i  oříšky. A nesmí chybět pravá va-
lašská slivovice. 

I dnes, tak jako za starých časů, 
je na Valašsku o Vánocích vše při-
praveno s láskou.         

            Richard Sobotka

Vrátnicí burácel Kontinent
V sobotu 15. října se v rožnov-
ském hudebním klubu Vrátnice 
odehrál již třetí ročník festivalu 
Kontinent. 

Mladí organizátoři pozvali čerstvou 
a nápaditou kapelu Občan Tr-
han ze Vsetína, dále nebojácné 
a alternativní Undertow, polský 
rytmický jazzcore Dr. Fleis-
chman a electro-metalový praž-
ský klenot Bolehlav. Hudební čís-
la v  mezičase doplnilo autorské 
čtení několika vystupujících. Ti 
přednesli autentické texty v in-

timní a komorní atmosféře. Sou-
částí festivalu byla také výstava 
místních fotografů, která probíhá 
i  nadále v klubu Vrátnice.

Festival zaměřený především 
pro mladistvé se snaží poskyt-
nout začínajícím umělcům pro-
stor pro sebevyjádření a oslavuje 
neustále vznikající svěží student-
ské umění. Nicméně vítán byl 
kdokoliv, kdo toto nadšení pro 
tvorbu mladých podporuje.

Pokud vám letos festival Kon-
tinent unikl, můžete jej přijít na-
vštívit příští rok.                      (r)

Na radnici vystavují žáci ZUŠky 
Poslední letošní výstavou, která je 
nainstalována v Galerii Na Radnici, 
jsou práce žáků rožnovské Základní 
umělecké školy. Výstavní celek na-
zvaný Rostliny a lidé vznikl spojením 
dvou témat. Rostliny z ateliéru Jany 
Mynářové a Prádlo z ateliéru Judity 
Chytkové.

„Propojení obou témat bylo velmi 
snadné, neboť v těchto třídách se 
děti i dospívající inspirují tím, co nás 
obklopuje, a tím, co žijeme každo-
denním životem. Malí a mladí tvůrci 
se učí dívat na všední věci pozorným 
pohledem nebo se jen vrací do původ-
ní vrozené zvídavosti ke všemu, co je 
obklopuje,“ přiblížila vznik výstavy 
Jana Mynářová.

Příroda, která každodenně a kaž-
doročně mění svůj šat a obléká svou 
flóru i faunu do úžasně rozmanitých 
oděvů, je navěky stálou a  jedinou 
inspirací člověku, který se také odí-
vá a zdobí. Prádlo visící na šňůře je 
barevnou kompozicí velmi podob-

nou zahradě, louce, polnímu kvítí 
nebo rostlinám rostoucím u  potoka. 
Chvěje se ve větru, voní čerstvým 
vzduchem, načechrává se, je připou-
táno kolíčky a přesto je v  pohybu 
tak, jako rostliny ve vánku.

Rostliny na výstavě jsou malová-
ny hutnou a přesto dýchající tempe-
rou, prádlo je ještě více umocněno 
ve svém pohybu a průsvitnosti akva-
relovými barvami. Akva voda záro-
veň dělá prádlo jestě trochu vlhké, 
a  tak naše vnímání více podpoří. 

Z našich zahrad a balkonů mizí 
tyto nádherné obrazy... dali jste si ně-
kdy záležet, jak je pověšené vaše prá-
dlo?  Proč se nám líbí úzké uličky již-
ních zemí, kde jsou nataženy z okna 
do okna prádelní šňůry plné barev? 
Svět tvoří obrazy každodenně.

Výstava je k vidění do 4. ledna 
2023. V pondělí a ve středu v době 
od 8.00 do 17.00 hodin a úterý, 
čtvrtek a v pátek v čase od 8.00 do 
14.00 hodin. 

(téčko)

Jurkovičova rozhledna v prosinci
Stejně jako v minulosti bude i letos v závěru roku mimořádně otevřena 
oblíbená Jurkovičova rozhledna na rožnovském Karlově kopci. Navštívit 
ji budete moci během Vánočního jarmarku ve skanzenu, tedy v sobotu 
10. a v neděli 11. prosince. Dále od úterý 27. prosince do neděle 1. led-
na, vždy v čase od 10 do 16 hodin.                                                          (měú)
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V Zubří se skvěle daří kuželkářůmV Zubří se skvěle daří kuželkářům
Již podeváté se rozjíždí Zuberská 
liga, v níž si měří síly amatérští 
kuželkáři z druhého města na Rož-
novsku. 

Letos se do bojů o prvenství přihlá-
sila čtyři družstva, a to obhájci pr-
venství Gumotíci a dále Oktopusu, 
Tip café a Ženy v akci. „Sestavy již 
dlouho netvoří jen amatéři, ti už jsou 
v menšině, ale spíše hráči oddílu TJ 
Gumárny Zubří, kteří si v naší lize 
dobře zatrénují,“ přiblížil hlavní or-
ganizátor ligy Josef Randus. 

Letos se celky mezi sebou utka-
jí třikrát. Soutěž začala ve středu 
19.  října prvním kolem, finále by 
se mělo odehrát ve středu 22. úno-
ra příštího roku a závěrečný turnaj 
TOP 12 s vyhodnocením celého 
ročníku je naplánován na čtvrtek 
2.  března 2023. „Jsme zvědavi, zda
v devátém ročníku obhájí titul Gumo-
tíci, nebo zda letos překvapí někdo 
jiný, šance mají všichni,“ dodal na 
závěr Randus. 

Text a foto Pavel Románek

Zuberská liga 2022/23. Dolní řada zleva Libor Vančura, Ondra Satinský, Lidka Satinská, Amálka Satinská, Jiří 
Satinský a Leona Proroková. Horní řada zleva Václav Zeman, Pepa Randus, Vojtěch Pernický, Petr Procházka, 
Petr Pavlíček, Vladimír Adámek, Michal Poruba, Eliška Porubová, Ludmila Porubová a Naďa Slováková.

Hazénkářskou ROBE arénou se proháněli malí fotbalisté

O týden dříve, tedy 12. listopadu si to na hale rozdaly i starší pří-
pravky. Zlato vybojoval tým FK Prostřední Bečva, stříbro patřilo 
FC Dolní Bečva a bronz SK Zašové. Čtvrtí skončili Chábři, čili FC 
Zubří A, pátí byli borci z TJ Sokol Hutisko-Solanec a šesté se umís-

tily Naděje, tedy FC Zubří B. Nejlepším brankářem turnaje se stal 
Vojta Hláčik z FC Zubří, titulem nejlepší hráč se po zásluze pyšní 
Michal Kozák z FC Dolní Bečva a TOP střelcem turnaje byl Štěpán 
Kubo z FK Prostřední Bečva.             Text a fota Pavel Románek

Podzim byl v Zubří ve znamení dětských fotbalových turnajů. Nejdříve 
si to v půlce listopadu v ROBE aréně rozdaly starší přípravky a o týden 
později pak i mladší přípravky. 

V sobotu 19. listopadu přijalo na turnaj mladších přípravek pozvání 
sedm týmů. Zlato brala Valašská fotbalová akademie (VFA), stříbro 

FC Zubří A a  bronz Valašská Bystřice. Čtvrtá skončila Kopřivnice, 
páté FC Zubří B, šesté FC Zubří C a sedmý byl FC Primus Příbor. 
V individuálním ocenění si nejlépe vedli domácí Zubřané, kteří brali 
hned dvě ceny, a to za nejlepšího střelce — Jirka Rapant a nejlepšího 
brankáře (resp. brankářku) — Eliška Zemanová (oba FC Zubří A). 
Nejlepším hráčem turnaje se stal bezkonkurenční Petr Markl (VFA).
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Gymnastické hry zaplnily sportovní halu k prasknutí
V pořadí již třetí ročník Česko-slo-
venských gymnastických her nazva-
ných Rožnovská prostná proběhl 
v  neděli 6. listopadu ve sportovní 
hale rožnovské vakuovky.

Akce se zúčastnilo celkem 16 od-
dílů s 220 gymnastkami z Česka 
a  Slovenska — například z Bra-
tislavy, Považské Bystrice či od 
Brna. Nechyběly zde ani významné 
osobnosti současné gymnastiky — 
podpředseda Českého svazu gym-
nastických sportů (ČSGS) Milan 
Groš, PR manažér ČSGS Ľuboš 
Ďurčanský (je zároveň vedoucím 
rožnovského oddílu) a předseda 
ČSGS Břetislav Gerla. Sportovky-
ně přišli pozdravit také hejtman 
Zlínského kraje Radim Holiš a za-
stupitel města Rožnova Miroslav 
Kokinopulos. „Celá soutěž proběhla 
bez problémů, dle předem stanovené-
ho časového harmonogramu. Oddíly 
si odnesly spoustu cenných zkuše-
ností a pěkných vzpomínek. Meziná-
rodní soutěž ve sportovní gymnastice 
Rožnovská prostná vedenou pod pro-
jektem Česko-slovenské gymnastické 
hry podpořili finančně nejen Zlínský 
kraj a město Rožnov, ale také vý-
znamné firmy z regionu a  podni-
katelé, za což jim patří poděkování. 
Jinak je třeba ještě zmínit, že soutěž 
organizoval oddíl sportovní gymnasti-

ky Gymnastika specializace Prostná 
pracující pod záštitou rožnovské ZŠ 
5. května spolu s Českým svazem 
gymnastických sportů a za podpory 
Slovenskej gymnastickej federácie,“ 
informoval za organizátory Ľuboš 
Ďurčanský s tím, že z  rožnovských 
sportovkyň se nejlépe v neděli 
umístily: Linda Bolfová (3. mís-
to), Gabriela Juríková (3.  místo), 
Vendula Kuncová (4. místo), Klára 
Ondruchová (5. místo) a Sofie Kr-
hovjáková (6. místo). 

Stejně jako v ostatních sportov-
ních odvětvích je třeba také s gym-
nastikou začít už od útlého věku. 
Na podrobnosti jsme se zeptali 
trenéra rožnovského oddílu. „U dí-
vek je nejlepší začínat již od 3,5 roku 
a  pro kluky doporučuji věk 4,5 roku. 
Pro malé děti máme přichystán 
specializovaný trénink dětské pří-
pravky, který probíhá každé pondělí 
od čtvrt na čtyři a ve středu od půl 
čtvrté v  tělocvičně ZŠ 5. května. Pro 
děvčata starší sedmi let máme tré-
ninky jak ve středu, tak i v sobotu. 
Naše gymnastky jezdí pravidelně na 
soutěže do Česka, Slovenska, Polska 
a  jednáme již s dalšími krajinami 
o  spolupráci. Pořádáme také gym-
nastické tábory, kde je čekají trené-
ři  z  různých oddílů jak z ČR, tak 
i SR a  profesionální animátorky,“ 
dodal Ďurčanský.                        (r)

Tým rožnovských gymnastek s trenéry. Dolní řada zleva Jiřina Brožová (trenérka), Julie Benešová, Beata 
Tůmová, Valerie Vránová a Natálie Ondrašicová. Prostřední řada zleva Ema Hasalíková, Linda Bolfová, Denisa 
Kuzan, Nikoleta Kokinopulosová, Sára Janáčková, Sofie Krhovjaková, Viktorie Volková, Natálie Krhovjáková, 
Barbora Lažová, Ľuboš Ďurčanský (hlavní trenér gymnastického oddílu/PR manažér Českého svazu gymnas-
tických sportů) a Petra Horáková (trenérka tance). Horní řada zleva Petr Jurík (trenér), Kateřina Juríková, Ven-
dula Kuncová, Natálie Urbanová, Gabriela Juríková, Klára Ondruchová, Natálie Horáková a Denisa Mocková.

Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz
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Úspěšná sezona rožnovských atletůÚspěšná sezona rožnovských atletů
V našem městě patří atleti-
ka stále ke sportům, které 
zde neměly tradici, ale vše 
se rychle mění a mladý at-
letický klub AC Sportguides 
Rožnov sbírá velké úspěchy 
napříč věkovými kategori-
emi a  zařadil se mezi nejú-
spěšnější místní sporty. 

V jarní části sezony se stal Jaromír 
Pešek mistrem Moravy a  Slez-
ska v  přespolním běhu v katego-
rii mladších žáků v konkurenci 
60  startujících. V rámci soutěže 
družstev mladších žáků Zlínského 
kraje jsme pravidelně sbírali me-
daile a umístění v popředí, které 
znamenalo postup do moravského 
semifinále. 

Skvělé výsledky našich atletů se 
následně proměnily v nominaci na 
největší sportovní událost pro žac-
tvo v ČR a to na Olympiádu dětí 
a mládeže do Olomouce. „Na tuto 
akci, která probíhá v duchu velkých 
Olympijských her, byli z rožnovského 
klubu nominováni Štěpán Vardžák, 
Tereza Kozlová a Jaromír Pešek. Za 
každý kraj nastoupili do dané atletic-
ké disciplíny vždy jen jeden nejlepší 
závodník, nebo závodnice. Tereze 
Kozlové se podařilo postoupit do finá-
le skoku vysokého v kategorii mlad-
ších žákyň, Jaromír Pešek a  Štěpán 
Vardžák skončili v semifinále svých 
disciplín (800 m, 60 m, 60 m pře-
kážky). Účast na této vrcholné akci 
pro naše atlety znamenala zisk cen-
ných zkušeností a velkou motivaci do 
zbytku sezony,“ uvedl trenér Martin 
Navařík s tím, že koncem srpna se 
konalo mistrovství Zlínského kraje 
mladších žáků v Uherském Hradi-
šti, na kterém Rožnovští posbírali 
hned 9 medailí. Mistry kraje se stali 
Štěpán Vardžák (60 m překážky), 
Jarda Pešek (800 m), Tereza Kozlo-
vá (skok vysoký). Další medaile po-
sbíraly Eliška Horáková v oštěpu, 

Anna Rozkošná a Johana Krupová 
v bězích na 300 m a 800 m a také 
družstvo děvčat ve štafetě.    

Vrcholem rozjeté sezony bylo 
mistrovství Moravy a Slezska 
mladších žáků v Břeclavi. Dvojná-
sobným mistrem Moravy se stal 
Štěpán Vardžák, a to v disciplínách 
60  m a  60 m překážek. Velmi cen-
ný double navíc doplnil 3. místem 
v  běhu na 150 m a svými časy se 
zařadil mezi špičku v kategorii 
mladších žáků v rámci celé ČR. 
Dalšími medailisty z této vrcholné 
akce byli Jarda Pešek, který získal 
2. místo v běhu na 800 m ve velmi 
kvalitním čase 2:19, a Tereza Koz-
lová získala 2. místo ve skoku vyso-
kém výkonem 145 cm. 

Za rožnovskou atletiku však v  le-
tošní sezoně nesbírala úspěchy jen 
mládež. Ultramaratonec Pavel Ko-
číb se nominoval svými výkony do 
české reprezentace a postavil se na 
start legendárního Spartathlonu, 
který se běží z Atén do Sparty na 
trati 246 km. Blanka Bednarská 
získala skvělé 3. místo v kategorii 
žen nad 55 let v závodě Beskydská 
sedmička. Výborné výsledky na 
stupních vítězů pravidelně sbírá 
Marek Tretera a jeho nejlepším 
letošním výsledkem bylo 3. místo 
z  mistrovství Moravy v přespolním 
běhu. Za velkou pozornost stojí 
výsledky handicapovaného atleta 
Ondry Bartoška, který se zúčastnil 
několika světových pohárů, je ně-

kolikanásobným mistrem ČR a  dr-
žitelem českých rekordů v bězích 
na 100 m, 200 m a 400 m. 

Tým AC Sportguides Rožnov 
startoval i na Morava Run, což je 
štafetový závod vedoucí ze skoro 
nejsevernějšího bodu Moravy na 
ten nejjižnější v Lanžhotě.  Rož-
novský tým na tomto závodě zví-
tězil a  zanechal za sebou dalších 
40  štafetových týmů. 

„Není to jen o výsledcích, ale hlav-
ně o tom, že atletika děti baví a je 
o ni čím dál větší zájem. Z kapacit-
ních důvodů nejsme schopni vyhovět 
všem zájemcům, ale díky spolupráci 
se Střediskem volného času nabízíme 
i zájmovou atletiku,“ dodal na závěr 
Navařík.                                       (r)

Přední řada zleva: Anna Rozkošná, Tereza Kozlová, Johana Krupová, Eliška Horáková, Vendula Čápová, Ema Vardžáková, 
Linda Juříčková, Dalibor Juříček, Teodor Jalůvka, Matouš Duda. Zadní řada zleva: Marie Blažková, Tatiana Hrůzková, 
Laura Zíková, trenér Martin Navařík, Štěpán Vardžák, Matouš Kozel, Jaromír Pešek a doprovod Jaroslav Pešek.

Na fotu zleva: Blanka Bednarská, Lucie Kalafutová, Marek Tretera, Radek Škubal, Petr Škro-
bák, Denis Schmidt, Martin Navařík, Martin Rada, Markéta Pernicová a Radek Mikerásek.

http://www.penzion-janostik.cz

