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Provoz rožnovského městského úřadu přes svátky
Veškeré budovy MěÚ budou otevřeny standardně do 22. prosince, v pátek 23. 12. již bude městský úřad uzavřen. Po vánočních svátcích se pro veřej-
nost opět otevře v úterý 27. prosince a pak také ve středu 28. prosince. Ve čtvrtek a v pátek bude radnice pro veřejnost uzavřena. Do plného provozu 
dle běžných úředních hodin se vrátí v pondělí 2. ledna 2023. Zažádat si o voličský průkaz nebo si vyzvednout voličský průkaz k prezidentským volbám 
ale bude možné i   ve dnech 23. 12., 29. 12. a 30. 12. od 8 do 12 hod. Pro vstup do hlavní budovy MěÚ v těchto dnech bude nutné zazvonit.         (r)

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

Cena města pro Milana Hambálka 
          a Anneliese Přikrylovou

Dlouholetý pedagog a historik Milan Hambálek (druhý zleva) a učitelka a bývalá předsedkyně Klubu 
seniorů Anneliese Přikrylová (druhá zprava) jsou držitelé Ceny města za rok 2022. Obě ocenění předalo 
vedení města zastoupené starostou Janem Kučerou (vpravo), místostarostou Tomášem Grossem (vlevo) 
a místostarostkou Markétou Blinkovou (uprostřed) na slavnostním galavečeru, který se v závěru listo-
padu uskutečnil ve Ville Rosenaw v Rožnově pod Radhoštěm. V lednovém a únorovém vydání Spektra 
Rožnovska postupně přineseme medailonky obou oceněných. 

Text a foto Pavel Románek

Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz
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Mírně upravený režim mezi vá-
nočními svátky má také Turistic-
ké informační centrum na Masa-
rykově náměstí, které je otevřeno 
od 27. prosince až do Silvestra 
(včetně). Na Nový rok je zavře-
no, 2. ledna je inventura a znovu 
TIC otevírá 3. ledna 2023. 

TIC během svátků
KRÁTCE

Cena vodného a stočného pro do-
mácnosti a podnikatelské subjekty 
pro rok 2023 se zvýší. VaK Vsetín 
oznámil zvýšení ceny u vodné-
ho o  7,70 Kč vč. DPH za kubík 
a  u  stočného o 6,06 Kč vč. DPH 
za kubík. Celkově odběratelé zaplatí 
za vodné i stočné 104,83 Kč.       (r)

Ve čtvrtek 29. prosince 2022 
bude koncert ROSÉNKY v kos-
tele sv. Antonína na Dolní Beč-
vě. Začátek je naplánován na 
15.00  hodin. V  sobotu 7. ledna 
2023 pak soubor vystoupí na do-
mácí rožnovské půdě v kostele 
Všech svatých ve 14.30 hodin.

Koncert ROSÉNKY
Rožnov vyzývá majitele autovra-
ků, aby je odstranili z městských 
ploch. Jestliže nejsou sami schop-
ni zajistit jejich odstranění, město 
nabízí bezplatnou pomoc při likvi-
daci (kontaktní e-mailové adresy: 
miroslav.kovar@roznov.cz případ-
ně marcel.petrek@roznov.cz).

Výzva k odstranění autovraků Vodné a stočné v roce 2023

Město ukončilo smlouvu s firmou NavláčilMěsto ukončilo smlouvu s firmou Navláčil

Rozestavěné kulturní centrum dostalo novou šanci

V úterý 13. prosince 2022 v odpo-
ledních hodinách došlo k podepsání 
dohody o narovnání ve věci zhotove-
ní hlavní stavby kulturního centra 
mezi městem Rožnov pod Radhoš-
těm a stavební firmou Navláčil.

Rozhodnutí o podepsání dohody 
o  ukončení smlouvy mezi oběma 
stranami předcházelo období, kdy 
obě strany vyhodnocovaly možné 

důsledky. „Se stavební firmou Na-
vláčil jsme se shodli na rozhodnutí 
ukončit naši spolupráci dohodou 
o  narovnání. Firma, jež měla po-
stavit hlavní stavbu, bude mít pro-
placené faktury za části díla, které 
zde dokončila. Zároveň nám bude 
garantovat záruku na dílo a my tak 
budeme moci pokračovat ve snaze 
kulturní centrum dokončit. Jedná-
me v souladu s péčí řádného hospo-

dáře, chráníme zájmy města a jeho 
občanů. Budeme tak mít uvolněné 
finanční prostředky na realizaci stav-
by, aniž bychom je museli blokovat 
v případě soudních sporů, které dle 
zkušeností z minulosti mohou trvat 
i  několik let a  často s  nejistým 
výsledkem. Současně pracujeme na 
úpravě projektové dokumentace i na 
základě výtek od společnosti Navlá-
čil. Podepsáním dohody o narovnání 

také dojde k  uvolnění kapacity pra-
covníků, kteří se budou moci sou-
středit na projektové přípravy a nové 
výběrové řízení tak, abychom zacho-
vali šanci kulturní centrum postavit,“ 
uvedl starosta města Jan Kučera. 

Rozhodnutí o ukončení smlouvy 
dohodou bylo schváleno zastupitel-
stvem města Rožnov pod Radhoš-
těm. 

(měú)

Zastupitelé schválili rekordní rozpočet na rok 2023
Zastupitelé města Rožnova v úterý 
13. prosince schválili rozpočet pro 
rok 2023, který je vyrovnaný a je 
v rekordní výši 880 milionů Kč na 
straně příjmů i na straně výdajů. 

Rožnov má od 13. prosince 2022 
schválen rozpočet na rok 2023. 
A  jedná se o nejsilnější rozpočet 
v  historii města. „Jsem rád, že fi-
nance města držíme pevně a  od-

povědně v rukách. Schválili jsme 
rekordní rozpočet v hodnotě 880  mi-
lionů korun na straně příjmů i výda-
jů. Jeho sestavení bylo náročné. Mar-
kantně vzrostly náklady na energie. 
Oproti rozpočtu 2021 počítáme s  vý-
daji o  17  milionů vyššími. Splácíme 
několik starých úvěrů. Snažili jsme 
se však hledat úspory, kde to šlo, ně-
které odbory úřadu snížily rozpočty 
o  pět procent oproti původnímu návr-

hu. Počítáme s prostředky na kultur-
ní centrum a knihovnu. Rozpočet má 
navíc zdroje na další oblasti ve městě 
a to je důležité. Jsme přichystáni na 
spolufinancování vodovodu Horní 
Paseky, který začne z kraje roku 
2023. Kromě toho máme na investice 
rezervu 38 milionů Kč. Určitě chce-
me realizovat rekonstrukci jezírka 
v  parku a kašnu na náměstí a další. 
Samozřejmě chystáme také investice 

v hodnotě až 60 milionů Kč do ener-
getických úspor, ať už je to výměna 
svítidel veřejného osvětlení nebo za-
teplení budov. Současně navyšujeme 
podporu sportu a sociální oblasti. 
Jsem spokojen, protože držíme fi-
nance ve svých rukách a budeme už 
v příštím roce rozvíjet město tak, jak 
si zaslouží a situace dovolí,“ upřesnil 
starosta města Jan Kučera.  

(měú)      

Aktuální finanční kondice města

Rozpočet pro rok 2023: 880 mil. Kč * Zadluženost města: 31 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 31 mil. * Výše úvěru města za účelem dofi-

nancování staveb KC a  knihovny: 297 mil. Kč (dosud čerpáno 0 Kč) *  
* Aktuální náklady rozpočtu 2022 na stavbu KC: 21,4 mil. Kč (uhrazené 
faktury) * Náklady na stavbu knihovny:  21,5 mil. Kč. (uhrazené fa) *       
* Aktuální výše dotací na KC a knihovnu: 187 mil. Kč. Došlo k získání 
nových dotací v celkovém objemu 107 mil. Kč. Schválená finanční rezer-
va na účtu města pro rok 2023: 10 mil. Kč. *             Data k 14. 12. 2022  (r)

Nová poradna pomůže lidem s příspěvky na bydlení
Město zřídilo poradnu pro žadatele 
o příspěvek na bydlení. Sídlí v  pro-
storech Senior centra na adrese 
1.  máje 1000 (býv. řed. Tesly).

Také občanů Rožnova se dotkly 
zvyšující se ceny za teplo a teplou 
vodu. „Jako město nemůžeme ovliv-
nit cenu, za kterou bude teplo dodá-
váno, ale snažili jsme se najít způsob, 

jak občanům v této situaci pomoct. 
Mnoho lidí bude žádat o příspěvek 
na bydlení, avšak žádost je poměrně 
složitá, a ne všichni se orientují v  on-
-line prostředí. Zřízením poradny 
těmto lidem můžeme pomoci, proško-
lení pracovníci s žadateli celý proces 
projdou, vyplní dokumenty, případně 
zkompletují přílohy, které je k žádosti 
nutné dodat. Žadatel poté půjde na 

Úřad práce s již připravenými do-
kumenty a zkrátí se tak celý proces 
žádosti,“ popsala místostarostka 
Markéta Blinková s tím, že porad-
na je v provozu každý čtvrtek od 
9  do 16 hod. v Senior centru. Sou-
časně město zřídilo také infolinku 
na čísle 605 242 821 a e-mailovou 
adresu poradna@roznov.cz, které 
jsou obsluhovány vždy od pondělí 

do středy v čase 9 až 16 hodin. „Na 
tuto linku či adresu je možné se obra-
cet s dotazy k příspěvkům na bydlení 
nebo k jiným úsporám. Pracovnice 
na telefonu dotaz buď zodpoví, nebo 
klienta přesměruje na konkrétní mís-
to, až už je to poradna k příspěvkům, 
naše Energoporadna nebo sociální 
odbor na úřadu,“ dodala na závěr 
místostarostka.                       (měú)
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Zabodujte s ValachNetem nejen o Vánocích
Vyzkoušejte si bez obav vyšší rychlost in-
ternetu na 14 dní bezplatně – žádné kličky, 

žádná ale. Testovací provoz pro každého, kdo si o něj řekne. Volejte, nebo 
napište e-mail, ve kterém uveďte heslo „INTERNET na MAX“.

V rámci naší nejnovější služby – chytré tele-
vize             jsme připravili pro každého mož-

nost sledovat 30 dní bezplatně přes 100 TV programů včetně možnosti si 
nahrávat oblíbené pořady nebo zhlédnout vysílání až 7 dní zpětně. Co bu-
dete potřebovat? 1. internetové připojení od nás, 2. pár minut na registraci 
účtu, 3. zavolat nám nebo napsat e-mail pro aktivaci vybraných placených 
programů. Nezapomeňte připsat heslo „FIXPROTV na MAX“. 

Více informací najdete na našich WWW stránkách www.valachnet.cz. Volejte 571 115 225 nebo nám napište e-mail na muj@valachnet.cz.   (pr)

INZERCE

Po zimáku se proháněli čerti s dětmiPo zimáku se proháněli čerti s dětmi
Více než stovka dětí a dospělých si v sobotu 
10.  prosince nenechala ujít na rožnovském zimním 
stadionu vydařenou akci Mikuláš na ledě. Pořadate-
lem bylo středisko volného času.                         (r)

Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz
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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

Šéfové samospráv jednali o tepelné energii
Ve středu 14. prosince 2022 pro-
běhl na Lázu závěrečný aktiv 
předsedů samospráv a předsedů 
společenství vlastníků v  Rožnově. 
Hlavním tématem bylo vyúčtování 
topné sezóny, tepelná energie a její 
alternativní zdroje s  využitím pro 
bytové domy. 

Aktivu se zúčastnil také starosta 
města Jan Kučera, který měl na 
setkání úvodní slovo. „Pozvání jsem 
přijal hlavně z důvodu přípravy postu-
pu vyúčtování topné sezóny 2022 až 
2023. Dle informací od Energoaquy 
by dle předběžné kalkulace v  příštím 
roce neměly zálohy na teplo a  teplou 
vodu přesáhnout částku 1452 Kč/GJ 

včetně DPH, což je po událostech 
v  posledních měsících rozhodně 
dobrou zprávou pro všechny obyva-
tele města. Zajímalo mě hlavně, jak 
tato informace ovlivní předpis služeb, 
který obsahuje výši záloh na teplo 
a  TUV,“ uvedl starosta.

Na programu aktivu byla také 
prezentace firmy Tedom na téma 
fotovoltaiky a tepelných čerpadel. 
Odprezentován byl i projekt SBD 
Havířov s využitím dotací fotovol-
taika, tepelná čerpadla a plynová 
kotelna. Na závěr aktivu byly pre-
zentovány praktické zkušenosti 
např. s plynovou kotelnou SVJ 
1.  máje 1354 Rožnov.  

 (měú)

Na začátek aktivu vystoupili předseda představenstva SBD 
Rožnov Dušan Štajer (vlevo) a rožnovský starosta Jan Kučera.
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Rožnovský školní parlament uklidil Rožnov
Školní parlament dětí a mláde-
že uklidil okolí Skalky, hřbitova 
a  Lázu. Na říjnovém druhém setká-
ní parlamentu jsme se rozhodli, že 
si vytipujeme kritická místa v Rož-
nově a  před adventem je společně 
vyčistíme.

Vyzvali jsme pomocí plakátu, aby 
se připojila široká veřejnost. Plaká-
ty na akci pod názvem „Ukliďme 
naše město před adventem“ byly 
k  vidění na sociálních sítích měs-
ta Rožnov, informačních tabulích,  
SVČ a Instagramu parlamentu. 

Školní parlament křičel jedno 
velké ANO! A v úterý 22. 11. 2022 
v 9.00 se zástupci sešli s pytli a ru-
kavicemi na sběr odpadu před SVČ. 

Rozdělili jsme se na dvě skupiny, 
kdy jedna skupina studentů ze ZŠ 
Pod Skalkou, SŠIEŘ spolu s Mar-
ci Válkovou ze SVČ šla na Skalku 
a do jejího blízkého okolí, druhá 
skupina studenti ZŠ 5. května, ZŠ 
Videčská a ZŠ Koryčanské Paseky, 
s Lucií Janků za město Rožnov, 
uklidila okolí hřbitova a Lázu. 

Výsledkem dopoledního úklidu 
byl dobrý pocit z čistějšího města 
a přírody.

Kontejner byl naplněn sedmi 
pytli, kovovou bednou na pivo, 
lahvemi od alkoholu, spoustou ple-
chovek, botami, oblečením a auto-
koberečky.

Věříme a těšíme se, že se do úkli-
du města Rožnova zapojí i široká 

veřejnost, základní školy i střední 
školy, a to hned při první příležitosti 
v dubnu — na akci Dny Země 2023. 

Sledujte webové stránky a sociál-
ní sítě. O všem se brzy dozvíte.

Za Rožnovský parlament dětí 
a mládeže shrnul Emil Andrys, 
ZŠ Pod Skalkou                     (pr)
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Jaké priority by měl mít Rožnov v roce 2023?

SPEKTRUM  NÁZORŮ
Jana Dlabajová (SPD)
Přemýšlím, co městu chybí. Žiji 
tady celý život a vidím, jak se Rož-
nov změnil. Když se mám za sebe 
a SPD vyjádřit, tak bych to řekla 
v tuto chvíli takto.

Je potřeba dodělat kulturní cen-
trum, které je důležité pro kulturní 
život ve městě. Je to projekt, který měl 
být navržen méně okázale a úsporně-
ji. To je pravda. Pokud by ale nedošlo 
k jeho realizaci, město by hodně ztra-
tilo — na vynaložených investicích i na 
kvalitě kulturního života v příštích le-
tech. Přišlo by o dotaci, kterou by zřej-
mě už nikdy nemělo možnost získat.

Můžeme se těšit na novou knihov-
nu. Potřebujeme vzdělané lidi, kteří 
nečtou jen články na internetu, nesle-
dují pouze televizi, ale mají širší roz-
hled, vědomosti, čtou si pro potěšení 
a vedou k tomu i své děti. Ty samo-
zřejmě potřebují kvalitní školy. Proto 
podpoříme zateplení školy na Záhu-
mení a školky na Koryčankách.

Dospělé samozřejmě trápí i jiné 
věci. Město nepromyšleně v minulos-
ti odprodalo firmě EA rozvody tepla 
a výměníkové stanice. Nyní nemá 
možnost ovlivnit ceny tepla pro lidi 
v bytech. Jedinou možností je podpo-
řit ty, kdo se budou chtít od centrál-
ního rozvodu tepla odpojit.

Co mi zde osobně schází? Jezdec-
ký areál, jež město prodalo, zůstala 
hořká vzpomínka.

Přála bych si, aby se v příštím 
roce našemu městu dařilo, aby bylo 
schopné koupit Společenský dům, 
který patří k naší historii. Řada ob-
čanů by jistě uvítala, kdyby město 
získalo do svého vlastnictví dům, 
kde by šlo vytvořit nové startovací 
a sociální byty.

Přeji nám krásné Vánoce a úspěš-
ný nový rok 2023!

Tomáš Gross (za KDU-ČSL)
Priority města do roku 2023? Za 
mne je nejdůležitější snažit se o to, 
aby se v Rožnově všem dobře žilo. 
Aby město bylo uklizené a čisté, aby 
se v maximální míře zelenalo a aby 
bylo dopravně přívětivé pro pěší, 
cyklisty i řidiče. A k tomu musíme 
směřovat i naši práci a investice. Vě-
řím, že ještě v prosinci letošního roku 
rozsekneme gordický uzel s názvem 
kulturní centrum. A podle výsledku 
také budeme moci plánovat další 
(především investiční) akce města. 
Týká se to opravy náměstí 1. máje, 
rekonstrukce kašny na Masarykově 
náměstí nebo dokončení vodovodu 
v části Horní Paseky. Nezapomene-
me ani na opravy silnic a chodníků 
nebo dětských hřišť. Jedním z vel-
kých úkolů připravených na příští 
rok je také maximální úspora energií 
v našich budovách a veřejném osvět-
lení. Tady se připravuje velký projekt 
na výměnu svítidel za LED světla 
a  také zateplení alespoň jedné (lépe 
hned dvou) budov našich škol.

Samostatnou kapitolou pak je 
problematika hospodaření s odpa-
dy. Tady nám výrazně rostou ceny 
za svoz odpadu a za jeho uložení. 
Možná je na místě začít uvažovat 
o dotřiďovací lince. Nebo o bioplyno-
vé stanici, která by na jedné straně 
mohla snížit náklady na likvidaci 
bioodpadu a na druhé straně by 
mohla vyprodukovat použitelné tep-
lo. A podobných projektů a myšlenek 
je daleko více, jen nepůjdou všechny 
zrealizovat hned.

Závěrečnou otázku, co Rožnovu 
chybí, otočím. Přál bych nám všem, 
aby v roce 2023 nechybělo zdraví, po-
hoda doma i v zaměstnání a hlavně 
radost z malých i velkých věcí, které 
nás v příštím roce potkají. Přeji všem 

krásný rok 2023 a těším se na setká-
vání s občany krásného valašského 
města. S Rožnovany.

Radúz Mácha (za ANO)
Prioritou je obecně vždy vyvážený 
rozvoj s optimálním a efektivním 
využitím disponibilních finančních 
zdrojů. Nové vedení města a zvole-
ní zastupitelé, bez ohledu na to, ze 
kterého volebního seskupení pochá-
zejí, musejí v sobě zejména najít sílu 
a umění se dohodnout a svou ener-
gii nasměrovat nikoliv ke konfron-
taci, ale ke spolupráci na vzájemně 
dohodnutých klíčových prioritách 
rozvoje svého města.

Investičně dokončit je primárně ne-
zbytné zejména to, na čem se usilov-
ně pracovalo a na co se již vynaložily 
největší finanční zdroje v předchozích 
dvou volebních obdobích. Tedy ať už 
na kulturní centrum, či rekonstrukci 
a přístavbu městské knihovny. Potěši-
telnou zprávou je, že rozpočet města 
pro rok 2023 jasně reflektuje snahu 
dokončit obě tyto klíčové investice. 
Navíc se úspěšně daří získávat další 
dotační zdroje k jejich realizaci a tím 
jasně vyvrátit argumenty těch, kteří 
v předvolební rétorice strašili občany 
finančním kolapsem města.

Aktuálně dobrá finanční kondice 
města i promyšlené využití nových 
dotačních příležitostí nám teď umož-
ní směrovat úsilí k dalším rozvojo-
vým záměrům, jako je např. úprava 
našeho náměstí včetně rekonstrukce 
ostudné kašny, modernizace jezírka 
v městském parku, postupná a pro-
myšlená revitalizace veřejného pro-
stranství našich sídlišť, vybudování 
důstojného městského tržiště, parko-
vání nikoliv expanzivním rozšiřová-
ním ploch, ale patrových stání apod.
Je čas vánoční a jsme na prahu roku 

nového. A tak si přejme pevné zdra-
ví, plnou náruč štěstí, a mějme na 
paměti, že rozvoj je o neutuchajícím 
elánu, síle, drajvu, optimismu a víře 
v lepší zítřky.

Jan Kučera (Nezávislí Rožnováci)
V Rožnově se musí dobře žít. Zdědili 
jsme po našich předcích krásné město. 
Jak často rád říkám: Rožnov je jedno 
z nejhezčích měst v České republice 
a  jedno z nejlepších míst k životu 
vůbec. Krásná příroda, jsme město 
‚dochůzích‘ vzdáleností, kam všude 
dojdu pěšky. Máme nadstandardní 
vybavenost službami. Ale pořád je 
toho hodně, co zlepšovat. Bezpečnost, 
energie a  kvalitní veřejná infrastruk-
tura a  služby. Vrhneme se na bez-
pečnost posílením městské policie. 
Mám radost, že bude v příštím roce 
vyřešena kolizní křižovatka výjezdu 
z průmyslového areálu na I/35. Mu-
síme řešit náklady na energie. Měs-
to bude investovat do energetických 
úspor až sto milionů. Chceme zateplit 
zbývající budovy, nachytaná je výmě-
na většiny svítidel veřejného osvětlení. 
Plánujeme ale i další opatření jako 
fotovoltaiku na veřejné budovy nebo 
regulace tepla v budovách. Nadále 
chce být město nápomocno občanům 
energoporadnou nebo ve spolupráci 
s  Klubem seniorů poradnou pro zpra-
cování žádosti o  příspěvek na bydlení. 
Město si zaslouží investice do služeb 
a infrastruktury pro lepší život. Jsem 
moc rád, že po zhruba 15 letech bude 
dokončen a  zkolaudován poslední 
úsek chodníku Tylovice-Hážovice. Po 
zhruba 15 letech diskusí a příprav se 
rozjede výstavba vodovodu na Horní 
Paseky. Po zhruba 15 letech sporu 
s  IPR, ve kterém byly i budovy školy 
na Záhumení a mateřské školy na Ko-
ryčanských Pasekách, se chystá jejich 

Starý rok 2022 je u konce, nový rok 2023 je před námi. Jaké priority by měl mít Rožnov v příštím roce?
 Co našemu městu chybí a je třeba dodělat?

Odpovědi na tyto otázky jsme hledali napříč rožnovskou komunální politickou scénou. 

Členové zastupitelstva města Rožnova pod Radhoštěm pro období 2022 až 2026. Zleva Radim Holiš, Petr Uličný, Jiří Pavlica, Zdeněk Kypet, Aneta Vala-
sová, Radúz Mácha, Jana Dlabajová, Rostislav Szeruda, Zdeněk Němeček, Jaromír Koryčanský, Kristýna Kosová, Jan Fiedler, Petr Stolář, starosta Jan Ku-
čera, místostarosta Tomáš Gross, Antonín Slovák, Petr Jelínek, místostarostka Markéta Blinková, Martin Drápal, Daniel Drápala a Miroslav Kokinopulos. 
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rekonstrukce a zateplení. A bude toho 
mnohem více.

Město by si v příštím roce zaslou-
žilo spolupráci a sounáležitost a udě-
lám vše pro to, abychom spolupráci 
rozvinuli. A Rožnovákům bych popřál 
pevné zdraví, klidný rok bez drama-
tických změn a budu se těšit na se-
tkání na řadě akcí, které se v Rožnově 
budou konat. Snad poprvé se budeme 
moci setkat také na Dnech města.

Antonín Slovák (za ODS)
Priority Rožnova a jeho obyvatel? 
Z pohledu lidství by to měla být ur-
čitě úcta a respekt k bližnímu člově-
ku. Musíme umět obětovat svůj život 
pro druhé. Oběť má smysl. Z pohle-
du města by mělo začít rezonovat 
slovo „udržitelnost“, a to jednak ve 

vztahu ke stabilizaci financí a jejich 
investicím, tak udržitelného rozvoje 
města. Rok 2023 zcela jistě nebude 
rokem lehkým, vzhledem k turbulent-
ní době ve vývoji cen komodit, růstu 
cen energií a nejisté geopolitické situ-
aci. Avšak to základní vždy zůstává, 
a  to jsou hodnoty, na kterých musí-
me stavět. Náš první prezident, pan 
profesor T. G. Masaryk založil náš 
právní stát na 4 základních princi-
pech — kořenech: Pravda, Víra, Svo-
boda a Důstojnost. Jsou to hodnoty, 
které by měl vyznávat každý z nás ob-
čanů vč. představitelů města i úřední-
ků městského úřadu. Žijme, protože 
po životě následuje smrt, která právě 
definuje náš vztah k hodnotám. Tepr-
ve v tu chvíli si uvědomujeme, jakou 
spoustu věcí bychom dělali jinak.

Prioritou Rožnova je z mého pohle-
du také snaha o hezčí, čistší a moder-
ní Rožnov. Z pohledu investic zcela 
jistě bude záležet na vývoji u KC. Měs-
to Rožnov má ale připraveno spoustu 
dalších investičních akcí, na které ob-
čané čekají již mnoho let, např. nová 
osvětlená fontána uprostřed náměstí 
TGM. Město bude muset rovněž více 
akcentovat svou pozornost na opatře-
ní v úsporách energií např. zateplení 
MŠ Koryčanské Paseky a ZŠ Záhu-
mení, projekty FVE na dalších měst-
ských budovách, výměna veřejného 
osvětlení za úspornější Led technolo-
gii atd. Velká akce bude vybudování 
vodovodu na Horních Pasekách.

Co zcela jistě město dokončí je 
přístavba a rekonstrukce nové mo-
derní knihovny, která dotvoří pro-

stor nábřeží a vznikne tak moderní 
budova 21. století. V politice máte 
odpovědnost, musíte dělat, co je 
správné, ne to, co vám dává šanci 
ještě několikrát vyhrát volby. Mám 
ale víru, že se nám společně podaří 
posunout Rožnov dopředu. Víra je 
totiž právě proto vírou, že připouští 
i pochybnosti a nejistotu.

Máme zde ale čas vánoční, svátky 
klidu, pohody a oslav narození na-
šeho Pána Ježíše Krista. Naši předci 
by se jistě divili, jak se mnohé pů-
vodní tradice Vánoc od dnešního 
moderního pojetí liší. Některé z nich 
jsou oživovány ve snaze připome-
nout, že smyslem Vánoc není jenom 
obdarovávání se a honba za dárky. 
Hezké Vánoce!

Radnice informuje: Prezidentské volby 2023
Změna umístění volební místnosti v Tylovicích

Volba prezidenta proběhne na úze-
mí České republiky v pátek 13. ledna 
2023 od 14 do 22 hodin, a v sobotu 
14. ledna 2023 od 8 do 14 hodin. 
Případné druhé kolo volby proběh-
ne v pátek 27. ledna 2023 a v sobotu 
28. ledna 2023 ve stejných časech. 
V termínech stanovených zákonem 
mohou voliči volit i v zahraničí.

Hlasovací lístky obdrží voliči do 
řádně označených poštovních schrá-
nek podle místa svého trvalého po-
bytu nejpozději v úterý 10. ledna. 
Hlasovací lístky jsou vytištěny pro 
každého kandidáta samostatně na 
formátu A5 a jsou jednostranné. 
Volič při hlasování vybere jeden 
hlasovací lístek, který dále nijak ne-
upravuje.

V Rožnově je stejně jako při po-
sledních volbách vytvořeno celkem 
14 volebních okrsků. Ke změně 
došlo u volebního okrsku č. 3. Vo-
lební místnost již nebude umístěna 

v Mateřské škole Tylovice, ale nově 
bude situována v 1. patře budovy 
Městských lesů Rožnov (bývalá Po-
žární zbrojnice Tylovice). Ostatní 
volební místnosti i jejich adresy zů-
stávají stejné, přičemž bezbariérový 
přístup mají volební místnosti 2, 6, 
7,  8,  9, 10, 11, 13, 14. Jako vždy 
bude zařazení ulic a domů uvede-
no ve volební vyhlášce, která bude 
nejpozději 29. 12. 2022 vyvěšena 
na úřední desce městského úřadu, 
na vstupních dveřích budov, ve kte-
rých 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 voleb-
ním okrsku č. 1 — volební místnost 
v budově Základní školy Videčská. 

I při volbě prezidenta republiky 
mohou voliči ze závažných zejména 
zdravotních důvodů požádat o  vol-
bu do přenosné volební schránky 

v  místě svého trvalého pobytu. 
V  takovém případě je třeba telefo-
nicky požádat pracovnice městské-
ho úřadu (tel. 571 661 146, 739 503 
554,  571 661 163, 739 532 970) 
nebo ve dnech voleb příslušnou 
okrskovou volební komisi, v jejímž 
územním obvodu má volič trvalý 
pobyt, o možnost hlasovat mimo 
volební místnost. 

Při volbě prezidenta republiky 
lze volit na voličský průkaz. Voliči 
s trvalým pobytem v Rožnově pod 
Radhoštěm mohou požádat o vydá-
ní voličského průkazu na oddělení 
správních činností MěÚ, matrika, 
buď osobně nejpozději do středy 
11. 1. 2023 do 16 hodin (pro II. kolo 
nejpozději do středy 25. 1.  2023 do 
16 hodin), nebo podáním v listinné 
nebo elektronické podobě doruče-
ným městskému úřadu nejpozději 
do pátku 6. 1. 2023 do 16 hodin 
(pro II. kolo do pátku 20. 1.  2023 
do 16 hodin). Podání musí být 
v  listinné podobě opatřené úředně 
ověřeným podpisem voliče, v elek-

tronické podobě musí být zaslané 
prostřednictvím datové schránky 
voliče do datové schránky města.

Vyhotovené voličské průkazy se 
vydávají od čtvrtka 29. 12. 2022. 
Úřední hodiny pro vydávání volič-
ských průkazů v období vánočních 
svátků jsou uvedeny na webových 
stránkách města www.roznov.cz 
stejně jako průběžně publikované 
informace k volbám a občané je na-
leznou pod tímto QR kódem (nutno 
načíst mobilem či tabletem). 

(měú)

Bývalý rožnovský zastupitel a radní 
Petr Kopecký (46) by se měl stát rek-
torem Ostravské univerzity. Akade-
mický senát ho navrhne prezidentovi 
republiky ke jmenování do funkce od 
1. března 2023. Dosud Petr Kopecký 
působí na Katedře anglistiky a ameri-
kanistiky Filozofické fakulty. 

 � Funkce byste se měl ujmout od 
března 2023. Co to pro Vás bude zna-
menat v pracovním i osobním životě? 
Budete mít ještě čas se angažovat 
v  rožnovské komunální politice? Zů-
stanete bydlet v Rožnově?
„Pochopitelně to pro mě bude velká 
změna. Prostor pro rožnovskou ko-
munální politiku mít nebudu. Konec-
konců v zářijových volbách jsem ani 
nekandidoval. Rožnov neopustím, ale 
pracovní týden budu trávit spíše v  Ost-
ravě a na služebních cestách.“  

 � Chystáte zásadní změny na univer-
zitě? Jaké jméno má tato vysoká ško-
la ve světovém či evropském měřítku, 
která fakulta je nejprestižnější?
„Nejsem revolucionář, půjdu cestou 
evoluce. V mnohém budu navazovat 
na svého předchůdce. Důraz budu 
klást mj. na kompetenční vzdělávání 
a rozvoj dovedností uplatnitelných 
v  profesním životě (např. kritické 
myšlení a informační gramotnost). 
Frontální faktografická výuka, zalo-
žená pouze na znalostech a memoro-
vání, už by dnes opravdu neměla být 
tím hlavním. 

V českém kontextu si Ostravská 
univerzita vede velmi dobře. V tom 
evropském a světovém je konkuren-
ce obrovská. Na každé fakultě se 
ale vždy najdou  pracoviště, která 
si vedou výborně i v mezinárodním 
měřítku.“

 � Je reálné nějaké užší propojení Rož-
nova (např. skanzen, Správa CHKO 
Beskydy...) s Ostravskou univerzitou?
„Propojení už existuje. Filozofická 
fakulta bude s Národním/Valašským 
muzeem v přírodě příští rok pořádat 
už třetí velkou konferenci o Valašsku. 
CHKO Beskydy, a dokonce i město 
spolupracovalo s naší přírodovědec-
kou fakultou (PřF). Kolegové z PřF 
mimochodem zpracovali jednu z prv-
ních adaptačních strategií na změnu 
klimatu pro samosprávu v ČR (pro 
Ostravu), kterou se může inspirovat 
nejen Rožnov. Do Rožnova dvakrát za-
vítal i ředitel Centra pro další vzdělá-
vání z pedagogické fakulty. A jakmile 
se otevře na Ostravské univerzitě obor 
stomatologie, což doufám bude v září 
2023, bude z toho snad někdy profito-
vat i Rožnov. I fakulta umění a  fakul-
ta sociálních studií mají co nabídnout.

Třeba vloni na městském úřadě vysta-
vovali studenti ateliéru malby. V  ob-
lasti sociální práce představuje naše 
fakulta sociálních studií republikovou 
špičku.“

 � Jste prvním Rožnovanem, který 
tak vysokou akademickou funkci 
bude vykonávat nebo víte o něja-
kých svých předchůdcích?
„O žádném rektorovi či rektorce z Rož-
nova nevím. Nedělal jsem si k tomu 
však žádný průzkum.“                   (r)
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ZŠ Videčská opět vítězem soutěže České televize

Tým ZŠ Videčská po vítězství v Ostravě (Malý svět techniky) — zleva — František Jurajda, 
Tereza Horáková, David Kozák, Marek Sommer, Anna Plešková s učitelem Karlem Jakešem.

Dne 27. září 2022 se Základní škola 
Videčská v Rožnově pod Radhoštěm 
zúčastnila soutěže České televize 
„Už tam budem“. Soutěžní tým ve 
složení David Kozák (kapitán), Anna 
Plešková, Tereza Horáková, Marek 
Sommer a František Jurajda porazil 
žáky ze Základní školy v Pišti.

Po dlouhém a napínavém souboji 
tým Videčské zvítězil a v konečném 
zúčtování získal všechny ceny, kte-
ré se vyhrát daly. Pořad odvysílala 
Česká televize v pátek 4. listopadu 
2022 a v repríze v neděli 6. listo-
padu 2022. Pokud jste tento díl ne-
stihli, můžete se na něj podívat na 
webu ČT Déčka.

Ještě je potřeba zmínit, že to 
není poprvé, co žáci Základní ško-
ly Videčská vyhráli tuhle soutěž. 
Poprvé se tak stalo 17. února 2020 
s   týmem, který již nyní úspěšně 
studuje na středních školách. Kvůli 
covidu pak dlouho na danou soutěž 

nevyjeli, ovšem stoprocentní úspěš-
nost je zárukou, že se jí budou na-
dále účastnit a neustále podporovat 
své žáky, kteří jsou moc šikovní 

a  nadaní. Vítězům moc gratulu-
jeme a  těšíme se na další úžasné 
úspěchy žáků Zlínského kraje.

Karel Jakeš                             
Ondřej Vendelín Veselka                                    

foto Michaela Mikulenková

Aktuality z oddílu trampolín
 �Úspěch na MČR žactva

V sobotu 3. 12. 2022 proběhlo 
v Olomouci Mistrovství ČR žac-
tva ve skocích na trampolíně.

Z rožnovských trampolínistů 
splnili kritéria pro start Veronika 
Jurčová a Lukáš Závorka v kate-
gorii jednotlivců do 12 let. Mezi 
staršími soutěžícími 13 až 14 let 
měli rožnovští skokané zástupce 
díky Nicol Churé, Lucii Juříčko-
vé a Vítu Zvalenému. Trampolí-
nisté bojovali o mistrovský titul 
v kategoriích jednotlivců, syn-
chronních dvojic a  smíšených 
družstev.

Z kvalifikace postoupil Lukáš 
Závorka, který těsně obsadil tře-
tí místo s počtem bodů 42,690. 
Bronz také v silné konkurenci 
starších žákyň vybojovala Lucie 
Juříčková 45,750. Nicol Chu-
rá skončila šestá 43,870. Mezi 
staršími žáky si mistrovský titul 
odnesl Vít Zvalený (44,080). 
Rožnovští skokani svým výko-
nem v jednotlivcích zajistili také 
postup družstva do finále, kde 
kvalitním vystoupením zajistili 
pro Rožnov p. R. stříbrnou me-
daili. Závodní maraton pokračo-
val soutěží synchronních dvojic. 
Kvalifikací prošly oba rožnovské 
páry, a přestože to dívky měly 
trošku složitější, slavili nakonec 
zisk stříbra Churá s Juříčkovou 
i  Závorka a Zvalený. Konečná 
bilance šesti medailí z MČR je 
tak hezkou tečkou za letošní zá-
vodní sezónou.

 �Konečné pořadí seriálu Čes-
kého poháru 2022 — Rožnovský 
úspěch

Letošní 26. ročník Českého 
poháru obsahoval čtyři závo-
dy, jejichž výsledky rozhodly 
o nejlepších trampolínistech 
v kategoriích žactva, juniorů, 
dospělých B a   seniorů. Rožnov 
si odvezl osm  pohárů za celkové 
pořadí!

Rožnovským skokanům se daři-
lo ve všech kategoriích, kde měli 
zastoupení. Mezi žactvem do 
12  let se dařilo Veronice Jurčové 
a Lukáši Závorkovi, kteří stabilní-
mi výkony vybojovali druhé mís-
to. Mezi juniorkami ve věku 13 až 
16 let vévodila zkušená Michaela 
Juříčková, která zvítězila. Nově 
v této kategorii soutěžily také 
celkově čtvrtá Lucie Juříčková 
a  dvanáctá Nicol Churá. V junio-
rech si Vít Zvalený vyskákal v se-
zóně 2022 třetí místo, stejně jako 
synchronní pár juniorek Lucie 
Juříčková a  Vendula Dedková. 
Ta v jednotlivcích ženy „B (15+)“ 
přidala ještě stříbrný pohár. Do 
první desítky se vešly také pátá 
Adéla Čápová a devátá Zuzana 
Jurčová. Druhé místo v kategorii 
muži „B (15+)“ si vyskákal Filip 
Zvalený.

Do elitní kategorie dospělých 
17+ se započítávaly také výsled-
ky nejlepších juniorek, a tak 
nakonec Michaela Juříčková zís-
kala i stříbro v ženách a její mla-
dičká sestra Lucie obsadila mezi 
ženami krásné sedmé místo. 

Přestože rožnovský oddíl ne-
patří mezi nejpočetnější, dokáže 
stále vychovávat mladé talenty...

Petra Juříčková
Trampolíny Rožnov

Gymnastky z oddílu Gymnastika 
specializace prostná vedeného pod 
ZŠ 5. května Rožnov pod Radhoš-
těm se dne 19. 11. 2022 zúčastnily 
mezinárodní soutěže ve sportov-
ní gymnastice v Polsku ve městě 
Ostrołęka. Soutěž byla pořádána 
v  gymnastické zcela nové sportov-
ní hale „Hala Arkadiusze Gołaśe“. 
Soutěže se účastnilo celkem téměř 
300 závodníků. Pro rožnovské 
gymnastky to byla časově náročná 
soutěž, protože závodit se začínalo 
v 10 hod. a vyhlášení výsledků po-
sledních závodnic proběhlo až ve 
21  hod. Některé závodnice z  rož-
novského gymnastického oddílu 
využily možnost při cestě do Os-
trołęky navštívit v Lodži zábavný 
park Mandoria, který dětem přinesl 
množství krásných zážitků a  zpes-
třil tak celý program. Rožnovské 
gymnastky podaly velice pěkné vý-
kony, čímž se jim podařilo úspěšně 
reprezentovat jak gymnastický oddíl 
Gymnastika specializace prostná, 
školu ZŠ 5. května, tak i město Rož-
nov pod Radhoštěm ve světě. Nejlé-

pe se předvedla nejmladší závodnice 
Viktorie Volková, která v nejmladší 
kategorií vybojovala zlatou medaili.

Nejlepší gymnastky a gymnasty 
vyhodnotily velké osobnosti polské 
sportovní gymnastiky, a to trojná-
sobný zlatý medailista z mistrovství 
světa a bronzový medailista z mist-
rovství Evropy ve sportovní gymnas-
tice Adam Kierzkowski a vícenásob-
ná medailistka z mistrovství Polska, 
olympionička Gabriela Sasnal.

Seznam nejlepších výsledků rož-
novských závodnic v Polsku: 1.  mís-
to Viktorie Volková (na fotu), 4. Ven-
dula Kuncová, 5. Kateřina Juríková, 
6.  Gabriela Juríková.

Děkujeme i všem ostatním rožnov-
ským gymnastkám za podání dobrých 
výsledků. Rožnovský oddíl Gymnas-
tika specializace prostná se již nyní 
začal připravovat na další soutěže 
ve sportovní gymnastice, a  to na 
soutěž v Manchesteru (Velká Bri-
tánie), v Popradu (Slovensko), Bys-
třici a Hulíně (domácí soutěže). 

Ľuboš Ďurčanský

Úspěch rožnovských gymnastek
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KAM
ZA KULTUROU

LEDEN 2023
Vážení čtenáři,

níže vám přinášíme lednový 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.

Rožnovská kapela Chorobopop vydala své 
druhé album Odrazit od dna. I na nové 
nahrávce kapela v jedenácti písních rozvíjí 
poetiku naznačenou svým názvem: textově 
chorobopis, hudebně pop. Pravda, ne vždyc-
ky. Hlasy chroptí i zvoní, kytary zvoní i ře-
žou, basové linky vládnou. Sem tam synťák. 
CD je k mání nějakou dobu a teď vychází 
očekávaná vinylová verze, kterou pokřtí (jak 
jinak) ve Vrátnici a k tomu si pozvali plzeň-
skou kapelu Safenat Paneach, bigbítovou 
kapelu poučenou devadesátkami. Vstupenky 
na původní termín 27. října zůstávají v plat-
nosti.
20.00 hodin — Vrátnice
 

 � PONDĚLÍ 16. 1.
KINOKAVÁRNA• RIMINI
Smrt matky přivádí Richieho Brava z adoptiv-
ního domova v Itálii zpět do jeho pokoje v rod-
ném Dolním Rakousku. S kořalkou v ruce 
a sametovými melodiemi Wurlitzeru ve vzdu-
chu se ve sklepě se svým „piccolo fratello“ 
loučí s rodičovským domem…
19.00 hodin — Vrátnice
 

 � ČTVRTEK 19. 1.
KLUB CESTOVATELŮ • SVÁŤA BOŽÁK: 
RAAM DOBRODRUŽSTVÍ
Sváťa Božák je vytrvalostní cyklista, který 
letos vyhrál nejdelší a nejtěžší silniční ultra-
maraton na světě. Téměř 4 900 km dlou-
hou trasu ze západu na východ USA ujel 
v čase 10 dní, 3 hodiny a 6 minut. Za tu 
dobu naspal pouhých 18 hodin. Vyhrál ve 
své kategorii do 50 let a v absolutním pořadí 
pak skončil druhý! Jak zvládl tak extrémní 
závod a jak ho prožíval? Jak se na něj při-
pravoval? Kdo byl jeho motorem, který ho 
hnal do cíle? Co pro něj výsledek znamená? 
To vše se dozvíte v netradičně sportovním 
Klubu cestovatelů.
19.00 hodin — Vrátnice
 

 � SOBOTA 21. 1.
PROUZA, GARLANDS
Koncert.
20.00 hodin — Vrátnice
 

 � PONDĚLÍ 23. 1.
KINOKAVÁRNA • MILUJ SVÉHO ROBOTA
Alma je vědkyně ve slavném Pergamonském 
muzeu v Berlíně. Aby získala pro svou práci fi-
nanční prostředky na výzkum, je přesvědčena, 
aby se zúčastnila mimořádného experimentu. 
Po dobu tří týdnů musí žít s humanoidním ro-
botem.
19.00 hodin — Vrátnice

 � ČTVRTEK 5. 1.
KINOKAVÁRNA • HODNĚ ŠTĚSTÍ, PANE 
VELIKÝ
Nancy za celý svůj život spala jen s vlastním 
mužem, který navíc v posteli nestál za nic. 
Když zůstane sama, uvědomí si, že vlastně 
vůbec netuší, co je dobrý sex. Namísto čtení 
ženských časopisů a studování odborné lite-
ratury se rozhodne pro podstatně rychlejší 
a jednodušší formu vzdělávání v tomto oboru 
a objedná si služby zkušeného profesionála.
19.00 hodin — Brillovka

 � PONDĚLÍ 9. 1.
KINOKAVÁRNA • BLÍZKO
Léo a Rémi jsou si blízcí. Prožívají spolu chla-
pecká dobrodružství, sdílí spolu celý svět a  sko-
ro každý moment. Dostávají se ale do věku, kdy 
věcem začínáme dávat jména. Co mezi nimi 
vlastně je? Hluboké přátelství, nebo láska.
19.00 hodin — Vrátnice
 

 � PONDĚLÍ 9. 1. — STŘEDA 29. 3.
VÝSTAVA • JAN ŠROUBEK – VŠUDE ŽIJÍ 
LIDÉ
Jan Šroubek (1958) je berounský fotograf, 
jehož hlavním tématem je žánrová fotografie 
a reportáž, fotografuje zejména lidi v nejrůz-
nějším prostředí, zachycuje každodenní život 
v rozličných zemích světa. Výstava s názvem 
Všude žijí lidé představuje jeho žánrovou 
a dokumentární tvorbu. Jsou zde zastoupeny 
snímky z jeho cest do méně navštěvovaných 
koutů světa, ať už je to Archangelská oblast 
v Rusku, Gruzie, Náhorní Karabach, Armé-
nie, Uzbekistán či třeba rómské osady na Slo-
vensku, ale i do turistických destinací jako Srí 
Lanka, Kuba, Austrálie, Nový Zéland, Argen-
tina, Chille, Zanzibar a další.
Výstava je otevřena pondělí, středa 8 až 17 ho-
din, úterý, čtvrtek a pátek 8 až 14 hodin.
Galerie Na Radnici
 

 �ÚTERÝ 10. 1.
KRUH PŘÁTEL HUDBY • BENNEWI-
TZOVO KVARTETO
Novoroční koncert se slavnostním přípitkem 
starosty města. Bennewitzovo kvarteto je 
v mezinárodním měřítku špičkovým komorním 
souborem.
18.00 hodin — sál ZUŠ
 

 � SOBOTA 14. 1.  
CHOROBOPOP, SAFENAT PANEACH

 � STŘEDA 25. 1.
GILAD ATZMON QUARTET
Koncert.
19.00 hodin — Vrátnice
 

 � ČTVRTEK 26. 1.
KINOKAVÁRNA • OSM HOR
Pietro je chlapec z rušného italského města, 
Bruno je kluk ze zapomenuté alpské vesnice. 
Jeden se každé léto vrací do hor s rodiči, druhý 
kopce nikdy neopouští. Sdílí lásku k majestát-
ním vrcholům, složitý vztah k vlastním otcům 
a časem i husté plnovousy. Tak jako příroda 
roste, usychá a znovu vzkvétá, mění se i jejich 
přátelství.
19.00 hodin — Brillovka
 
PONDĚLÍ 30. 1.
KINOKAVÁRNA • ONO
Dvanáctiletá gymnastka Tinja se zoufale snaží 
zalíbit své matce, která je posedlá rodinnou 
image a jejíž populární blog „Krása všedních 
dní“ představuje idylickou existenci jejich rodi-
ny jako dokonalost na předměstí. Jednoho dne 
najde Tinja v lese zraněného ptáka, přinese si 
jeho podivné vejce domů, uloží ho do své po-
stele a pečuje o něj, dokud se nevylíhne. Tvor, 
který se z něj vyklube, se stane jejím nejbliž-
ším přítelem a živoucí noční můrou…
19.00 hodin — Vrátnice
 
PODCASTY • https://www.tka.cz/podcasty
 

Městská knihovna
Tel.: 571 654 747

 � STŘEDA 4. 1. 
ČTENÍ SLUŠÍ KAŽDÉMU
Čtení z knih, které ač možná zůstaly pozapo-
menuty, mohou stále oslovovat.
14.00 hodin — kavárna Domova seniorů
 

 �ÚTERÝ 17. 1. 
SOUČASNÉ DĚNÍ Z POHLEDU ASTRO-
LOGIE A AUTOMATICKÉ KRESBY
Zdenka Nesvadbová. Jaký bude rok 2023 
a co nás v něm čeká? Pomocí astrologie 
a kreslených vhledů se naladíme na současné 
dění v životě a nahlédneme do možností, které 
nám nabízí nový rok a jak je můžeme využít 
ve svůj prospěch. Zdenka Nesvadbová propo-
juje tradiční astrologické metody s intuitivní 
kresbou. Přijďte se tedy naladit na energii, 
kterou nový rok s sebou přinese, a dozvědět 
se něco víc.
17.00 hodin — Spolák  

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

 �NEDĚLE 1. 1. AŽ SOBOTA 28. 1.
Stage Garden GALLERY CREARS — pavilon, 
Na Zahradách 2186: PETER CVIK — Land-
scape as a human /Krajina ako človek/

 �NEDĚLE 1. 1. AŽ PÁTEK 31. 3.
Galerie CREARS — vila , nábř. Dukel. hrdinů 
442: SALON — skupinová výstava 

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

 � PONDĚLÍ 2., 9., 16., 23. a 30. 1.
KUželův BUbenický KUrz 
hra na africké bubny djembe — Pavel KUŽEL 
Kubeša
pokročilí 16.00 až 18.00, pokročilí začáteční-
ci 18.00 až 20.00 hodin — Slunečnice

 �ÚTERÝ 3., 10., 17., 24. A 31. 1.
JÓGA PRO DĚTI ML.ŠK. VĚKU 
skupinové cvičení — Zdenka Solanská 
15.00 až 16.10 hodin — Slunečnice

 �ÚTERÝ 3. A 24. 1.
KRUH PŘÁTEL BRUNO GRÖNINGA 
17.00 až 19.00 hodin — Slunečnice

 � STŘEDA 4., 11., 18. A 25. 1.
JÓGA PRO VŠECHNY
skupinové cvičení — Petra Černochová
18.30 až 20.00 hodin — Slunečnice

 � ČTVRTEK 5., 12., 19. A 26. 1.
RANNÍ JÓGA 
skupinové cvičení — Zdenka Solanská 
7.30 až 9.00 hodin — Slunečnice

 � ČTVRTEK 5. A 19. 1.
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ A TANEC PRO ŽENY 
skupinové cvičení, tanec — Jana Vahalová, Ale-
na Rárová
18.30 až 19.50 hodin — Slunečnice

 � PÁTEK 6. 1.
ÚPLŇKOVÁ MEDITACE S RITUÁLNÍM 
KAKAEM
společný relaxační večer — Petra Štenková
18.00 hodin — Slunečnice

 �NEDĚLE 8.,15., 22. A 29. 1.
JÓGA PROTI BOLESTEM ZAD
skupinové cvičení — Petra Černochová
18.30 až 20.00 hodin — Slunečnice

 �ÚTERÝ 10., 17. A 31. 1.
JÓGA KE ZLEPŠENÍ METABOLISMU 
skupinové cvičení — Zdenka Solanská 
16.20 až 17.50 hodin — Slunečnice

 �ÚTERÝ 10., 17. A 31. 1.
KUželův BUbenický KUrz 
hra na africké bubny djembe — Pavel KUŽEL 
Kubeša
začátečníci 18.30 až  20.30 hodin  
Slunečnice 

 � ČTVRTEK 12. A 26. 1.
V RYTMU ŽIVOTA
relax, tanec — Hana Mašianová
18.30 až 19.30 hodin — Slunečnice

 � PÁTEK 20. 1.
KOMUNIKACE VE VZTAZÍCH
WORKSHOP S RITUÁLNÍM KAKAEM
praktický workshop — Petra Štenková
17.30 hodin — Slunečnice

 �ÚTERÝ 24. 1. 
MĚSTO V MÉ PAMĚTI
Živé příběhy ze zahrady mrtvých — Doubravka 
Vejmelková. Uvedení nové publikace z ediční 
řady Rožnovské malé tisky, která přibližuje pří-
běhy a osudy lidí odpočívajících na starém rož-
novském hřbitově na Prochodné. Hřbitovy od 
nepaměti tvoří nedílnou součást našich sídel. 
Některé jsou dávno zapomenuty, jiné zůstávají 
opuštěné a jsou i takové, co stále slouží svému 
účelu. Bez ohledu na jejich podobu a stav však 
mají něco společné: jsou nositeli paměti…
17.00 hodin — Spolák

 �ÚTERÝ 31. 1. 
BUDDHISTICKÉ UMĚNÍ INDIE
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO 
VĚKU (VU3V)
Kurz provede posluchače dějinami výtvarné 
kultury buddhismu, který právě v Indii vznikl 
a v prvních staletích své existence vzkvétal. 
Přednášky kurzu se zaměří na podrobnou pre-
zentaci všech zásadních památek, sochařskou 
a vzácně i malířskou výzdobu. 
8.00 hodin — Spolák
 
PRO DĚTI

 � SOBOTA 7. 1. 
O PRINCEZNĚ MRAZULENCE A MOUD-
RÉM TADEÁŠI
Představení loutkového divadélka ROLO.  
10.00 hodin — Spolák
 

 � SOBOTA 21. 1. 
TAJEMSTVÍ KRÁSY
Představení loutkového divadélka ROLO.  
10.00 hodin — Spolák

 � PONDĚLÍ 23. 1.  
O POKLAD STRÝCA JURÁŠA — „DOBRÉ 
ZPRÁVY“
Slavnostní vyhlášení vítězů rožnovského kola.
15.00 hodin — sál ZUŠ
 

 � STŘEDA 25. 1. 
PIDIKNIR BÍLÁ ZIMA
Přijďte si s námi užít bílé radovánky, ke kterým 
nás inspirovala knížka „Kam zmizel medvídek 
Bobík“. Čeká nás tematické čtení, hry, zábav-
né úkoly a malé občerstvení pro příjemně strá-
vené dopoledne. Od 9.00 hodin je asi 30 min. 
řízený program, poté volná zábava a čtení.
9.00 hodin — Spolák
 

 � STŘEDA 25. 1.  
MOŘSKÝ OBCHŮDEK
Lovci perel mohou směnit své mořské peníze 
Moriony za věcné odměny.
13.00 hodin — Spolák

Klub seniorů
Tel.: 774 423 197

Pravidelné akce začínají 4. ledna 2023.

Zdravotní turistické vycházky

 � ➤ÚTERÝ 3. 1.
TŘÍKRÁLOVÝ  VÝŠLAP  NA  RADHOŠŤ
Trasa: Pustevny — Radhošť — Rožnov pod 
Radhoštěm (asi 12 km)
Sraz v 8.15 hodin na AN, nást. 19
➤ 

 �ÚTERÝ 10. 1.
ZAŠOVSKÝ  ORLOJ
Trasa: Zašová — orloj — Porubky — Čertoryje 

— Zubří (asi 12 km)
Sraz v 8.15 hodin na AN, nást. 6                          
 

 �ÚTERÝ 17. 1.
RŮŽĎKA
Trasa: Dušná — Růžďka — Bystřička (asi 10 km)
Sraz v 8.15 hodin na AN, nást. 15
➤ 

 �ÚTERÝ 24. 1.
VALAŠSKÁ  BYSTŘICE
Trasa: Val. Bystřice u Petruželů — Kůtiska — 
Hradisko (asi 8 km)
Sraz v 8.15 hodin na AN, nást. 15                                         
➤ 

 �ÚTERÝ 31. 1.
PIŠKOVÁ
Trasa: Branky — Pišková — Valašské Meziříčí 
(asi 11 km)
Sraz v 7.40 hodin na vlakovém nádraží                                                                     

Další akce v měsíci

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

 � SOBOTA 7. 1.
KONCERT ROSÉNKY S HOSTY V KOS-
TELE VŠECH SVATÝCH V ROŽNOVĚ.
14.30 hodin — kostel Všech svatých 

 � PONDĚLÍ 9. 1.
MĚŘENÍ GLYKÉMIE
9.00 až 11.00 hodin

 � STŘEDA 11. 1.
PŘEDNÁŠKA CO MOHOU SENIOŘI 
UDĚLAT PRO SVOJI BEZPEČNOST
14.00 hodin

 � STŘEDA 18. 1.
DIVADLO OSTRAVA — MUZIKÁL REBECCA 
odjezd v 16.30 hodin ze zastávky na ulici 
1. máje

 � PÁTEK 20. 1.
EXKURZE DO ŘEZNICKÉHO MUZEA 
10.00 hodin ve Valašském Meziříčí

 � STŘEDA 25. 1.
HUDEBNÍ ODPOLEDNE S KYTARAMI
14.00 hodin

 � ČTVRTEK 26. 1.
KINO VE VELKÉM SÁLE BRILLOVKY 
S NÁZVEM HÁDKOVI
16.00 hodin

Valašské muzeum v přírodě
Tel.: 571 757 111

 � 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

Prvním programem v novém roce bude až v so-
botu 11. února Masopust.

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

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

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

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

Ateliér sebevzdělávání
Tel.: 604 163 735
www.alternativnicentrum.webnode.cz
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 � PÁTEK 3. 2.
MEDITACE S KŘIŠŤÁLOVÝMI MÍSAMI
Jiřina Solvana Vašinová
18.00 až 21.00 hodin — Slunečnice

Středisko volného času
Tel.: 571 115 635

 � ČTVRTEK 12. a 26. 1.
FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST
18.00 hodin — SVČ

 � STŘEDA 4., 11., 18. A 25. 1.
SKÁKACÍ HRAD V PUNTÍKU
Pravidelně každou středu zveme naše nejmenší 
děti a rodiče do komunitního centra Puntík, 
kde na ně čeká skákací hrad a hernička.
9.00 až 17.00 hodin — KC Puntík, OD Láz
            

 � PÁTEK 27. 1.
POHÁDKOVÝ PÁTEK — SNĚHOVÉ KRÁ-
LOVSTVÍ
17.00 hodin — sál SVČ — Divadlo Maringotka
V lednu na naše nejmenší čeká Zimní pohádka 
s Radkem a Aťou
 

 �DO ÚTERÝ 31. 1.
PŘIHLAŠOVÁNÍ NA JARNÍ PRÁZDNINY 
NA LYŽÍCH
Do konce ledna je možné přihlásit děti na pří-
městský tábor — Jarní prázdniny na lyžích /
Ski areál Sachovka Horní Bečva/. Termín 
konání bude 13. až 17. 2. a to formou SVČ 
příměstského tábora. Určený je pro lyžaře ve 
věku 6 až 13 let. Přihlášení on-line formou na 
www.svcroznov.cz  v sekci TÁBORY. Kapacita 
omezena. Více info: j.liskova@svcroznov.cz, 
tel.: 731 413 958
 

 �NABÍDKA LETNÍCH TÁBORŮ 2023
Koncem měsíce ledna na www.svcroznov.cz 
a facebooku.

 � PONDĚLÍ AŽ PÁTEK  
28. VÝSTAVA NA CHODBÁCH
Vystaveny práce žáků ZUŠ – malba, kresba, 
grafika a keramika.
12.00 až 18.00 hodin — ZUŠ 
 

 � PONDĚLÍ 30. 1.  
3. KONCERT ŽÁKŮ
V programu vystoupí žáci hudebního a literár-
ně-dramatického oboru ZUŠ Rožnov.
17.30 hodin — sál ZUŠ 

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

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

www.hotel-energetic.cz/koliba-kordulka

Zajímavá historická poohlédnutí Richarda Sobotky
Jak budeme svátkovat v roce 
2023 a jak jsme svátkovali 
v  roce 1932

V roce 2023 připadá dle zákona 
223/2016 Sb. celkem 13 (vlastně 
14, totiž 1. leden obsahuje 2 svát-
ky) státních a ostatních svátků. 
Následuje Velký pátek (7. dubna), 
Velikonoční pondělí (10. dubna), 
Svátek práce (1. květen), Den ví-
tězství (8.  květen), Den věrozvěstů 

Cyrila a Metoděje (5. červenec), 
Den upálení mistra Jana Husa 
(6.  červenec), Den české státnosti 
(28.  září), Den vzniku Českoslo-
venska (28. říjen) a Den boje za 
svobodu a demokracii (17. listo-
pad), Štědrý den (24. prosinec), 
1.  svátek vánoční (25. prosinec) 
a 2. svátek vánoční (26. prosinec). 

Před 91 roky to bylo konkrétně 
v roce 1932 celkem 10 církevních 
svátků, při nichž byli věřící „povinni 
účastnit se mše a ustati od těžkých 

prací“. Byly to také všechny neděle, 
jakož i svátky Páně: Vánoce, Nový 
rok, Tří králů, Nanebevstoupení 
Páně a Božího Těla. Dále marián-
ské svátky: Neposkvrněného početí 
a Nanebevzetí P. Marie. Pak také 
svátky: sv. Josefa, sv. Petra a Pavla 
a Všech svatých. Bez svolení papež-
ské stolice se na tom nesmělo nic 
měnit. Přičemž byly církví uznáva-
né svátky již od roku 1918 omezeny 
o 7 jiných svátků. „Budiž výslovně 
podotčeno, že podle papežského na-

řízení platného od roku 1918 nejsou 
následující dny církevně zasvěce-
né svátky: Hromnice (2. února), 
Zvěstování P. Marie (25. března), 
Pondělí velikonoční, Pondělí svato-
dušní, Narození P. Marie (8. září), 
Jména P. Marie (12. září) a Štěpá-
na (26. prosince).“ 

V roce 2023 si tak oproti roku 
1932 polepšíme (i s jedním dvoj-
svátkem) o 3 státem uznané svát-
ky, a budeme svátkovat celkem 
třináctkrát.                             (sb)

Akademický sochař Antonín 
Chromek, autor rožnovské 
plastiky TGM – uplyne 120 let 
od narození

Akademický sochař Antonín Chro-
mek, autor plastiky TGM postave-
né na náměstí v Rožnově pod Rad-
hoštěm, se narodil před 120 lety 
dne 11. 1. 1903 v obci Těmice u Ho-
donína (zemřel 9. 4. 1994 Vsetín). 

Pocházel z rodiny stavitele. Na-
rodil se jako nejmladší z devíti dětí 
a vyrůstal ve velmi skromných po-
měrech. Vyučil se zedníkem, ale 
pracoval v reklamním oddělení 
firmy Baťa ve Zlíně a v roce 1937 
absolvoval Akademii výtvarných 
umění v Praze. Po ukončení studií 
pracoval samostatně jako sochař.

Tematicky čerpal především 
z  Valašska. Je autorem reliéfů 
Bahňák, Valašská rodina, Žně, Va-

lašský mesiáš, Tomáš Baťa a plastik 
T. G. Masaryka. Sejmul posmrtnou 
masku Jana Palacha. 

Pro Rožnov zhotovil sochu Ma-
saryka, instalována byla na rožnov-
ském náměstí v roce 1948.  

„Následujícího roku ji shodili,“ 
vzpomínal ak. sochař Antonín 
Chromek. „Táhli ji uprostřed noci za 
krk až do Tesly, tam ji rozšvajcovali 
na kusy.“

V roce 1968 měla být Masaryko-
va socha vrácena na původní místo. 
„Protože mi zůstal sádrový model, byl 
Masaryk brzy hotov, i odlit, ale v roce 
1968 už ho na rožnovské náměstí ne-
postavili,“ dodal ak. sochař Antonín 
Chromek. „Bronzová plastika byla 
přemístěna do Vsetína, pak uložena 
v Krásně, nakonec v zámečku v Leš-
né u Valašského Meziříčí, zastrčena 
v ovocném sklípku, zaházena až po 
vrch cihlami. Po listopadu 1989 se 
v Rožnově rozhodli Masaryka zno-

vu na rožnovském náměstí postavit. 
Plastika byla celá černá a zelená, 
silně zoxidovaná, ale poškozená ne-
byla. Už jsem nevěřil, že ještě někdy 
uvidím tu krásnou ušlechtilou tvář, 
ale dočkal jsem se toho.“

V roce 1990 byla restaurovaná 
Masarykova socha v Rožnově vrá-
cena na náměstí.                       (sb)
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Ahoj školo, tady Téčko!Ahoj školo, tady Téčko!
Vzdělávej se a tvoř, tvořením se vzdě-
lávej je motto nových lektorských po-
řadů pro žáky základních škol, které na 
podzim organizovala kulturní agentura 
Téčko z Rožnova pod Radhoštěm. 
Workshopy ze světa kultury se zamě-
řily na hudbu, animaci a obrazy.

„Naším cílem je během setkání 
u  dětí navodit tvůrčí atmosféru 
a  probudit v nich chuť k objevování, 
kreativnímu vzdělávání a následné-
mu propojování poznatků v dalších 
oborech — vždyť všechno souvisí se 
vším. Na každém workshopu si děti 
něco vytvoří a odnesou. Například 
jednoduchý rytmický nástroj, svůj 
první animovaný film nebo obrázek 
k sežrání,“ upřesnila dramaturgyně 
programu Alena Čípová.

Tři témata a tři lektorky, to byly 
dva měsíce plné zážitků. V pořadu 
Rytmus všude kolem se Alena Čí-
pová dostala ke kořenům a síle to-
hoto pilíře hudby, prošla pestrými 
rytmy africké kultury, poukázala 
na tikot rytmu v běžném dni a  ná-
sledně se pustila s žáky do tvorby 
vlastního nástroje, který jim po-
slouží dál třeba při výuce angličti-

ny nebo i přírodopisu. Šárka Če-
chová seznámila děti se základy 
filmové animace v pořadu Vytvá-
řej pohyb. Pomocí vlastních mo-
bilních telefonů a několika volně 
dostupných aplikací natočily děti 
svůj první animovaný film. Říká 
se, že láska prochází žaludkem… 
Hana Děcká se rozhodla na ob-
razech „jedlého“ zátiší aktivovat 
lásku k umění v pořadu Obrazy 
k  sežrání. Žáci se seznámili s  řa-
dou uměleckých stylů a vyzkoušeli 
si několik technik výtvarné práce 
se zátiším.

„Nechceme suplovat hudební 
nebo výtvarnou výchovu, ani na-
hrazovat práci základní umělecké 
školy. Naším záměrem je inspiro-
vat, otevírat oči žákům, jejich učite-
lům i rodičům. Co byste řekli na to, 
že vaše dítě zpracuje domácí úkol 

do zeměpisu formou krátkého ani-
movaného filmu? Už ví jak na to, 
bude ho to bavit a překvapí všechny 
spolužáky včetně učitele. V lektor-
ských pořadech chceme pokračovat 
také na jaře, a úvodní lekce dopl-
nit navazujícími. Rádi bychom do 
Rožnova pod Radhoštěm dovezli 
také zajímavé speciality, jako je 
například tanec a fyzika,“ dodá-

vá ředitel Téčka Jakub Sobotka.
Lektorské pořady pro rožnovské 
školy probíhají v hudebním klubu 
Vrátnice. Pro školy z okolí nabízí-
me možnost konání v jejich škole. 
Další část bude probíhat v  jar-
ních měsících, rezervace opět na 
webu tka.cz.

(Téčko), fota Jakub Sobotka

ZŠ Koryčanské Paseky, 5. tř.

ZŠ Koryčanské Paseky, 5. tř.

ZŠ 5. května, 5. A

ZŠ Pod Skalkou, 6. tř.

ZŠ Pod Skalkou, 6. tř.
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Úterý 10. 1.  → 18:00 
ZUŠ

Bennewitzovo kvarteto
Novoroční koncert se slavnostním 
přípitkem starosty města. Bennewit-
zovo kvarteto je v mezinárodním mě-
řítku špičkovým komorním souborem, 
což dokládají nejen vítězství ve dvou 
prestižních soutěžích, ale i pochval-
né hlasy kritiky. Vystoupí v sestavě: 
Jakub Fišer – 1. housle, Štěpán Ježek 
– 2. housle, Jiří Pinkas – viola, Štěpán 
Doležal – violoncello.  

Sobota 21. 1.  → 20:00 
Vrátnice

Prouza, Garlands
Prouza se dala letos opět dohromady 
aby jednorázově oslavila svá Kristova 
léta. Do kapely se vrátili poslední tři 
žijící členové původní sestavy: L. Fra-
nek, B. Svoboda a B. Závada. Zesnu-
lého kytaristu D. Helštýna nahradil 
jeho syn Filip, vokál přebral T. Gavlas. 
Comeback měl velice silný a kladný 
ohlas a tak nezbývá nic jiného než 
začít opět naplno koncertovat.

Středa 25. 1.  → 19:00 
Vrátnice

Gilad Atzmon Quartet
Gilad Atzmon je původem izraelský, 
v současnosti britský špičkový jaz-
zový saxofonista s nezaměnitelným 
tónem, ovlivněný mimo jiné Charlie 
Parkerem, Johnem Coltranem a ži-
dovskou lidovou hudbou. Hrál a na-
hrával mimo jiné s Pink Floyd, Paulem 
McCartneyem, Robbiem William-
sem, Sinead O‘Connor, Robertem 
Wyattem a The Waterboys.

vás zve na

Pavel Zajíc
zapa@knir.cz

Ruku stiskni, úsměv vtiskni, dokud jsi tu

„Čím je čas? Čím? Čimčárára. 
Čím?“ Vrabec poskakující po para-
petu. Stopy za ním ve sněhu. A otáz-
ka, jež fascinuje a stále se vrací. 
Hlavně ve chvílích, kdy člověk bilan-
cuje. Vyzdvihuje závažné a potlačuje 
méně významné. A vrabec? Je pro 
vás závažný pták, či méně význam-
ný? Plevelný? I když v jeho čimčará-
ní slyšíte rodící se otázky? Čím?

Město Rožnov přichází po roce 
s novým knižním přírůstkem v edi-
ci Rožnovské malé tisky a tím je 
svazek, jehož autory jsou Doubrav-
ka Vejmelková a Daniel Drápala. 
Knížečka má název Živé příběhy 
ze zahrady mrtvých a rozvíjí stejno-
jmennou publikaci, kterou napsala 
Doubravka Vejmelková a v roce 
2018 ji v edici Milé tisky vydala 
městská knihovna. Oproti svému 
prvnímu vydání obsahuje text více 
informací a autorsky jej doplnil 
historik Daniel Drápala. Jsem 
moc rád, že k tomuto edičnímu 
počinu došlo, protože jak se píše 
v prologu knihy: „Existenci každé-
ho lidského společenství provázejí 
nejen okamžiky zrození, ale i smrt 
jako neklamná známka fyzického 

konce jedince. Hřbitovy proto od 
nepaměti tvoří nedílnou součást 
našich sídel. Některé jsou dávno 
zapomenuty, jiné zůstávají opuště-
né a jsou i takové, co stále slouží 
svému účelu. Bez ohledu na jejich 
podobu a stav však mají něco spo-
lečné: jsou nositeli paměti. V těch-
to zahradách mrtvých jsou uloženy 
nejen tělesné schránky mnoha ge-
nerací, ale také lidské osudy a pří-
běhy s nimi spojené. Hřbitov je tak 
pomyslnou knihou o minulosti, do 
níž se můžeme začíst. Mnohé je 
sice již dávno zapomenuto, něco 
se zdá být s odstupem let nejasné 

a rozmazané, některé příběhy se 
však navzdory plynoucím létům 
uchovaly. Vydejme se tedy proti 
proudu času poznat alespoň stříp-
ky z těch minulých událostí, které 
se kdysi odehrály v údolí Rožnov-
ské Bečvy pod památnou horou 
Radhošť a které nám starý rožnov-
ský hřbitov na Prochodné může 
i  dnes vyjevit.“ Pokud budete mít 
ve svých novoročních kalendářích 
volno, nenechte si ujít besedu 
s  paní Doubravkou Vejmelkovou, 
která se uskuteční v úterý 24. led-
na od 17 hodin na pódiu ve Spole-
čenském domě. 

O den dříve, tedy v pondělí 
23. ledna od 15 hodin, budou v sále 
ZUŠ vyhlášeny výsledky letošního 
ročníku městského kola literární 
soutěže O poklad strýca Juráša. 
Letos se literární soutěže zúčast-
nilo 94 žáků základních škol, kteří 
soutěžili v kategoriích poezie, próza 
a komiks. V tuto chvíli nejsou zná-
mi vítězové, neboť v čase (a zas ten 
čas!), v němž tento článek píši, te-
prve bude hodnotící porota zasedat. 
Avšak co je již v tuto chvíli nad nebe 
jasnější, je fakt, že vítězové postupu-
jí do okresního kola, kde se jejich 
literární práce utkají s těmi nejlep-
šími v rámci okresu. V hodnotící 
porotě zasedne emeritní knihovnice 
dětského oddělení Ilona Kroupová, 
iberoamerikanista a vysokoškol-
ský pedagog Lukáš Perutka a Jitka 
Slezáková, která má v současnosti 
chod dětského oddělení na starosti. 
Z oceněných prací bude sestaven 
sborník, jenž bude široké veřejnosti 
přístupný na webových stránkách 
knihovny. Budete se tak moci sami 
na vlastní oči přesvědčit, jak se dě-
tem podařilo uchopit téma Dobré 
zprávy. Zvláště pak v době, která je 
na dobré zprávy skoupá.

Na závěr mi dovolte Vám, kteří 
jste dočetli až sem, popřát vše dobré 
ve všech okamžicích roku 2023, kte-
rý se před námi začíná rozprostírat.

O poklad strýca Juráša

DOBRÉ ZPRÁVY
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Na rožnovské radnici přivítali 29 nových občánků

Takřka třicet dětí přivítalo v listopadu 
město Rožnov mezi své občany. Rodiče 
s  dětmi a jejich příbuzné pozdravil na 
radnici při úterním odpoledni starosta 
města Jan Kučera. „Rodiče, čeká vás krás-
ný úkol, a to provést vaše dítko životem. 
Není to vždy cesta jednoduchá, mnohdy to 
bude zkouška trpělivosti a také zrcadlo pro 
vás samotné. Rodiče, přeji vám nekonečno 
lásky, mnoho úsměvů, které vám na rtech 
vykouzlí vaše dítko, a radosti do všech po-
prvé, které vás společně čekají. Vám, milí 
občánci, přeji hodně štěstí a zdraví, a ať Vás 
to tady ve městě s námi baví,“ popřál všem 
starosta města Jan Kučera a postupně 
děti přivítal mezi občany města.

Rodiče převzali při této příležitosti růži 
a pamětní list, miminkům byly určeny dět-
ské kostky a další drobné dárky, které ze 
svého rozpočtu hradí město. Rodiče byli 
informováni také o projektu Bookstart pro 
jejich děti, o nabídce knih Městské knihov-
ny Rožnov a také obdrželi poukaz na roční 
vstup do knihovny, který mohou při prv-
ní návštěvě vyměnit za čtenářský průkaz 
pro dítě nebo dospělého. Doprovodný 
program si připravili žáci Základní školy 
Záhumení.     

(měú), fota Petra Graclíková

https://www.kamilmikula.cz/
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https://spolecnost.kaufland.cz/
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http://mexo.cz
http://www.dumbarev.cz
https://robekariera.cz/
http://www.penzion-janostik.cz
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Jurkovičova 
rozhledna přes 
vánoční svátky
Také letos bude v závěru roku 
mimořádně otevřena oblíbená 
Jurkovičova rozhledna na rož-
novském Karlově kopci. Na-
vštívit ji budete moci od úterý 
27. prosince do neděle 1. ledna, 
vždy v  čase od 10 do 16 hodin.                                                          

                                        (měú)

Lenka Filipová

Dan Bárta & Illustratosphere

-123min.

The Atavists

od 17.00

Do 31. 1. 2023
vstupenky jen
za 450 Kč !!!www.spektrumroznovska.cz

Sál Brillovky zahalilo kouzlo adventního času

Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz

ČSŽ — Spolek rožnovských žen po-
řádal v pátek 2. a sobotu 3. prosince 
tradiční výstavu nazvanou Kouzlem 

adventního času. Letošní ročník se 
uskutečnil v sále Brillovky a k vidě-
ní na ní byly nejen překrásné ad-

ventní věnce a další vánoční aranž-
má, ale i ruční  práce rozličných 
technik a materiálů. Nechyběl ani 

nádherný betlém rodiny Vajglových 
z Veselé. 

(r), fota Petra Graclíková

Klub parkinsoniků oslavil v listopadu jubileum
Deset let už se píše historie rožnovského 
Klubu parkinsoniků. Toto výročí jeho čle-
nové oslavili v úterý 22. listopadu v místní 
kuželně. Pozdravit a popřát jim vše nej do 

dalších let přišel také rožnovský starosta 
Jan Kučera, který je snímku vlevo s před-
sedkyní klubu Vladimírou Svobodovou.

(r)

Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz
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Olympic vyprodal ROBE arénuOlympic vyprodal ROBE arénu

Zatímco celá republika o prvním 
adventním víkendu rozsvěcovala 
vánoční stromečky, Zubří opanoval 
bigbeat. Legendární kapela Olym-
pic zavítala do zuberské sportovní 

haly v neděli 27. listopadu, aby také 
na Valašsku oslavila svým výroč-
ním koncertem své šedesátileté ju-
bileum. Nestárnoucí frontman Petr 
Janda (80 let!), baskytarista Milan 

Broum, bubeník Martin Vajgl a klá-
vesista Pavel Březina předvedli str-
hující takřka 100minutový set těch 
největších hitů, kterému nasloucha-
ly zaplněné tribuny i palubovka. 

Vyprodaná hala aplaudovala mu-
zikantům, společně s nimi zpívala, 
mnozí diváci i tančili.

(r), fota Pavel Románek

Senioriáda dala cvičencům v Zubří pořádně do těla
V rámci projektu ČUS — sportuj 
s  námi se poslední listopadovou 
sobotu uskutečnila v zuberské so-
kolovně senioriáda. Jejím tradič-
ním mottem je „Pohyb je život“ 
a letos se jí zúčastnilo 58 soutě-
žících starších 60 let a 15 organi-
zátorů.

Pohybová aktivita je jedním 
z  nejdůležitějších kroků k za-

chování fyzického a mentálního 
zdraví a kvality života seniorů. 
„Senioriádu pořádá Zlínská kraj-
ská asociace Sportu pro všechny 
ve spolupráci s komisí seniorů. 
V Zubří se koná podruhé, naposle-
dy u nás byla před třemi lety. I le-
tos měly naprostou převahu ženy, 
muži byli jen čtyři. Nejstaršímu 
účastníkovi, tedy lépe řečeno účast-
nici bylo přes osmdesát let, zaspor-

tovat si přišli nejen místní ze Zub-
ří, ale i z Rožnova a také z dalších 
míst Zlínského kraje,“ uvedla za 
organizátory Jana Mikulenková. 

A co všechno měli sportovci 
— senioři — za úkol absolvovat? 
Celkem na ně čekalo pět disci-
plín: slalom na překážkové dráze, 
pinkání s pálkou a pingpongovým 
míčkem, střelba na terč z pistolky, 
golf a  hod na cíl — Mölkky. Bě-

hem zahajovacího ceremoniálu 
přitom také došlo na jednu slav-
nostní událost. Bylo jí předání vý-
znamného ocenění — medaile Dr. 
Miroslava Tyrše, které dostala od 
České asociace sportu pro všech-
ny předsedkyně SPV Zubří Jana 
Mikulenková za dlouholetou obě-
tavou činnost pro rozvoj Sportu 
pro všechny.  

(r)

Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz

Jana Mikulenková po předání ocenění. Na fotu zleva starosta Zubří Aleš 
Měrka, Jana Kantorková ml. (předsedkyně regionu Vsetín), Hana Polášková 
(předsedkyně krajské komise seniorů Zlín), Jana Mikulenková (předsedkyně 
odboru SPV Zubří), Marie Florecová (Loukov) a Jana Kantorková st. (Rožnov).
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ZimníZimní  stadionstadion ovládly tradiční  ovládly tradiční hokejové turnajehokejové turnaje
Turnaj batolat

Na rožnovský zimní stadion 
zavítaly v neděli 20. listopadu 
nejmladší hokejové naděje ne-
jen z České republiky, ale také 
ze Slovenska. Konal se zde 
„turnaj batolat“ určený pro 
děti ročníků narození 2016, 
2017 a 2018. 

Pozvání na tuto akci přijaly 
týmy z  HC Kopřivnice, HC 
ZUBR Přerov a Spartak Dub-
nica. Během dne se odehrálo 
12 utkání na dvou ledových 
miniplochách. Pro řadu ma-
lých hokejistů to byl první 
zápas v životě a statečně 
bojovali o každý puk, pro-

to si všichni zasloužili zlaté 
medaile. Při slavnostním 
vyhlášení předal dětem ceny 
starosta Rožnova Jan Kuče-
ra. Hráči si kromě medailí, 
poháru a sladkostí odnesli 
i  společnou  fotku s  masko-
tem turnaje Spidermanem.

Akce se vydařila a děti se 
již těší na další zápasy.  „Podě-
kování patří pánům trenérům 
Kamilu Valentíkovi a Luboši 
Porubovi za práci s  nejmenší-
mi hokejisty a  zároveň zveme 
všechny kluky a holky, aby se 
k  nám přidali,“ vyzvali hoke-
jové příznivce rodiče malých 
hokejistů s  tím, že více info 
k  náborům je uvedeno na 
webu www.hcroznov.com.

V „turnaji batolat“ za 
Rožnov bojovali tito 
hráči: Dominik Kalfus, 
Jakub Kroupa, Lukáš 
Holý, Patrik Hluší, Ta-
deáš Škapík, Viktorie 
Goch, Denisa Lakomá, 
Jakub Růžička, Jan 
Kalina, Jakub Švrček, 
Matěj Švrček, Jindřich 
Šrámek, Hynek Jurečka, 
Mateo Topič, Karolína 
Hudáková, Jakub Mro-
ček, Daniel Tolar, Jonáš 
Fusek, Daniel Janou-
šek, Sebastián Supek, 
Matěj Michálek, Šimon 
Michálek, Eliáš Třetina 
a Mikuláš Macíček. Tre-
néři zleva nahoře Luboš 
Poruba, Kamil Valentík 
a  Tomáš Holý.

Mikulášský turnaj

V sobotu 3. prosince se stal rožnovský zi-
mák dějištěm Mikulášského turnaje pro 
hráče ročníku 2014 a mladší. Do města 
zavítali PSG Berani Zlín a HC Fr.-Místek.

Turnaj nebyl zaměřen jednostranně a byl 
doplněn o disciplínu hod na basketbalový 
koš a dribling. Na dvou miniplochách sved-
la jednotlivá družstva bojovná utkání. Na 
hladký průběh pak dohlíželi Mikuláš s čer-
tem a andělem. Všichni hokejisti si odnesli 
medaili a pro tým pohár. Jediný, kdo odešel 
s prázdnou, byl tak čert… „Jsme rádi, že se 
akce vydařila a všichni odcházeli spokojeni. 
Hokej je nádherný sport, pokud s  ním chce 
někdo začít, tak ideální věk jsou čtyři roky, 
horní hranice je přibližně deset let, ovšem kaž-
dé dítě je jiné. Nábor máme každý rok v  rám-
ci akce Pojď hrát hokej a také bývá na podzim 
škola bruslení,“ informoval rožnovský trenér 
hokejové 2. a 3. třídy Martin Koryčanský. 

Do konce roku ještě na zimáku proběh-
nou tři dětské hokejové turnaje: 27. 12.  pro 
ročníky 2011, 28. 12. pro hráče narozené 
v  roce 2010 a 29. 12. bude ledová plocha 
patřit ročníkům 2013. Začíná se v 8.30 ráno. 

Stranu připravil Pavel Románek

Rožnovský tým při poradě v šatně. Zleva Adam Šmajcl, Jiří Panáš, Daniel Poruba, Adéla Hudáková, Katka 
Sapíková, Honza Sapík, trenér Martin Koryčanský, Maty Vincourek, Tobias Vincourek, Matěj Kalina, David 
Kubáň, asistent tr. Petr Lušovjan, Adam Lušovjan, Lukáš Holý, Matouš Jůva, Ondřej Vokáč a Matěj Valas.

Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz



STRANA 16 / 20. PROSINCE 2022SPORT 

SPEKTRUM ROŽNOVSKA – měsíční zpravodaj Rožnova p. R. – MK ČR E 13228 • www.spektrumroznovska.cz • Periodický tisk územního samosprávného celku • Vychází 12x ročně v nákladu 8 100 kusů • 
Vydává TV Beskyd, s.r.o., 1. máje 1 000, Rožnov p. R., IČO: 25844334 • Šéfredaktor: Pavel Románek – tel.: 603 242 767, e-mail: redakce@spektrumroznovska.cz • Redakční rada: předseda Jakub 

Mikuš, členové Daniel Drápala, Jiří Pernica • Články označené (i), (pr) nebo inzerce jsou placenou inzercí • Tiskne: GRAFIA NOVA, s. r. o. • DTP: Pavel Románek, Michal Geryk • Zdarma pro obyvatele města Rožnova 
a obcí mikroregionu • Redakce si vyhrazuje právo příspěvky neotisknout, upravit či krátit. Uveřejněné materiály nemusí vyjadřovat stanovisko redakce• Neoznačené texty a fotografie jsou redakční •            

•Jazyková korekce: Helena Uhrová• Uzávěrka příštího čísla je 15. 1. 2023 • Distribuce: Česká pošta. Reklamace na tel.: 954 490 158 (8.00 až 16.00 hod.) •

Jan Pavlica oslavil šedesátku
Na podzim se rožnovští skokani na 
lyžích tradičně loučí s letní sezonou 
formou veřejného závodu družstev. 
Letošní ročník byl již osmý a zúčast-
nilo se ho 17 družstev z ČR a SR.

Závod probíhal tak, že družstvo 
obsahovalo čtyři závodníky, kdy 
každý skákal pouze na jednom ze 
čtyř můstků — K70, K38, K15 nebo 
K9. Hodnotil se styl a délka skoku, 
kdy na můstku K9 a K15 závodník 
v kostýmu získal v hodnocení délky 
skoku jako bonus jeden metr navíc. 
„Co se týče náročnosti, tak největší 
problém dělalo sychravé podzimní 
počasí, jinak vše proběhlo na vý-
bornou a nikdo se nezranil. Zpětný 
ohlas účastníků byl velmi pozitivní. 
Jednalo se o veřejný závod, takže se 
ho mohli zúčastnit i rodiče anebo 

ti, co už delší dobu neskákali,“ in-
formoval předseda rožnovského 
oddílu skoku na lyžích a severské 
kombinace Jan Pavlica. 

Výherci letošního osmého roční-
ku závodu družstev se stal tým Ka-
pustik, Kapustiková, Chebolda, Ze-
lenčík z KPSL B. Bystrica 1, stříbro 
brali Kapiaš, Potančok, Chalupek, 
Potančoková z KPSL B. Bystrica 
2 a třetí příčku obsadili domácí 
— Nejedlová, Opálka, Němcová, 
Mikulková z TJ Rožnov 2. Před sa-
motným vyhlášením vítězů se ještě 
uskutečnila významná slavnostní 
vsuvka. Šéfovi rožnovského klubu 
Janu Pavlicovi před nastoupenými 
závodníky popřáli k významnému 
životnímu jubileu 60 let. 

Text a fota Pavel Románek

Jan Pavlica pochází z Prostřední Bečvy. Na lyžích skáče již 
od svých 12 let, ve 20 letech však kvůli zranění skokanskou 
kariéru přerušil. Ke skoku na lyžích se vrátil ve 44  letech, 
ovšem mezitím nezahálel a věnoval se trénování fotbalu. 
Následně převzal funkci předsedy oddílu skoku na lyžích 
a  severské kombinace při TJ Rožnov. Zde vychoval společ-
ně s dalšími trenéry závodníky, kteří působili nebo působí 
v reprezentaci ČR — např. Honza Michálek, Lukáš Kuběna, 
Daniel Škarka, Filip Křenek... V  současné době má rožnov-
ský oddíl 17 aktivních svěřenců.

Na závodu družstev měl Rožnov početnou účast. Na fotu dřepící zleva Jan Pavlica (předseda klubu), Oldřich Nejedlo a Dalibor 
Marek (realizační tým Natálie Nejedlové), Lucie Kolečková (trenér mladší skupiny), Robert Šupola a Josef Pavlica. Zleva uprostřed 
(maloši) jsou Eliáš Pavlica, Mikuláš Pavlica a Zbyněk Koleček. Horní řada zleva Matěj Koleček, Hana Mikulová, Jakub Jantač, Mar-
tin Opálka, Oliver Kiša, Jan Omelka, Tadeáš Vlček, Zdeněk Žídek (hlavní trenér), Natálie Nejedlová, Lucie Němcová a Lukáš Kuběna.


