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Město má možnost získat zpět Spolák
Zastupitelé Rožnova pod Radhoštěm budou na únorovém jednání v úterý 21. rozhodovat o nákupu budovy Společenského domu do majetku města. Na 
konci loňského roku se podařilo předjednat odkup za částku 24,9 milionu Kč. Společenský dům, který má pro město vysokou historickou hodnotu, by 
dle prvních náčrtů sloužil především pro spolkovou činnost. 
                                                                                                                                                                                                 Pokračování uvnitř listu

Jiří Pavlica (vlevo) se svým předchůdcem 
Radimem Holišem. Foto Petra Graclíková 
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Tříkrálová sbírka vynesla půl milionu
Leden je nejen v Rožnově 
ve znamení tříkrálové sbír-
ky. Podrobnosti k ní najdete 
na str. 7. K desítkám koled-
níků se připojili i (foto vlevo)  
Anna Vokáčová (K), Kristián 
Chytil (B) a Monika Hofma-
nová (M). Na svou vlastní 
tříkrálovou koledu vyrazily 
také děti z MŠ Tylovice (foto 
níže), které se skrz město 
vydaly za svými kamarády 
do školky Na Zahradách.  (r)

Beseda na téma energie
Je vypsána dotace z programu Nová zelená úsporám Light pro seniory 
a nízkopříjmové domácnosti. Chtěli byste o dotaci zažádat, ale nevíte 
jak na to? Přijďte na besedu ve čtvrtek 2. února od 16.00 hodin v rož-
novském hotelu Horal, a poslechněte si důležité informace.               (r)

Zastupitelstvo a setkání s občany
V úterý 21. února bude od 14.00 hodin v obřadní síni rožnovské radnice 
probíhat jednání městského zastupitelstva. O týden pozdějí, tedy ve 
středu 1. března se v obřadní síni uskuteční setkání s občany nazvané 
Na kávu s vedením města. Začátek je v 16.00 hodin.                          (r)
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Město Rožnov má možnost získat zpět Spolák
Pokračování ze str. 1

Téměř na sklonku roku 2022 pro-
běhlo jednání mezi zástupci měs-
ta a majiteli společnosti SYNOT 
o  prodeji Společenského domu. 
„Oba místostarostové a radní Anto-
nín Slovák dostali mou plnou důvěru 
jednat v této věci za město a já jim 
můžu jen poděkovat za podmínky, 
které vyjednali. Spolák má patřit 
městu a koupit jej je správné roz-
hodnutí,“ uvedl starosta města Jan 
Kučera. V únoru budou zastupitelé 
města hlasovat o nákupu budovy 
do majetku města, přičemž cena by 
měla být 24,9 milionu korun.

„Společenský dům k Rožnovu jed-
noznačně patří a věřím, že se nám 
brzy vrátí do majetku města. Bude 

sloužit převážně spolkům a na je-
jich aktivity přispěje společnost SY-
NOT nad rámec kupní ceny částkou 
3  miliony Kč. Určitě budeme žádat 
o dotace tak, abychom mohli budo-
vu zateplit, snížit její energetickou 
náročnost a zároveň ji přiblížit potře-
bám dnešní doby,“ popsala situaci 
místostarostka města Markéta Blin-
ková. Koupí Společenského domu 
však město nezahazuje snahu na 
dostavbu kulturního centra. „Spo-
lečenský dům nikdy nemůže pokrýt 
potřeby kulturní infrastruktury. Kul-
turní dům ve městě rozhodně potře-
bujeme a chceme. Kompletní vedení 
města aktivně pokračuje v plánech 
a přípravách na jeho vybudování,“ 
dodal na závěr místostarosta města 
Tomáš Gross.                          (měú)

Potřeba nového kulturáku ale zůstává

Radnice obdržela posudek na projekt kulturního centra
Odborníci našli vážné nedostatkyNa začátku roku 2023 obdrželo 

vedení města Rožnova posudek 
projektové dokumentace na stavbu 
kulturního centra. Ten vypracovali 
odborníci z  Vysokého učení tech-
nického v  Brně. Dokument bude 
nyní detailně prostudován a pří-
padné vady v  projektu bude vedení 
města projednávat s architektem 
projektu.

Ke konci roku 2022 si vedení měs-
ta objednalo u Vysokého učení 
technického v Brně posouzení 

projektu na stavbu kulturního 
centra. Vypracovaný dokument, 
který má více než 230 stran 
a  zpracovávalo jej 12 odborníků, 
obdrželo vedení města na začátku 
roku 2023. Nyní odpovědní pra-
covníci úřadu studují detaily tak, 
aby bylo možné vyvodit případné 
důsledky. „Máme za sebou prvotní 
prostudování, ale kompletní ana-
lýza dokumentu zabere jistý čas. 

Podle prvních závěrů však projek-
tová dokumentace obsahuje vážné 
nedostatky. Na některé z nich nás 
v  průběhu stavby upozorňovala 
také stavební firma Navláčil a mu-
sím přiznat, že v nemalé části při-
pomínek měla pravdu. Nedostatky, 
které zatím vyplynuly z posudku, 
budeme projednávat s autorem pro-
jektu a žádat opravy či přeprojek-
tování dokumentace na bezvadné 

dílo tak, abychom mohli bezpečně 
stavět. Budovat kulturní centrum, 
které by nakonec nebylo možné 
zkolaudovat nebo by nesplnilo pod-
mínky dotace, je pro nás nepřípust-
né. Možnost čerpání stodvacetimili-
onové dotace máme prodlouženou 
až do roku 2027, což nám dává 
prostor výstavbu kulturního centra 
pořádně nachystat a  případně ji 
zlevnit,“ vysvětlil detaily starosta 
města Jan Kučera.

(měú)

Janíkovka hostila velkolepou H2B&SB X-MASS SHOW

Jedinečná taneční show 
ovládla v prosinci Janí-
kovu stodolu Valašské-
ho muzea v přírodě. Vy-
dařená akce byla dílem 
rožnovského střediska 
volného času, resp. jeho 
tanečníků a tanečnic 
z  legendárních uskupe-
ní Heart2Beat & Static 
Breakers.

Text a fota                 
Pavel Románek

Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz

Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz

Aktuální finanční kondice města
Rozpočet Rožnova pod Radhoštěm na rok 2023: 880 mil. Kč * Za-
dluženost města je k 19. 1. 2023 celkem 29 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 ak-
tuální zůstatek zmíněných 29 mil. Kč) * Výše úvěru města za účelem 

dofinancování staveb KC a knihovny: 297 mil. Kč (dosud je čerpáno 
0 Kč) * Aktuální náklady rozpočtu 2022/23 na stavbu kulturního cen-
tra jsou: 31 mil. Kč (uhrazené faktury) * Dosavadní náklady na stavbu 
knihovny:  28 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 rezerva na účtu města Rož-
nova pod Radhoštěm pro rok 2023: 10 mil. Kč *       Data k 19. 1. 2023

(zdroj: Finanční odbor MěÚ)
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Bezpečnost chodců i nadále zůstavá prioritou
V roce 2022 byly v Rožnově vybudo-
vány dva chodníky v nejrizikovějších 
lokalitách. Jeden se nachází v Tylo-
vicích a druhý na Dolních Pasekách. 
Obě lokality jsou dopravně velmi za-
tížené a nová komunikace pro pěší 
zde nabízí zvýšenou bezpečnost 
chodců. Vybudování chodníků v cel-
kové délce 434 metrů bylo finančně 
podpořeno z Integrovaného regio-
nálního operačního programu část-
kou téměř 10 milionů Kč z celkové 
výše investice přes 13 milionů Kč.

Zajistit bezpečnost chodců vybu-
dováním nových chodníků, které 
navazují na předcházející etapy, 
bylo jedním z hlavních cílů těchto 
investic. Současně se podařilo vy-
budovat ucelenou bezbariérovou 
trasu. „Komunikace na Dolních Pa-
sekách a zejména v Tylovicích jsou 
dopravně velmi vytížené a chodní-
ky jsou zde nezbytně nutné. Jsem 
ráda, že se podařilo tyto investice 
dokončit a  kolaudace obou chodní-
ků proběhly bez komplikací,“ uved-

la místostarostka města Markéta 
Blinková. Vybudováním chodní-
ku v Tylovicích v  celkové délce 
260  metrů byl zajištěn souvislý 
pěší přístup z lokalit městské části 
Tylovice až do samotného centra 
města. Celkové náklady na stavbu 
přesáhly částku 11 milionů Kč. 

V letošním roce bude zcela do-
končen poslední úsek chodníku 
v  této lokalitě. Druhou význam-
nou komunikací pro pěší, kterou 
se podařilo vybudovat v roce 

2022, byl chodník na Dolních Pa-
sekách za téměř 2 miliony Kč. 

„Město aktivně využívá možností 
dotací nejen na zvyšování bezpeč-
nosti v dopravě. Za mě je to rozhod-
ně dobrý krok jak ulehčit rozpočtu 
města. V roce 2023 očekáváme 
kromě dotace na kulturní centrum 
přibližně 100 milionů korun z  růz-
ných dotačních titulů na rozvoj 
města,“ uvedl na závěr starosta 
města Jan Kučera. 

                (měú)

Vendula Krupová mistryní světa
Vendula Krupová zvítězila na ne-
dávném mistrovství světa v polském 
Lublinu ve sportovním odvětví tra-
diční karate WTKU.

Vendula Krupová začala své prv-
ní karate krůčky v oddíle Kobudo 
Rožnov. Po svém prvním význam-
ném úspěchu na mistrovství re-
publiky 2. místo (rok 2015) začala 
navštěvovat Akademii karate Val. 
Meziříčí. V roce 2018 zvítězila na 
mistrovství světa v tradičním ka-
rate v Kanadě. Dalšího skvělého 
výsledku dosáhla na konci roku 
2022 na mistrovství světa v Polsku, 
kde vybojovala 1. místo, a stala se 
tak opět mistryní světa v tradičním 

karate. Na stejném šampionátu 
získala také 2. místo v FUKUGO 
JUNIORS, WOMEN’S FUKUGO. 
„Před každým šampionátem je nut-
ná speciální příprava, je to náročné. 
V letošním roce mě čeká mistrovství 
České republiky a také mistrovství 
světa v Portugalsku a rozhodně budu 
cílit na obhajobu titulu,“ popsala 
mistryně světa Vendula Krupová. 
V pondělí 9. 1. 2023 proběhlo také 
setkání starosty města Jana Kučery 
a Venduly Krupové na rožnovské 
radnici. „Jsem rád, že máme tak 
skvělé sportovce, kteří nás dokáží re-
prezentovat ve světě, a Vendule přeji, 
ať se jí jen daří,“ uvedl starosta měs-
ta Jan Kučera.                       (měú)

Vendula Krupová se starostou Janem Kučerou.

Město zvažuje vybudování 
RE-USE centra

Re-use centrum je místem, kde 
použité věci dostávají novou šanci 
na opětovné využití. Právě takový 
prostor zvažuje zřídit také město 
Rožnov pod Radhoštěm. Zástupci 
vedení se vydali do Příbora, kde 
sbírali inspiraci, jak re-use centrum 
funguje v praxi. Nyní bude nutné 
najít vhodnou plochu, kde by takové 
místo bylo možné vybudovat.

Ve sběrném dvoře, který je umís-
těn na ulici Zuberská, se poměrně 
často objevují věci, jež by ještě 
mohly dobře sloužit někomu ji-
nému. Také občané mají často 
spoustu věcí, které nechtějí přímo 
vyhazovat, ale hledají cestu, jak je 
podarovat někomu, kdo je upotře-
bí. Re-use centra v posledních le-
tech nabírají na oblibě a zájemci 
zde najdou širokou škálu věcí, od 
nábytku, nářadí, porcelánu, lyží, 
kočárků nebo také třeba autose-
dačky. Noví majitelé si mohou vy-
brané věci z re-use center odnést 
za nulové nebo minimální náklady. 
„Zřízení re-use centra je jedním z té-
mat, kterými se nyní aktivně zabý-
váme. Byli jsme se podívat v Příboře 
a plánujeme s kolegy vyrazit ještě 
do Ostravy, abychom se inspirovali 

ve věci zajištění a provozu centra, 
seznámili se s náklady a pravidly, 
která jsou s jeho provozem spojena, 
a také se informovali o problémech 
a nedostatcích, jež jsou v tomto 
konkrétním případě s re-use cent-
rem spojeny. V  Rožnově však bude 
pravděpodobně hlavní komplikací 
nalezení plochy, kde bychom takové 
centrum mohli vybudovat. Primárně 
budeme samozřejmě logicky jednat 
o ploše v okolí sběrného dvora,“ 
uvedl místostarosta města Tomáš 
Gross (na fotu). 
                                              (měú)
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Sto dní ve funkci starosty, aneb tři otázky 
pro prvního muže Rožnova Jana Kučeru

 �Máme za sebou prvních sto dní 
ve funkci starosty města Rožnova. 
Na radnici ale nejste nováčkem, 
pracoval jste dříve jako úředník, 
poté i jako místostarosta. V čem je 
funkce starosty jiná a je lehčí, nebo 
těžší ji vykonávat?
„Pozice starosty je přirozeně o více 
odpovědnosti, větším tlaku a potřebě 
řešit a rozhodnout více záležitostí. 
Neřekl bych, že je to pro mě těžší. 
Mám za sebou sedm let v pozici 
místostarosty, pracoval jsem dříve 
na úřadě jako referent, vedoucí od-
dělení i odboru. Velmi dobře jsem 
věděl, do čeho jdu a jak postupovat. 
Musím říct, že tým ve vedení města 
šlape výborně. Markéta Blinková 
má osm let zkušeností z vedení 
města a  Tomáš Gross má téměř 
dvě desítky let zkušenosti práce ve 
veřejné správě. Jsem rád i za aktivní 
spolupráci rady. V  neposlední řadě 
je tady úřad a řada profesionálních 
kolegů, kteří dělají dobrou práci. 

Aby to fungovalo, je potřeba věci pev-
ně řídit, je potřeba umět rozhodnout 
a udělat si na občany, úřad a kolegy 
čas. Myslím, že se to daří.“

 � Jaká nejtěžší rozhodnutí jste už 
coby starosta dosud udělal?
„Jedno rozhodnutí bylo o riziku 
ublížit vztahu a důvěře s blízkým 
kolegou na jedné straně misek vah 
a dosažení důležité dohody pro měs-
to, která měla hodnotu až desítek 
milionů, na straně druhé. Nakonec 
správně převážil zájem města, ale 
došlo k narušení vztahu. S kolegou 
jsem si vyříkal. Konkrétnějším pro-
sím nebudu. 

Prostě starosta někdy musí roz-
hodnout pro dobro města, ale něko-
ho to může naštvat či mu nebýt pří-
jemné. I to patří k této práci. Těžká 
rozhodnutí nás potkala a čekají ve 
věci kulturního centra (viz článek na 
str. 3 — pozn. red.), ale to je na jiný 
rozhovor či článek.“

 �Vždy, když přijde nové vedení, 
tak se nabízí otázka, zda si vymění 
tým nejbližších spolupracovníků. 
Jak je tomu v Rožnově?
„Nejsem zvyklý měnit kolem sebe 
lidi na ‚své koně‘. Důležité je, jestli 
daná kolegyně či kolega plní profe-
sionálně své úkoly. Příklad: nejbližší 
osoba vedení města — asistentka je 
dcera bývalého zastupitele za opo-
ziční ANO. To podle mě není důvod 
se rozejít, nebylo by to fér. Důležité 
je, jestli funguje důvěra, jestli daný 
zaměstnanec dělá svou práci dobře. 
A v tomto případě to tak je. 

Jsou však zaměstnanci, k jejichž 
práci jsme měli s kolegy z vedení 
města připomínky. Oni musí slyšet, 
co dělají špatně, musí se dozvědět, 
co od nich očekáváme. Pak mají čas 
ukázat, zda to dokáží. Pokud ne, 
může se stát, že se s někým roze-
jdeme. Pokud své úkoly budou plnit 
profesionálně, není důvod k  jejich 
odchodu. Zároveň jsme se v  koali-

ci shodli, že chceme po letech udě-
lat revizi obsazení pozic na úřadě. 
Menší audit, kdo co dělá, jestli je 
vytížen. Nám to pomůže seznámit se 
lépe s  náplní desítek kolegů a taky 
si ověřit, že na úřadě nemáme příliš 
mnoho zaměstnanců.“

(r)

Koalice se shodla na revizi obsazení pozic na úřadě, pomoci má audit

Před 100 lety byl starostou Jindřich Chumchal
Připomenutí významné 

osobnosti

Jindřich Chumchal byl rožnov-
ským starostou v letech 1919 až 
1923. V období první světové války 
se jako radní staral o zásobování 
obyvatelstva potravinami. 

V poválečné době se město 
rychle vzpamatovávalo z váleč-
ných útrap. Především bylo jedná-
no o  dalším osudu klimatických 
lázní. Jejich provoz byl v roce 1917 
pozastaven a s ohledem na rozšíře-
ní tuberkulózy, zavlečené nemoc-
nými klienty, se uvažovalo o jejich 
zrušení, město se mělo přeměnit na 
výletní a turistické centrum. Prozí-
ravě bylo rozhodnuto Rožnov i na-
dále zachovat jako léčebné místo, 
ozdravovnu a letovisko. 

Ani na další rozvoj města radnice 
nezapomněla, když vzala v  potaz 
regulační plán z roku 1908 k  zalo-
žení nové městské části. Využitím 
zákona o podpoře stavebního ru-
chu byly nákladem 900 000 Kč, 
poskytnutých spořitelnou, vysta-
věny čtyři rodinné domky a jeden 
čtyřdomek pro dělníky. 

Významným počinem bylo 
roku 1920 zřízeno výzkumné tra-
vinářské a pícninářské stanice při 
hospodářské škole. Její činnost 
byla tak úspěšná, že roku 1925 
byla pro ni postavena zvláštní 
budova. 

Pro lepší dostupnost Dolních 
Pasek byla zadána stavba silnice. 

Za účelem rozmnožení obecní-
ho jmění pro příští potomky bylo 
rozhodnuto vysázet na obecních 
pozemcích 50 000 lesních strom-

ků. Tím dalo město pěkný příklad 
okolním obcím i soukromníkům, 
kteří vlastnili nezalesněné, jalov-
cem porostlé vrchy.    

Činnost obnovily spolky okraš-
lovací, divadelní i zpěvácký spo-
lek Tetřev. Také sportovní organi-
zace Sokol a Orel. 

Lázeňským hostům k prome-
nádám v městském parku i na 
náměstí opět koncertovala lázeň-
ská hudba. Město Rožnov se sta-
lo oblíbeným a hojně navštěvova-
ným místem nejen pro lázeňskou 
klientelu, během léta zajížděli do 
Rožnova odpočinout si také prů-
myslníci a podnikatelé. 

Roku 1923 čtyřletý mandát 
Jindřichu Chumchalovi končil. 
Po rozpadu Rakousko-uherské 
monarchie a vzniku Českosloven-
ské republiky byl v Rožnově pod 

Radhoštěm druhým, celkově však 
už desátým starostou. 

Zasloužil se o dobudování 
místního školství, zavedení elek-
trizace a také o zřízení Městské 
spořitelny. Jindřich Chumchal 
zemřel dne 28. února 1924.

Richard Sobotka

V srpnu roku 1873 bylo poprvé osvětleno rožnovské náměstí

V měsíci srpnu roku 1873 bylo 
v  Rožnově pod Radhoštěm za-
vedeno veřejné osvětlení náměstí 
a  ulic. Petrolejové lampy byly při-
pevněny přímo na zdi domů nebo 
v ulicích na sloupy. Tak moderní 
doba vkročila i do Rožnova a po-
krok již nebylo možné nijak zasta-
vit. Roku 1879 dána na náměstí 
podél domů dlažba (tratuár). Roku 

Střípky z historie
1881 odstraněny lípy kolem soch 
na náměstí i  kamenné zábradlí.

V roce 1918 bylo pojmenováno ná-
městí na Masarykovo. Masarykova 
socha byla v průběhu následujících 
let v důsledku politických událostí 
ze středu náměstí několikrát odstra-
něna a teprve v roce 1990 se znovu 
definitivně vrátila na své místo.

Roku 1929 započato se stavbou 
vodovodu, s opravami horního jezu 
a zřízení koupaliště. Provedena 
také kanalizace části náměstí. 

Elektrizace se Rožnov dočkal te-
prve až roku 1922. V únoru počalo 
se svítit elektrickým světlem. Proud 
byl tehdy dodáván z malé vodní 
elektrárny továrníka Jana Kantor-
ka, zřízené na Dolní Bečvě. Její vý-
kon nebyl velký, při zatížení v noci 
docházelo k poklesu napětí. V té 
době se rozšířil slogan: „Kantorko-
va elektrika ve dne svítí, v  noci bli-
ká.“ Později bylo elektrické vedení 
připojeno na elektrárnu středomo-
ravskou v Přerově. 

I když si občané velmi pochvalo-
vali, že je po setmění světlo na ryn-
ku téměř jako ve dne, že dokonce 
i  noviny mohou číst, moderní elek-
trické osvětlení nastalo až v  zá-
věru 20. století. A to do té míry, 
že při soumraku a při rozednění, 
i s přihlédnutím k délce dne podle 
roční doby, veřejné osvětlení zcela 
automaticky zapíná a vypíná foto-
článek.

Richard Sobotka
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Nábřeží už hlídá radar, na řadě jsou Tylovice

SPEKTRUM  NÁZORŮ

Zdeněk Němeček (KDU-ČSL)
Dovolím si dnešní téma začít několi-
ka čísly. Dle policejních statistik došlo 
roce 2022 ke 98 460 dopravním ne-
hodám, při kterých zemřelo 467 lidí.
Pořadí prvních tří nejčastějších pří-
čin dopravních nehod je následující:
1. místo nesprávný způsob jízdy 
67 % z celkového počtu nehod se 
186 úmrtími. 2. místo nedání před-

nosti 16 % z celkového počtu nehod 
se 76 úmrtími a 3. místo nepřiměře-
ná rychlost 15 % z celkového počtu 
nehod se 173 úmrtími. 
Z uvedené statistiky vyplývá jeden 
smutný fakt, který bohužel neplatí 
jen pro rok 2022, ale i pro ty před-
chozí. Byť je rychlost „až“ na třetím 
místě, je úmrtnost prakticky srovna-
telná s první příčinou, co do počtu, 

s cca 4x větším podílem na počtu 
dopravních nehod. A tento smutný 
fakt bohužel vídám těch cca 30 let, 
co jezdím jako lékař ZZS. A co je 
smutné, velmi často jsou mezi mrt-
vými ti, které smete bezohledný, 
rychle jedoucí „řidič“. Jen pro před-
stavu, při rychlosti 50 km/h ujede-
te cca 180 m pouhých 5 sekund. 
A co tedy s radary v Rožnově? Za 

mě rozhodně navýšit. Těm, kteří 
rychlost dodržují, rozhodně nevadí, 
protože jezdí podle předpisů. A ti 
ostatní? Velká část z nich zpomalí 
kvůli hrozbě pokuty. Zpomalí sice 
z  donucení, ale jedou bezpečněji. 
Bohužel velká část z nich ihned 
za radarem zase přidá. Proto je 
vhodné zvážit výměnu za úsekové 
měření v  místech, kde je to technic-

Jste pro rozšíření stávající „radarové sítě“ — kde je měření rychlosti ještě potřeba? 
Nebo by město mělo vymáhat dodržování předepsané rychlosti jinak? 

Na co by radnice měla peníze z vybraných pokut za překračování povolené rychlosti použít?

Od prosince v Rožnově přibylo na 
nábřeží Dukelských hrdinů pevné 
měřicí místo (na snímku) „dohlí-
žející“ na dodržování předepsané 
rychlosti. U  této příležitosti jsme 
vyzpovídali ředitele rožnovské měst-
ské policie Aleše Pilaře (na fotu 
vlevo s  ručním radarem). 

 � Jak jsme na tom ve městě s měře-
ním čili kolik ze čtyř měřicích míst 
je v jeden okamžik osazeno rada-
rovými snímači? Co tyto přístroje 
kromě překročení rychlosti zazna-
menávají?
„V současné době jsou v Rožnově 
čtyři pevná stanoviště, ve kterých se 
v nepravidelných intervalech střídají 
tři měřicí zařízení (radary). Přístroje 
kromě čtení registrační značky a mě-
ření rychlosti vozidla pořídí fotogra-
fii změřeného vozidla. To však pouze 
v případě, kdy je překročen rychlost-
ní limit. Jinak ‚radary‘ sbírají další 
data, hlavně počet a rychlost všech 
vozidel. Ovšem již bez identifikace 
aut, což nám slouží především ke 
zjišťování vytíženosti silnic.“
 

 � Který současný úsek s radaro-
vým stanovištěm je co do páchání 
přestupků nejrizikovější?
„Na nejvyšší počet přestupků je to 
pořád ulice Ostravská. Tady během 
měření projelo v roce 2022 zhruba 
2 100 000 a rychlostní limit poru-
šilo více než 12 800 z nich. Nejčas-
těji však porušují rychlostní limit 
vozidla na ulici Kramolišov. Obě 

ulice jsou rovné a svažité. To svádí 
k rychlé jízdě. Obě jsou ale zároveň 
místy, kde docházelo k nejtragičtěj-
ším nehodám.“

 � A co nové stanoviště na nábřeží 
Dukelských hrdinů? 
„Během 32 dní testovacího provozu 
radar zaznamenal 322 164 vozidel, 
z nichž 4 037 překročilo rychlostní 
limit. To je cca 126 vozidel denně. Ve 
srovnání s ostatními úseky, kde se 
měří již několik let, je to téměř dvoj-
násobný počet přestupků přepočtený 
na 100 vozidel. Nově stanoviště na 
nábřeží Dukelských hrdinů přesně 
dokladuje, jak efektivní dopad na 
chování řidičů toto měření rychlos-
ti má. Radary sbírají a poskytují 
tzv.  tvrdá data. Jsou to jednoznačná 
čísla dokládající zásadní pokles po-
rušování povolené rychlosti v měře-
ných úsecích.“

 � Jaké máme smutné rekordy dosa-
vadních měření na území města? Ko-
lik přestupků radary odhalily loni?
„V roce 2022 městská policie pro-
střednictvím bezobslužných měřičů 
rychlosti zjistila více než 30 000 pře-
stupků. Hodně smutným excesem 
je jízda osobního auta po Ostravské 
ulici rychlostí 165 km/h a motorky 
149 km/h.“

 � Je v plánu rozšíření radarové sítě?
„V procesu výstavby je dlouho pláno-
vaný měřicí bod v Tylovicích. V rám-
ci spolupráce celého mikroregionu 

probíhají debaty a přípravy zřízení 
měřicích stanovišť na silnici I/35 
v  obcích Dolní — Prostřední — Horní 
Bečvy. Podněty vycházejí od samot-
ných obyvatel obcí a komunikujeme 
s vedením obcí. Doprava na I/35 
směrem k hranicím je velmi frek-
ventovaná a k porušování rychlost-
ních limitů dochází často i zde. Na 
přípravě měřicích stanovišť se podílí 
i  Policie ČR, se kterou vhodná mís-
ta pečlivě konzultujeme. Dále probí-
há sběr statistických dat o rychlosti. 
To vše dává váhu pro výběr vhodné-
ho místa k provádění měření.“
 

 � Strážníci mají i přenosný radar, 
jak často s ním vyrážejí do ulic?
„Naši strážníci mají od roku 
2016  ruční laserový rychloměr Tru-
CAM LTI 20/20 s technologií noč-
ního vidění. Od Policie ČR máme 
určeno k měření kolem dvaceti 
úseků v samotném Rožnově a okolo 
patnácti úseků v okolních obcích. 
S  ručním radarem se tedy můžeme 
objevit kdekoli a kdykoliv v téměř 
v  celém mikroregionu. Časy a místa 
měření jsou důsledně nepravidelné. 
Často také reagujeme na podněty 
občanů, kteří zaznamenají opakova-
ně rychlou jízdu v místě, kde bydlí.“

 � Stále platí, že pokud zastavíte 
řidiče po změření přenosným rada-
rem, tak kromě pokuty se mu za-
píší i trestné body do karty řidiče, 
zatímco u stacionárních radarů 
(tedy z pevných měřicích míst) do-

stane pokutu jen majitel vozidla bez 
připsání bodů?
„Ano, tento postup vychází ze záko-
na. Pokud změříme ručním rada-
rem a zastavíme vozidlo na místě, 
tak je prokazatelně zjištěna osoba 
podezřelá ze spáchání přestupku. 
Za prokázané překročení povolené 
rychlosti jsou společně s pokutou 
připsány trestné body.
Automatický měřicí systém proka-
zatelně identifikuje vozidlo, s  nímž 
je přestupek spáchán. Zodpovědnost 
za provoz se tedy přičítá jeho provo-
zovateli. Za toto porušení zákona 
provozovatelem nejsou body připiso-
vány, hrozí zde ale nemalý finanční 
postih. Provozovatel je samozřejmě 
vyzván, aby podal vysvětlení a uve-
dl osobu, která řídila vozidlo v čase 
spáchání přestupku. To ale téměř 
nikdo neudělá. Drtivá většina pro-
vozovatelů souhlasí s projednáním 
prohřešku pokutou a využije opráv-
nění odmítnout podat vysvětlení 
v případě hrozícího postihu své, 
nebo blízké osobě.
Každopádně jak jsem uvedl výše, 
i samotný finanční postih za rychlou 
jízdu je motivací pro dodržování po-
volených rychlostí. Výstupy statistic-
kých dat nám to ukazují dostatečně. 
Laické náhledy ve stylu — pokuta 
bez bodů nic neřeší — vůbec neberou 
v potaz právě dlouhodobá data na-
sbíraná samotným měřičem.“  

Za rozhovor poděkoval        
Pavel Románek

 �Výše uložených pokut
(bez radaru na nábřeží)

2019  3,4 mil.  Kč
2020    11,5 mil. Kč
2021 8,8 mil. Kč
2022 10,9 mil. Kč



TÉMA MĚSÍCE / ZPRAVODAJSTVÍSTRANA 7 / 30. LEDNA 2023

ky možné.  A peníze z pokut vracet 
do dalšího navýšení bezpečnosti 
– nová zrcadla na nepřehledných 
místech, úprava a oprava vodorov-
ného značení, nové přechody pro 
chodce, úprava stávajících, etc.

Jana Dlabajová (SPD)
Náš pohled, jako zastupitelů za 
SPD, na instalaci a využití radarů 
je tento. Samozřejmě vnímáme, že 
radary představují pro občany něco 
neoblíbeného. Málokdo z nás ně-
kdy neplatil pokutu za překročení 
rychlosti. Je to nepříjemné zvláště, 
když necítíme, že bychom tím ně-
koho ohrozili nebo mohli ohrozit. 
Na druhé straně radary mají zcela 
objektivní přínos k bezpečnosti na 
cestách ve městě. Za rok poklesne 
počet přestupků, v místě instalace 
radaru, zhruba na třetinu. Umístě-
ní radaru na konkrétním místě by 
se tedy mělo dít na základě dopo-
ručení dopravní a městské policie. 
Radary by měly být umístěny tam, 
kde je to nejdůležitější z hlediska 
dopravní bezpečnosti, a ne tam, kde 
je to „nejlepší“ z hlediska výběru 
pokut. Je pravda, že radary před-
stavují pro město nezanedbatelný 
finanční přínos. Domníváme se 
ale, že i když se tento přínos měs-
tu do rozpočtu hodí, měly by takto 
získané prostředky být směřovány 
zpět do dopravy. A to do zlepšení 
dopravní obslužnosti města a do 
místní MHD jako dotace nejen pro 
děti, studenty a seniory, ale pro 
všechny. Nezapomínejme na rodiče 

samoživitele. Celkově by to opět po-
mohlo zvýšit bezpečnost na cestách, 
snížit dopravní zatížení v Rožnově 
a finančně by to pomohlo skutečně 
všem v dnešní nelehké době.

Petr Stolář (ODS)
Zřejmě každý se chce na silnicích 
a chodnících cítit bezpečně a sta-
cionární radary zcela jistě snižují 
procento řidičů překračujících ma-
ximální povolenou rychlost. Nadto 
jejich příspěvek do městské poklad-
ny, poslední roky paralyzované 
odkládáním financí na KC, tvořící 
v roce 2022 více než 12 mil.  Kč 
není zanedbatelný.
Na druhou stranu, pokud bude 
v Rožnově třeba 15 měřicích míst, 
ale tím veškeré vymáhání pořádku 
na silnicích skončí, tak i cvičená 
opice se časem naučí, kde nohu 
z plynu sundat, a místo na své zá-
vodění si najde jinde.
V tomto kontextu je zajímavé zjiš-
tění, kdy pouhá instalace „měřicí 
budky“ na nábřeží Dukelských hr-
dinů snížila podíl přestupků téměř 
o 50 % ještě před samotným začát-
kem pokutování. Velký prostor pro 
nutné rozšiřování radarů v Rožno-
vě již nevidím, snad cesta z centra 
směrem na Tylovice a Hážovice, 
případně pomozme okolním obcím 
s hlídáním rychlosti v místech, kde 
si to přejí jejich samosprávy. Ale 
samy o sobě radary pořádek na 
cestách neudělají.
Podstatnější je prevence, tedy je tře-
ba zapojit městskou policii, případ-

ně Policii ČR tak, aby ulice našeho 
města nebyly závodním okruhem 
a zároveň byla rychlost hlídána 
v místech, kde je to podstatné a důle-
žité pro bezpečnost našich obyvatel.
A kam směřovat finance z vybra-
ných pokut? Nemyslím si, že je nut-
né hledat konkrétní oblast, která 
bude stát a padat s výtěžkem z ra-
darů. Máme před sebou spoustu in-
vestičních akcí, kde se bude hodit 
každá koruna, ať už je to zateplení 
školy nebo oprava mostu.

Kristýna Kosová (Zdravý Rožnov)
Postupné rozšiřování sítě měřicích 
bodů považuji za správné na hlav-
ních tazích, v mnoha rezidentních 
lokalitách by ale do budoucna 
bylo dobré sáhnout po urbanistic-
kých řešeních a v rámci úprav ulic 
a silnic dosáhnout přirozeného 
zklidnění. Taková opatření jsme 
připravovali třeba pro Tyršovo ná-
břeží, ze zklidňující úpravy ulice by 
pochopitelně těžili i chodci a cyk-
listé, do ulice by byly přidány par-
kovací ostrůvky ohraničené zelení, 
které by řidiče vedly k přirozenému 
zpomalení. Podle psychologů má 
na rychlost velký vliv charakter 
ulice nebo silnice, rovné úseky bez 
doprovodné zeleně svádí k nejvyšší 
rychlosti, tam si asi jinak než mě-
řením nepomůžeme. Pro mě těžko 
pochopitelné je překračování rych-
losti v Tylovicích u školky, což není 
přehledný úsek, tady jsem velmi 
zvědavá, jak do budoucna chodník 
i měření pomohou. 

Martin Drápal (Nezávislí Rožnováci)
Zvyšování bezpečnosti je velkým 
tématem nejen pro Nezávislé Rož-
nováky, ale především pro Rožnov 
samotný. Počet aut v našich ulicích 
se neustále zvyšuje, což vidíme nejen 
na nedostatku parkovacích míst, ale 
i na stále plnějších silnicích. Nic-
méně úměrně s vyšším počtem aut 
nedochází ke zpomalení provozu, ba 
právě naopak. Spěchající řidiči, řidi-
či, co milují rychlou jízdu, i ti, kteří 
se prostě zapomenou, jsou rizikem 
pro chodce, cyklisty a všechny, kteří 
se v okolí cest pohybují. Účinným 
nástrojem na zpomalení provozu 
jsou stacionární radary. Jejich počet 
se v Rožnově neustále zvyšuje, což je 
správně. Radary jsou umisťovány na 
místa, kde dochází ke snížení bezpeč-
nosti. Po instalaci radarů v naprosté 
většině případů dochází ke zklidnění 
dopravy a zvýšení bezpečnosti.
Velkým problémem v oblasti bez-
pečnosti a překračování rychlosti je 
však ještě oblast Hážovic a Tylovic, 
kde mnozí řidiči nerespektují ome-
zení rychlosti a překračují maximál-
ní povolenou rychlost. Tam by se 
radar jistě ještě umístit měl.
Peníze, které jsou vybrány z poru-
šování bezpečnosti na silnicích, by 
primárně měly být opět investovány 
do zvyšování bezpečnosti, výstavby 
chodníků a nebo oprav komuni-
kací. Obdobně je systém nastaven 
například v případě výběru daně 
z  nemovitostí, kdy část těchto peněz 
je určena na rozvoj inženýrských sítí 
ve městě.

Tříkrálová sbírka v Rožnově vynesla půl milionu

Tříkrálová sbírka 2023, která se konala od 6. do 7. ledna, vynesla v Rožnově 
pod 500 012 korun. V rámci mikroregionu Rožnovsko se ve sbírce vybralo 
1  660 171 Kč. Na území působnosti Charity Valašské Meziříčí se do kole-
dování zapojilo přes 1 500 dobrovolníků. 

Letošní dvacátý třetí ročník opět uspořádala Charita Valašské Meziříčí. 
Smyslem této akce je vykoledovat finanční prostředky na pomoc potřeb-
ným, kteří se ocitli v nečekané složité situaci, a zdravotně i sociálně znevý-
hodněným občanům. Na území působnosti Charity Valašské Meziříčí se 
do koledování zapojilo více než 1 500 dobrovolníků, celkově se podařilo 
vykoledovat 3 109 723 Kč. Charitě zůstává 65 % z vybrané částky. Výtě-
žek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, 
matkám s dětmi v tísni a dalším lidem v nouzi všude tam, kam dosáhne 
pomoc Charity.   

  (měú), fota Pavel Románek a Petra Graclíková

Sraz rožnovských koledníků byl tradičně v kostele Všech svatých.

Tři králové dorazili i na rožnovskou radnici, kde jim do pokladniček přispěli místosta-
rostové Markéta Blinková a Tomáš Gross (druhý vpravo nahoře) a radní Petr Jelínek 
(vlevo vpředu), Antonín Slovák (uprostřed), Martin Drápal (druhý vpředu zprava) 
a  Jaromír Koryčanský (nahoře vpravo). 

Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz
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Trampolínistka Michaela Juříčková ve světové špičce
Rožnovská skokanka na trampolíně 
Michaela Juříčková (na fotu se svou 
maminkou a trenérkou Petrou Juříč-
kovou) reprezentovala ČR v závěru 
loňského roku na světovém závodě 
World Age Group Competitions 
(WAGC) v bulharské Sofii.
 
Své dovednosti přijelo změřit přes 
800 závodníků z 41 zemí světa. Mi-
chaela Juříčková zvládla své nároč-
né vystoupení skvěle. V individuální 
kategorii dívek ve věku 15 až 16  let 
se v silné konkurenci více  než še-
desátky závodnic probojovala do 
osmičlenného finále a skončila na 

krásném sedmém místě. Dařilo se 
jí také v soutěži synchronních dvo-
jic. Spolu s Anetou Hrudovou mezi 
dívkami 17 až 21 let díky svému 
kvalitnímu výkonu také postoupi-
ly do finále a vzaly naději dalším 
dvaceti elitním dvojicím. Nakonec 
českým děvčatům jen těsně unikla 
bronzová medaile. Konečné sedmé 
a čtvrté místo, o které se Juříčková 
zasloužila, je historicky nejlepším 
výsledkem české výpravy na této 
světové soutěži. 

Blahopřejeme! 

Trampolíny Rožnov

Vánoční stolní tenis v Rožnově pod Radhoštěm
V pátek, tradičně 30. 12. 2022 
uspořádal domácí oddíl stolního 
tenisu TJ Rožnov pod Radhoštěm 
i díky vstřícnému přístupu vedení 
školy 5.  května v obou jejích tělo-
cvičnách již 33. ročník Vánočního 
turnaje mužů ve stolním tenisu.
 
Přijelo bezmála 30 hráčů, kdy 
větší část tvořili hráči z Valašska, 
tedy z Rožnova, Valašského Me-
ziříčí, Horní Bečvy, Zubří a obou 
vsetínských oddílů. Dále se turna-
je zúčastnili hráči z Nového Jičí-
na, Ostravy, Havířova, Mořkova, 
a dokonce i tři hráči ze Sloven-
ska.  Všichni startovali v hlavních 
soutěžích, tedy ve dvouhře a dvoj-
členných družstvech.

Pořadatelé nakonec upravili herní 
program, kdy rozšířili hlavní sou-
těž o  možnost pokračování zápasů 
i  v   kole poražených, tak aby si hráči 
mohli i více zahrát! 

V hlavní soutěži byl nejvýše nasaze-
ný hráč Pavel Holáň, hrající v němec-
kém TTC Rugensdorf, na druhém 
konci pavouku byl nasazený tradiční 
účastník Peter Konrád z Povážské 
Bystrice. Všichni byli zvědaví, zda se 
k nim do případného semifinále pro-
bojují nasazení mladíci Tonda Baroš, 
nyní hráč SKST Havířov, a Jiří Škrla, 
nyní hráč KST Opava, oba odchovan-
ci rožnovského stolního tenisu. 

Tonda Baroš ztroskotal v osmifiná-
le na Marku Záškodném, z 3ligového 
SK Svinov, kdy se Tondovi nepoda-
řilo najít recept na trochu specific-
kou hru soupeře, hrajícího s potahy 
různých vlastností, které uměl dobře 
střídat a využívat. 

Podstatně více se dařilo devatenác-
tiletému Jirkovi Škrlovi. Ten na své 
cestě musel porazit i svého bývalého 
oddílového kolegu Libora Slováčka 
z  KST Vsetín, pak v hezkém semifi-
nále poměrem 3:1 i nasazenou dvojku 
Petera Konráda z Povážské Bystrice. 
Ve finále na něho čekal, do té doby 
celkem suverénní, Pavel Holáň, který 
startoval před odchodem do Němec-
ka v 1. lize za KST Ostrava a určitě 
byl favoritem utkání.  To se také potvr-
dilo v úvodním setu, který vyhrál 11:8, 
Jirka Škrla, ale začínal přidávat na dů-
razu a taky se začal možná projevovat 

i cca 15letý věkový rozdíl mezi oběma 
hráči! Další tři sety již Škrla získal pro 
sebe a stal se zaslouženě vítězem hlav-
ní soutěže dvouhry mužů. 

Až při prezentaci se dalo dohro-
mady družstvo nejvýše nasazených 
hráčů Holáň—Konrád, a tedy bylo 
jasné, kdo bude největším favoritem 
v soutěži družstev!

Ti nejprve porazili dvojici Jiří 
Konečný—Michal Bazalka z DDM 
Valašské Meziříčí, kdy zejména Jiří 
Konečný sehrál s favorizovaným Ho-
láňem vyrovnanou partii a prohrál 
nejtěsnějším rozdílem 3:2. Potom 
další dvojici Slováček—Záškodný, aby 
se ve finále střetli s dvojicí Štefan Sa-
gáčik—Jiří Škrla.

Nejprve ve vyrovnaném souboji 
porazil Holáň Sagáčika těsně 3:2 
a  poté vrátil slovenský Konrád Škrlo-
vi porážku ze dvouhry a zvítězil 3:1, 

čímž se dvojice Holáň—Konrád stala 
celkovými vítězi v soutěži družstev.

Z rožnovských hráčů se nejvíce 
dařilo Pavlu Černotovi, který skončil 
na 13. místě a nadějný junior Matouš 
Pivovarčík pak byl 17.

Všem hráčům se v Rožnově líbilo, 
turnaj byl opět ukázkou jak moder-
ního stolního tenisu, tak i různých 
specifických „materiálových“ hráčů 
a  velký počet diváků se určitě nenudil!

Turnaj zvládli bez problémů ředitel 
turnaje Petr Míček a hlavní rozhodčí 
Jaroslav Ryboň z pořádajícího oddílu.

Pořadatelé využívají této příležitos-
ti k poděkování všem partnerům tur-
naje, včetně MÚ Rožnov! Dále pak 
všem přátelům malého bílého míčku 
přejí po všech stránkách úspěšný, 
a  hlavně zdravý nový rok 2023.

Oddíl stol. tenisu při TJ Rožnov

Nejlepších 8 hráčů — popis zleva Záškodný (žlutý dres), Slová-
ček, Konrád, ředitel Míček, Holáň, Škrla, Sagáčik a Baroš.

Dárek JAM v prosinci podpořil  klienty naší Charity
Už pošesté se konal hudební večer 
Dárek JAM. Je možné ho zařadit 
mezi tradiční hudební akce, které se 
konají v adventním čase. Nás těší, 
že vstupné v podobě dárku pro ma-
minky a děti z azylového domu nebo 
pro lidi bez domova, podpoří klienty 
našich služeb. 

Hračky a oblečení pro děti, drob-
né dárky pro maminky, oblečení 
a trvanlivé potraviny pro lidi bez 
domova, potřeby pro osobní hygi-
enu, kosmetika nebo dětské ple-
ny v celkovém množství 258 kg 
udělají radost všem potřebným. 
Mimo to návštěvníci darovali 

4  121 korun, které také podpoří 
klienty naší Charity.

Děkujeme panu Zbyňkovi Ter-
nerovi za zorganizování hudeb-
ního večera a všem účinkujícím, 
kteří v úterý 13. prosince 2022 
vystoupili bez nároku na honorář. 

Děkujeme Vám, kteří jste se 
přišli pobavit a zároveň jste svým 
dárkem podpořili lidi v krizové 
situaci. 

Na snímku je seskupení Krů-
žek štyr tet během již zmíně-
ného prosincového vystoupení 
v  Brillovce, která byla partnerem 
charitativní akce. 

Charita
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KAM
ZA KULTUROU

ÚNOR 2023
Vážení čtenáři,

níže vám přinášíme únorový 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.

 �  PONDĚLÍ 20. 2.
KINOKAVÁRNA • JE MI ZE SEBE ŠPATNĚ
Režisér Kristoffer Borgli v této černé, sati-
rické komedii zobrazuje toxický vztah, který 
rychle eskaluje do děsivých úrovní narcistické 
sebeprezentace.
19.00 hodin — Vrátnice
 

 � STŘEDA 22. 2.  
FLEGMA
Flegma vznikla již počátkem devadesátých let. 
Původně klasická „kytarová“ sestava byla po-
stupně doplněna klávesovými nástroji a saxo-
fonem a poslední léta vystupuje v této nezmě-
něné sestavě.
19.00 hodin — Vrátnice
 

 � ČTVRTEK 23. 2.
KLUB CESTOVATELŮ • NICOLETTE 
HAVLOVÁ: POUTÍ K BRANÁM ORIENTU
Více než 2 000 kilometrů v nohách a jeden spl-
něný sen — dojít pěšky do Asie. 
19.00 hodin — Vrátnice
 

 � ČTVRTEK 23. 2.
KINOKAVÁRNA • VELRYBA
Samotářský učitel angličtiny Charlie (Bren-
dan Fraser), který váží 270 kg, se pokouší 
znovu navázat kontakt se svou sedmnáctiletou 
dcerou Ellie (Sadie Sink).
19.00 hodin — Brillovka
 

 � SOBOTA 25. 2.
PATT BERRY, WEATHERMAKERS
Patt Berry je muzikant z Valašska, známý 
svou dynamikou, bluesovým feelingem, netra-
dičním hlasem a svou hrou na cestách. Wea-
thermakers je brněnská bluesrocková formace 
s náloží autorské muziky, foukací harmonikou 
a vintage zvukem.
19.00 hodin — Vrátnice
 

 � PONDĚLÍ 27. 2.
KINOKAVÁRNA • ŠŤASTNĚ AŽ NA VĚKY
Dokumentaristka Jana Počtová natočila svůj 
třetí film o vztazích, ve kterém mapuje rozlič-
né podoby lásky a vztahů.
19.00 hodin — Vrátnice
  
 
PODCASTY • https://www.tka.cz/podcasty

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

 � ČTVRTEK 2. 2.
KRUH PŘÁTEL HUDBY • TOMÁŠ VRÁ-
NA — KLAVÍR
18.00 hodin — sál ZUŠ
 

 � ČTVRTEK 2. 2.  
KINOKAVÁRNA • VE ZNAMENÍ BÝKA
Nemilosrdný portrét světoznámého rappera, 
který přestože se na první pohled topí v luxu-
su, těžce bojuje se samotou a depresemi a po-
malu se propadá do spirály plné drog, prostitu-
tek a alkoholu.
19.00 hodin — Brillovka
 

 � PÁTEK 3. 2.
WELCOME STAGE
Téčko uvádí nový formát koncertu WEL-
COME STAGE. Přijďte se podívat na mladé 
umělce, jak jim to šlape. Jsou to: Malba • 
Barromess • Kosmonopol • Chupee
18.00 hodin — Vrátnice
 

 � PONDĚLÍ 6. 2.  
KINOKAVÁRNA • CASABLANCA BEATS
Bývalý rapper Anas získá práci v kulturním 
centru v dělnické čtvrti Casablanky. Povzbu-
zováni svým novým učitelem se jeho žáci poku-
sí osvobodit od tíhy určitých tradic, aby mohli 
žít své vášně, objevovat sami sebe a vyjádřit se 
prostřednictvím hip hopu, to vše ve společnos-
ti, kde hrozí nebezpečí svobody projevu.
19.00 hodin — Vrátnice
 

 � STŘEDA 8. 2.
DOBRÝ VEČER S HUMOREM
Další z cyklu pohodových klubových pořadů, 
v  nichž Zbyněk Terner zpovídá zajímavé osob-
nosti. Tentokrát bude hostem Jiří Sedláček 
— herecká stálice na jevišti Národního divadla 
moravskoslezského, hudebník, nadšený foto-
graf a básník.
19.00 hodin — Brillovka
 

 � PÁTEK 10. 2.
SBOR HUDBY (VERZE ALTERNATIVA)
Sbor hudby vznikl v roce 1982 ve ValMezu, 
hrál rok. V roce 2015 obnovil činnost. Hu-
debníci byli součástí alternativního hudebního 
hnutí 80. let.
20.00 hodin — Vrátnice
 

 � SOBOTA 18. 2.
JAKUB JALŮVKA TRIO
20.00 hodin — Vrátnice

 � STŘEDA 1. 2.
ČTENÍ SLUŠÍ KAŽDÉMU
Čtení z knih, které ač možná zůstaly pozapo-
menuty, mohou stále oslovovat.
14.00 hodin — kavárna Domova seniorů
 

 � ČTVRTEK 9. 2.
LÍNÁ ZAHRADA ANEB JAK NA PERMA-
KULTURU — ALENA SUCHÁNKOVÁ
Přednášející Alena Suchánková se zabývá per-
makulturou od roku 1998, je diplomovanou 
permakulturní designérkou, lektorkou a spiso-
vatelkou. Představí vám svoje zkušenosti s per-
makulturou ve městě i na vesnici.
17.00 hodin — pódium Spolák
 

 �ÚTERÝ 14. 2.
BUDDHISTICKÉ UMĚNÍ INDIE — VU3V
Na kurzu se zájemci seznámí s hlavními sta-
vebními typy buddhistické sakrální architektu-
ry a důležitými sochařskými styly na ukázkách 
z památkových lokalit i na početných exponá-
tech indických a světových muzeí. Druhá před-
náška má název „Cesta k dokonalosti – hledá-
ní těla a tváře Buddhy“.
8.00 hodin — čítárna Spolák
 

 �ÚTERÝ 14. 2.
RANDE NASLEPO
Prvních 20 návštěvníků knihovny bude mít 
možnost si vybrat ze zabalených knih z půj-
čovny a soutěžit tak o dárkového poukazy do 
knihkupectví. Stavte se v úterý 14. února na 
Valentýna a udělejte si rande naslepo s knihou 
dle našeho výběru. Knihu rozbalíte až doma 
a zjistíte, co jsme vám vybrali.
8.00 až 17.00 hodin — půjčovna Spolák
 

 �ÚTERÝ 14. 2.
MĚSTO V MÉ PAMĚTI
Horní Bečva v zrcadle minulosti. Z obrovské-
ho množství vlastních historických místopis-
ných pohlednic, které dosud nadále není zcela 
zdokumentováno, vydala Horní Bečva jejich 
výběrový soubor čítající 150 snímků. Autorem 
je Karel Jan Malina a konečná úprava publika-
ce je dílem grafika Emila Křižky. Je možné, že 
počtem historických vydání vlastních pohled-
nic Horní Bečva nejen předčí ostatní obce na 
Rožnovsku, ale vyrovná se s ním i samotnému 
Rožnovu? Na tuto otázku se pokusí autor od-
povědět při představení publikace a uvede také 
skutečnosti a příběhy.
17.00 hodin — pódium Spolák
 

 � ČTVRTEK 23. 2.
DUNAJSKÝ RACEK — HANA OBODA 
KOLAŘÍKOVÁ

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

 � STŘEDA 1., 8., 15., 22. 2.
JÓGA PRO VŠECHNY
skupinové cvičení — Petra Černochová
18.30 až 20.00 hodin — Slunečnice
 

 � ČTVRTEK 2., 9., 16., 23. 2.
RANNÍ JÓGA
skupinové cvičení — Zdenka Solanská
7.30 až 9.00 hodin — Slunečnice
 

 � ČTVRTEK 2., 16. 2.
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ A TANEC PRO 
ŽENY
skupinové cvičení, tanec — Jana Vahalová, Ale-
na Rárová
18.30 až 19.50 hodin — Slunečnice
 

 � PÁTEK 3. 2.
MEDITACE S KŘIŠŤÁLOVÝMI MÍSAMI
Jiřina Solvana Vašinová
18.00 až 21.00 hodin — Slunečnice
 

 �NEDĚLE 5., 12., 19., 26. 2.
JÓGA PROTI BOLESTEM ZAD
skupinové cvičení — Petra Černochová
18.30 až 20.00 hodin — Slunečnice
 

 � PONDĚLÍ 6., 13., 20., 27. 2.
KUželův BUbenický KUrz
hra na africké bubny djembe — Pavel KUŽEL 
Kubeša
pokročilí 16.00 až 18.00 hodin, pokročilí za-
čátečníci 18.00 až 20.00 hodin — Slunečnice
 

 �ÚTERÝ 7., 14., 21., 28. 2.
JÓGA PRO DĚTI ML. ŠK. VĚKU
skupinové cvičení — Zdenka Solanská
15.00 až 16.10 hodin — Slunečnice
 

 �ÚTERÝ 7., 21., 28. 2.
JÓGA KE ZLEPŠENÍ METABOLISMU
skupinové cvičení — Zdenka Solanská
16.20 až 17.50 hodin — Slunečnice
 

 �ÚTERÝ 7., 21., 28. 2.
KUželův BUbenický KUrz
hra na africké bubny djembe — Pavel KUŽEL 
Kubeša
začátečníci 18.30 až 20.30 hodin  
Slunečnice
 

 � ČTVRTEK 9., 23. 2.
V RYTMU ŽIVOTA
relax, tanec — Hana Mašianová
18.30 až 19.30 hodin — Slunečnice
 

 � SOBOTA 11. 2.
SYSTEMICKÉ KONSTELACE — KRAJINA 
DUŠE
prožitkový seminář — Libor Zvolánek
9.00 až 17.00 hodin — Slunečnice
 

 � SOBOTA 11. 2.
MEDITACE S RITUÁLNÍM KAKAEM
meditace, kakao — Petra Štenková
hudební doprovod, kytara — Jaroslav Čechák
18.30 až 20.30 hodin — Slunečnice
 

 �ÚTERÝ 14. 2.
KRUH PŘÁTEL BRUNO GRÖNINGA
17.00 až 19.00 hodin — Slunečnice
 

 � PÁTEK 17. 2.
ČLOVĚK JAKO KVANTOVÝ GENERÁTOR 
A CO TO VŠECHNO ZNAMENÁ
režisér a spisovatel Dalibor Stach
přednáška s besedou 
17.00 až 20.00 hodin — Slunečnice

Zveme Vás na besedu se spisovatelkou Hanou 
Obodou Kolaříkovou, která Vám spolu s mode-
rátorkou večera Jarmilou Mikuláškovou před-
staví svou novou knihu Dunajský racek.
Dunajský racek je románovou freskou Vídně na 
přelomu 19. a 20. století oživující skutečný pří-
běh jedné židovské velkoprůmyslnické rodiny.
17.00 hodin — pódium Spolák
 

 �ÚTERÝ 28. 2.
BUDDHISTICKÉ UMĚNÍ INDIE — VU3V
Na kurzu se zájemci seznámí s hlavními sta-
vebními typy buddhistické sakrální architektu-
ry a důležitými sochařskými styly na ukázkách 
z památkových lokalit i na početných exponá-
tech indických a světových muzeí. To vše v dě-
jinném kontextu. Třetí přednáška má název 
„Staré jeskynní svatyně a kláštery“.
8.00 hodin — čítárna Spolák
 
PRO DĚTI
 

 � SOBOTA 4. 2.
O PRINCEZNĚ ROZMAŘILCE
Představení loutkového divadélka ROLO.  
10.00 hodin — pódium Spolák
 

 � SOBOTA 18. 2.
VESELÁ ČERTÍ POHÁDKA
Představení loutkového divadélka ROLO.  
10.00 hodin — pódium Spolák
 

 �ÚTERÝ 21. 2.
JAKO DOMA
V rámci nového projektu JAKO DOMA jsme 
připravili odpolední program pro ukrajinské 
děti (1. a 2. stupeň ZŠ), čtení, tvoření či jiné 
aktivity dle možností a chuti.
14.00 hodin — salonek Spolák
 

 � STŘEDA 22. 2.
USÍNACÍ PIDIKNIR
Budeme počítat ovečky a ukážeme si knížky, 
které radí, jak nejlépe děti uspat.
9.00 hodin — pódium Spolák
 

 � STŘEDA 22. 2.
MOŘSKÝ OBCHŮDEK
Lovci perel mohou směnit své mořské peníze 
Moriony za věcné odměny.
13.00 hodin — půjčovna Spolák

Klub seniorů
Tel.: 774 423 197

Zdravotní turistické vycházky

 �ÚTERÝ 7. 2.
HAŽOVSKÉ DÍLY
Trasa: Hlavačky — Díly — Drviska — Vigantice 
(asi 9 km)
Sraz v 8.15 hodin na AN, nást. 15         
 

 �ÚTERÝ 14. 2.
SACHOVA STUDÁNKA
Trasa: Bečvice — Sachova studánka — Rališka 
— Horní Bečva (asi 10 km)
Sraz v 8.15 hodin na AN, nást. 21                                                                   

 �ÚTERÝ 21. 2.
JAVORNÍK
Trasa: Pindula — Javorník — Rožnov (asi 15 km)
Sraz v 8.25 hodin na AN, nást. 11 
 

 �ÚTERÝ 28. 2.
VIGANTICE
Trasa: Vigantice — Suš — Tylovice — Rožnov 

(asi 10 km)
Sraz v 8.15 hodin na AN, nást. 21 

Další akce v měsíce

 � PONDĚLÍ 6. 2. 
MĚŘENÍ GLYKÉMIE
9.00 až 11.00 hodin

 � STŘEDA 8. 2. 
HUDEBNÍ ODPOLEDNE S CIMBÁLEM
14.00 hodin

 � ČTVRTEK 16. 2. 
JEDNODENNÍ ZÁJEZD DO MORAVSKÉ-
HO KRUMLOVA — SLOVANSKÁ EPOPEJ

 � STŘEDA 22. 2. 
PŘEDNÁŠKA — NÁRODNÍ PARKY JIHO-
ZÁPADNÍ AMERIKY
14.00 hodin

 � ČTVRTEK 23. 2.
KINO PRO SENIORY — BETLÉMSKÉ 
SVĚTLO
16.00 hodin — Brillovka

UPOZORNĚNÍ

Zájemci o programy ve Valašském muzeu 
v  přírodě, hlaste se v Klubu seniorů! V na-
bídce jsou akce: V zimě na dědinu (7. 2. až  
9.  2.) — jak se žilo na vesnici a Barvíř mod-
rotisku (28. 2. až 2. 3.) — vše o modrotisku.
➤ Nadace Charty 77 vyhlašuje IX. ročník štafe-
tového plavání „Přeplavme svůj La Manche“,
který se uskuteční 1. až 28. 2.

Valašské muzeum v přírodě
Tel.: 571 757 111

 � SOBOTA 11. 2.
MASOPUST
Masopustní zvyky a nabídka řeznických 
specialit.
Masopustní obchůzky z valašské obce 
ŠTUDLOV.
Rožnovské obchůzky Souborů písní a tanců 
SOLÁŇ a JAVOŘINA.
Lidová hra o sv. Dorotě v podání Valašského 
souboru KAŠAVA. 
Dechová hudba ROŽNOVANKA.
24. ročník soutěže O nejlepší valašskou klo-
básku a 14. ročník soutěže O nejlepší valaš-
skou tlačenku. 
9.00 až 16.00 hodin — Dřevěné městečko

 �DO SOBOTY 22. 4. 
ZIMNÍ SALON 
skupinová výstava
Galerie CREARS, nábř. Duk. hrdinů 224

 �DO SOBOTY 25. 3.
IVO SUMEC — HAIKU
autorská výstava
Stage Garden GALLERY CREARS, Na Za-
hradách 2186

SLUNEČNICE - Ateliér Sebevzdělávání z.s.

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

 � PONDĚLÍ 6. 2.
PUNTÍKOVÝ DEN
Připravili jsme pro vás Puntíkový den, během 
kterého budou připravené pro děti aktivity 
a soutěže. Součástí akce bude také výtvarné 
odpoledne. Srdečně zveme děti i rodiče. Pun-
tíkované oblečení s sebou!  Rezervace na tel.: 
734 285 142, e-mailu: puntik@svcroznov.cz.
9.00 až 17.00 hodin — KC Puntík, OD Láz
 

 � ČTVRTEK 9., 23. 2.
FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST
18.00 hodin — SVČ
 

 � PONDĚLÍ 13. AŽ PÁTEK 17. 2.
JARNÍ PRÁZDNINY NA LYŽÍCH
Příměstský tábor pro děti 6 až 13 let. Cena 
2 900 Kč zahrnuje permanentku, oběd, dopra-
vu link. autobusem a program. O více infor-
mací a o volné kapacitě se informujte (e-mail: 
j.liskova@svcroznov.cz, tel.: 731413958).
8.15 až 16.30 hodin — Ski Sachovka Horní Bečva
 

 �ÚTERÝ 14. 2.
VALENTÝN V PUNTÍKU
Tematické valentýnské tvoření. Vyrábět bude-
me přáníčka, zápichy a srdíčkové omalovánky. 
Součástí programu bude i malování na obličej. 
Celá akce se ponese v duchu lásky a tématu 
Valentýn. S sebou prosíme červené oblečení. 
Rezervace na tel.: 734 285 142, 

puntik@svcroznov.cz.
9.00 až 17.00 hodin — KC Puntík, OD Láz 

 � PÁTEK 17. 2.
EXKURZE LÍSKOVKA — VETERINÁRNÍ 
KLINIKA
Exkurze pro členy kroužku Pejsci 2 — starší 
děti. Odjezd od SVČ ve 13.30 hodin. Bližší 
info podá B. Kopřivová na tel.: 603 917 686.
13.30 až 17.30 hodin — Frýdek-Místek
 

 � PONDĚLÍ 20. 2.
MALOVANÝ DEN 
Malovaný den v Puntíku bude probíhat formou 
společného tvoření, barvení a také formou her, 
soutěží. Společně vytvoříme obrázky a dekora-
ce, které budou zdobit hernu Puntíku. Udělej-
me si novou výzdobu pro naše komunitní cent-
rum. Rezervace na tel.: 734 285 142, e-mailu: 
puntik@svcroznov.cz.
9.00 až 17.00 hodin — KC Puntík, OD Láz
 

 � STŘEDA 22. 2.
ZÁVODY VE ŠPLHU
Tradiční závody ve šplhu pro žáky ZŠ z Rož-
nova a okolí. Info: t.mikulenka@svcroznov.cz.
15.00 hodin — ZŠ 5. května
 

 � PÁTEK 24. 2.
POHÁDKOVÝ PÁTEK — VESMÍRNÁ PO-
HÁDKA
Divadlo Maringotka. Nahlédneme do tajů ves-
míru. Seznámíme se s pojmy: skafandr, raketa 
a gravitace. Věnováno k příležitosti 550. výro-
čí narození Mikuláše Koperníka.

17.00 hodin — sál SVČ

 �ÚNOR
28. VÝSTAVA NA CHODBÁCH
Vystaveny práce žáků ZUŠ – malba, kresba, 
grafika a keramika.
po až pá 12.00 až 18.00 hodin (mimo prázd-
niny) — ZUŠ
 

 � PONDĚLÍ 20. 2.
POVÍDALI, ŽE JIM HRÁLI...
Zveme vás k poslechu poezie i prózy — s žáky 
literárně-dramatického oboru a žáky klavírní 
třídy.
17.30 hodin — třída LDO ZUŠ (č. 206)
 

 � PONDĚLÍ 27. 2.
4. KONCERT ŽÁKŮ
V programu vystoupí žáci hudebního a literár-
ně-dramatického oboru ZUŠ Rožnov.
17.30 hodin — koncertní sál ZUŠ 

Mateřské centrum DOMEČEK
MC sídlí v prostorách Domova mládeže za ko

Setkání probíhají každé úterý a čtvrtek od 
9.00 do 11.30 hodin. Vstupné 30 Kč pro rodinu.
V únoru bude probíhat cvičení pro rodiče s dět-
mi (2., 7., 9., 14., 16. a 21. 2.). Kromě toho 
jsou na 23. 2. naplánovány hry a beseda o vý-
chově dětí a 28. 2. se můžete těšit na karneval 
pro malé i velké. 

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

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

Mateřské centrum DOMEČEK
Zemědělská 500
www.poradnaroznov.webnode.cz
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www.hotel-energetic.cz/koliba-kordulka

Anneliese Přikrylová držitelkou Ceny města 2022
Jak jsme informovali v prosincovém vydání 
Spektra Rožnovska, na konci listopadu se ve 
Ville Rosenaw uskutečnilo slavnostní předá-
ní Cen města 2022. Jednou z jeho držitelek 
je bývalá předsedkyně rožnovského Klubu 
seniorů a emeritní ředitelka ZŠ Hutisko-So-
lanec Anneliese Přikrylová (79 let).

Návrh na ocenění Anneliese Přikrylové po-
dala současná místopředsedkyně Klubu se-
niorů Libuše Rousová. „Paní Přikrylová byla 
od roku 2008 předsedkyní Klubu seniorů, a to 
až do ledna 2022. Po celou tuto dobu se plně 
věnovala akcím a aktivitám tohoto spolku. 
Byla dvě volební období členkou Rady senio-
rů města Rožnov, je členkou Platformy MPSV 
pro Zlínský kraj a ambasadorkou Charty 77 
v projektu SENSEN — Aktivní senioři. V roce 
2015 získala velmi prestižní ocenění cenu Se-
nior roku, a  to z  počtu sta nominací. Svoji 

práci brala a bere velmi vážně, jejím heslem 
je potřeba komunikace s každým seniorem, 
úcta k jeho životu, porozumění a  snaha stále 
vytvářet aktivní prostředí pro lidi, kteří spo-
lečnosti i městu svým pracovním i lidským 
životem přinesli mnoho pozitivního,“ nešet-
řila chválou Rousová a pokračovala: „Pod 
vedením Anneliese Přikrylové Klub seniorů 
získal další ocenění a vyvíjel nespočetné 
množství aktivit jak v oblasti kulturní, spor-
tovní, společenské i poznávací, spojené nejen 
s turistikou, ale i lázeňskými pobyty. Úzká 
spolupráce s městem dala vzniknout dalším 
aktivitám, a to je Senior taxi, Senior karta, 
oslavy jubilantů, zastřešení jiných organiza-
cí, které využívají pronajatý prostor v budově 
KD, 1.  máje 1000. Vzhledem k  narůstající 
stárnoucí populaci seniorů je tato činnost 
velmi záslužná, protože město by ji nemohlo 
obsáhnout.“                                              (r)

Dole je z roku 2022 společná fotka původ-
ního a nového výboru Klubu seniorů. Přední 
řada zleva Františka Pernicová, Irena Vasilo-
pulosová, Zdeňka Štefelová, Anneliese Při-
krylová, Jiřina Sehnalová, Karla Kalodová, 
Božena Holišová a Ludmila Pápolová. Zadní 
řada zleva Zdeňka Bajerová, Pavel Sehnal, 
Libuše Rousová, Věra Vašutová, Libuše Fej-
farová, Anna Kovářová, Alice Bechná, Zdeň-
ka Slováčková, Jana Kantorková a Lucián 
Kulhánek.             Fota Pavel Románek

Předání Cen města 2022 proběhlo v nádherném prostředí Villy Rose-
naw za účasti desítek významných hostů a přátel oceněných.

Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz
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středa 8. 2.  → 19:00 
Brillovka, velký sál

Dobrý večer s humorem
Další z cyklu pohodových klubových 
pořadů v nichž Zbyněk Terner zpo-
vídá zajímavé osobnosti. Tentokrát 
bude hostem Jiří Sedláček – herecká 
stálice na jevišti Národního divadla 
moravskoslezského, hudebník, nadše-
ný fotograf a básník věnující se svému 
vlastnímu „sebebavismu“. Klavírní 
doprovod Jiří Zabystrzan. Přijďte si 
užít humor v různých podobách. 

čtvrtek 23. 2.  → 19:00 
Vrátnice, Klub cestovatelů

Nicolette Havlová: 
Poutí k branám orientu
Jaké to je být osamocen v horách, 
potýkat se s útoky pasteveckých 
psů, (ne)nechat se provdat na 
rumunsko-srbských hranicích, dojít 
po svých k moři, absolvovat po-
slední stovky kilometrů s potulným 
štěnětem a zvládnout dostopovat 
zpět domů v rekordním čase pod 
72 hodin?

sobota 25. 2.  → 19:00 
Vrátnice

Patt Berry 
Weathermakers
Patt Berry je muzikant a busker z Va-
lašska, známý svou dynamikou, blue-
sovým feelingem, netradičním hlasem 
a svou hrou na cestách. Klidná hudba, 
často ozvláštněna looperem, vás brzy 
vtáhne do jiné reality. Weathermakers 
je brněnská bluesrocková formace 
s náloží autorské muziky, foukací har-
monikou a vintage zvukem.

vás zve na

Pavel Zajíc
zapa@knir.cz

Čísla, čísla, čísla, studánka ne vyschlá

Rok 2022 v rožnovské knihovně 
očima statistických dat se udál ná-
sledovně. V úvodu je potřeba pře-
deslat, že knihovna se v průběhu 
tohoto roku přestěhovala do ná-
hradních prostor, kde byla nucena 
některé ze svých služeb omezit, či 
úplně zastavit jejich poskytování. 
Také je potřeba vzít v úvahu fakt, 
že v průběhu roku 2022 byla čtyři 
týdny úplně uzavřena. Nuže?

Městská knihovna v Rožno-
vě eviduje k 31. 12. 2022 celkem 
2 762 registrovaných čtenářů 
(v roce 2021 to bylo 2 767 re-
gistrovaných čtenářů), z nichž 
je 896  čtenářů mladších 15 let 
(v  roce 2021 jich bylo 907). Zna-
mená to, že přestěhování knihovny 
do jiných prostor a omezení rozsa-
hu služeb nemělo výrazný vliv na 
počty registrovaných uživatelů a to 
je dobrá zpráva. Lidé prostě o služ-
by knihovny stojí a 17,2 % občanů 
města je registrována v knihovně. 
U dětí a mládeže do 15 let je to 
41 % z celkového počtu 2 184.

V roce 2022 bylo realizováno 
166 088 výpůjček všech doku-
mentů. Nejvíce se tradičně půjčo-

vala beletrie dospělým čtenářům, 
tedy 81 662 výpůjček, následují 
periodika se 35 310 výpůjčkami 
a  naučná literatura dospělým 
čtenářům s 23 436 výpůjčkami. 
Pro srovnání je dobré se opět po-
dívat do roku 2021, kdy bylo rea-
lizováno 174 188 všech výpůjček, 
z toho pak 86 783 výpůjček be-
letrie dospělým, 34 985 periodik 
a 25 608 naučné literatury dospě-
lým čtenářům.

Je určitě zajímavé srovnání ve-
likosti tzv. volného výběru, tedy 
dokumentů, které jsou umístěny 
v půjčovně knihovny, a čtenáři 
si z nich mohou sami vybírat. 
V roce 2021 si mohli čtenáři vy-
bírat ve volném výběru přímo 
z 47 196 dokumentů, po přestě-
hování je v prostorech Společen-
ského domu ve volném výběru 
umístěno 29 398 dokumentů 
z celkového počtu 50 499 doku-

mentů, tedy cca 58 %. Zbytek je 
přístupný na vyžádání z depozit-
ního skladiště a cca 20 % fondů je 
v tuto chvíli nepřístupných, není 
možno si z nich půjčovat. Jedná 
se o fondy čítárny a studovny, re-
gionální fond a fond cizojazyčné 
literatury.

Je také důležité se podívat na 
čísla, která souvisí s návštěvní-
ky knihovny. Knihovna eviduje 
36 814 návštěvníků půjčoven, 
13  22 návštěvníků využívajících 
v knihovně přístup k internetu. 
Dále jsou důležitým ukazatelem 
činnosti knihovny počty kni-
hovnou pořádaných akcí a  je-
jich návštěvníků. V roce 2022 
jsme uspořádali 174 kulturních 
a 97  vzdělávacích akcí, které 
navštívilo 6 932 účastníků. Patří 
mezi ně besedy a přednášky pro 
veřejnost, informační a knihov-
nické lekce pro žáky škol.

Všechna shora uvedená čísla 
dokazují skutečnost, že obyvatelé 
města napříč věkovým spektrem 
služeb knihovny využívají a mají 
o ně zájem.

Chtěl bych z tototo místa podě-
kovat každému jednomu návštěvní-
kovi knihovny, protože bez využívá-
ní služeb knihovny by naše práce 
postrádala smysl. Věřím, že knihov-
ně zachováte přízeň i v budoucnu.

I v náhradních prostorách proběhlo v červnu 2022 tradiční pasování prvňáčků 
na čtenáře.                                                            Foto archiv knihovny
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POZVÁNKA

Porotci Gastro výzvy vybírali z 24 receptů

Město Rožnov pod Radhoštěm, 
Rada seniorů, Klub seniorů a Spo-
lek rožnovských žen připravili Tvůr-
čí výzvu pro seniory – soutěž, ve 
které mohli senioři ukázat svůj um 
a  šikovnost. V poslední části, Gas-
tro výzvě, porota ochutnala 24 po-
krmů a na prvním místě se umístily 
perníčky paní Ludmily Hanákové.

Porota, ve složení předseda Tomáš 
Smoček, šéfkuchař z hotelu Tatra 
ve Velkých Karlovicích, a členové 
— Markéta Blinková, místostarost-
ka Rožnova, Anna Pavlicová, člen-
ka Spolku rožnovských žen, Anna 
Kramolišová, členka Klubu senio-
rů, a Pavel Sehnal, člen Rady seni-
orů, ochutnala 24 dobrot od 21  se-
niorek. Připravené dobroty byly 
různorodé. Tradičnímu vánoční-
mu cukroví, jako jsou zázvorky, 
vanilkové rohlíčky nebo linecké, 
zdatně konkurovalo cukroví méně 
tradiční, jako jsou makronky, mar-
cipánové koule nebo maltaše. Ne-
chyběly ani medové perníčky a dal-
ší sladké dobroty — vánoční dort 
nebo vánoční bublinová bábovka. 

Vánoce ale nejsou jen o sladkých 
dobrotách, a tak sladké dobroty 
doplnily dobroty slané – slané ty-
činky a sváteční jednohubky. Po-
rota ochutnala také vánoční punč, 
ořechovku nebo likér Bezrum.

Na prvním místě se umístily per-
níčky (viz foto) Ludmily Hanáko-
vé, na druhém místě marcipánové 
koule Jaroslavy Slovákové a  na 
třetím místě kornoutky z  medo-
vého těsta Marie Mrkvicové. „Po-
děkování patří všem seniorům, kte-
ří se do jednotlivých výzev zapojili. 
Jsme rádi, že v Rožnově máme tolik 
šikovných seniorů, kteří mohou být 
inspirací pro ostatní,“ dodala mís-
tostarostka Markéta Blinková. 
Pro všechny účastnice Gastro 
výzvy byl přichystán dárkový balí-
ček, který byl finančně podpořen 
městem Rožnov pod Radhoštěm, 
a to i  z dotace Obec přátelská 
seniorům. Pro tvůrce tří nejlep-
ších dobrot byl připraven dárkový 
poukaz — pro 1. místo v hodnotě 
1  500  Kč, pro 2. místo 1 000 Kč 
a pro 3. místo 500 Kč. 

(měú)

Na snímku jsou tvůrci receptů s porotci — zleva Ludmila Hanáková, Helena Fiuráško-
vá, Anna Kovářová, Pavel Sehnal, Karla Kalodová, Květa Ludvigová (v popředí), Hana 
Pavlicová, Marie Mrkvicová, Marie Andrysová, Ludmila Ondruchová, Dana Maňáková, 
Anička Vašutová, předsedkyně Klubu seniorů Zdeňka Štefelová, Hana Cábová z rož-
novské radnice a místostarostka Markéta Blinková.               Fota Pavel Románek

INZERCE

 � RECEPTY NA WWW.ROZNOV.CZ
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Kostelem Všech svatých překrásně zněla Rosénka

Ten vánoční čas. Takový název měl 
lednový koncert nejen na Valašsku 
slavného seniorského souboru Ro-
sénka a jeho hostů, který se odehrál 
v rožnovském kostele.

Koncert začal v sobotu 7. ledna 
o  půl třetí odpoledne. Ujít si ho 
nenechalo na dvě stě diváků, kteří 
se zaposlouchali jednak do zpěvu 
samotné Rosénky, ovšem příjem-
ným zpestřením jim bylo také vy-
stoupení souboru Historia Viva 
z  místní ZUŠ a hudební vstup cim-
bálu a   houslí. A protože se akce 

odehrávala v kostele, tak se o  slo-
vo samozřejmě přihlásily i varhany, 
opět doprovázené houslemi. Prostě 
sobotní vydařené hudební odpole-
dne bezesporu pohladilo na duši 
všechny přítomné a dovolilo jim ale-
spoň na chvíli při krásných tónech 
zapomenout na každodenní shon. 
„Na akci jsme měli vstupné dobro-
volné a potěšilo nás, že se podařilo 
vybrat okolo devíti tisíc korun. Tyto 
peníze budou sloužit hlavně pro potře-
bu našeho souboru, něco jsme z  nich 
dali také kostelu na nutné režie, pře-
devším tedy na drahou elektřinu,“ 

informovala za soubor Anneliese 
Přikrylová, bývalá předsedkyně 
rožnovského klubu seniorů, který 
Rosénku administrativně zastřešuje.

Rosénka každoročně připravuje 
až 10 koncertů. „Zmíněný ledno-
vý — tříkrálový — je ukončením vá-
nočního času, mimochodem Rožnov 
byl až druhým místem, kde jsme ho 
realizovali, na konci prosince vždy 
zpíváme v kostele na Dolní Bečvě, ne-
boť tato obec je bydlištěm naší skvělé 
sbormistryně Marie Grygarové. Další 
vystoupení, a  to konkrétně benefiční, 
nás čeká už po Velikonocích. Je to 

pravidelná akce, kdy výtěžek z ní pře-
dáváme pro potřebu konkrétní osoby. 
A  co ještě říct k Rosénce? Založili 
jsme ji 9.  dubna 2010. Vystupujeme 
na přehlídkách pěveckých sborů např. 
Bělotín, Kojetín, v lázních Nimnice na 
Slovensku a na různých kulturních 
akcích pořádaných naším městem,“ 
dodala Přikrylová s tím, že Rosénka 
má 34 stálých členů, z  toho je pět 
mužů. Soubor pracuje pod taktov-
kou již zmiňované Marie Grygarové, 
na klávesy hraje Jana Vařejčková.

Text a fota Pavel Románek

Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz
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Podskalka v obležení nejlepších šermířůPodskalka v obležení nejlepších šermířů
Zajímavá akce se uskutečnila v závěru 
uplynulého roku v tělocvičně rožnov-
ské ZŠ Pod Skalkou. Sjely se tam šer-
mířské špičky z okolí, aby změřily síly 
v rámci šermířského přáteláku 2022.

Akci pořádal Rožnovský šermířský 
klub (RŠK) s podporou SVČ, hlav-
ními organizátory pak byli Lubo-
mír a Veronika Pečivovi. „Jednalo 
se o turnaj v HEMA šermu (histori-
cal european martial arts — pozn. 
red.). Ten se zabývá rekonstrukcí 
evropských historických bojových 
technik ze 14. až 16. století. U nás na 
Podskalce šlo o sportovní verzi histo-
rického šermu v kategoriích dlouhý 
meč a meč a štít,“ přiblížil Pečiva.

Do bojů se během soboty 
10.  prosince zapojilo 65 soutě-
žících z 10 šermířských skupin. 
Vítězové jednotlivých kategorií: 
dlouhý meč (železný) Roman Vítek 
(Paridon, Brněnští Fechteři), dlou-
hý meč (plastový) Tomáš Kretek 

(RŠK), meč a štít Ondřej Malina 
(PM/RŠK), meč a štít (junioři do 
15 let) Adam Volek (Fikus Nový 
Jičín). Za domácí RŠK excelovali: 
Tomáš Kretek (1. místo, dlouhý 
meč — plastový), Ondřej Malina 
(1.  místo, meč a štít), David Deme-
ter (2. místo, meč a štít) a Jindřich 
Pajonk (3. místo, meč a štít — junior). 

 � Kdy začít se šermováním?
Protože je šerm v současnosti 

poměrně netradiční sport, zajímalo 
nás, jak se k této zajímavé volnoča-
sové činnosti dostat. „Nábor děláme 
dvakrát ročně, a to na začátku a v po-
loletí školního roku. Vstupní věk je od 
11 let. Tréninky jsou rozděleny na děti 
a dospělé, tomu je přizpůsobená jak 
náplň, tak jejich provedení. Pokud by 
měl někdo zájem, není nic jednoduš-
šího než navštívit naše webové stránky 
(rsk.nordsson.cz — pozn. red.), kde 
se dozví vše potřebné,“ dodal na závěr 
Lubomír Pečiva.

Text a fota Pavel Románek

Rožnovský šermířský klub zastoupila na turnaji tato početná delegace soutěžících a organizátorů — Jiří Slovák, Roman Jurko, Jan Němec, Stanislava Pajonková, 
Jindřich Pajonk, David Demeter, Ondřej Malina, Jakub Dostál, Barbora Dostálová, Kryštof Trančík, Jonáš Šťastný, David Pečenka, Jaroslav Fejtek, Matouš Krhu-
tek, Jakub Jurko, Michal Rára, Hugo Martiňák, Tereza Škývarová, Karel Románek, Barbora Románková, Veronika Pečivová a Lubomír Pečiva.

Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz


