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Rožnov přijímá návrhy na cenu města a starosty 
Máte ve svém okolí někoho, kdo se významně zasloužil o šíření dobrého jména našeho města? Víte o někom, kdo by si zasloužil ocenění za přínos pro 
město v oblasti kultury, vědy, sportu či ve společenské oblasti? Znáte někoho, kdo vykonal čin spojený s osobním hrdinstvím, který by neměl zůstat 
nepovšimnut? Pro více informací se můžete obrátit na Pavlínu Štefánikovou Plesníkovou z odboru kanceláře starosty: pavlina.stefanikova@roznov.cz, 
tel.: 571 661 163, 739 532 970. Nominace budou přijímány do konce března, využít lze formulář na webu www.roznov.cz.                                     (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

Knihovna po roce rozdávala 
poklad strýca Juráša

INZERCE

Na konci ledna v knihovně vyhlásili vítěze oblastního kola literárního klání 
pro děti „O poklad strýca Juráša“. Letošní ročník měl téma Dobré zprávy. 
Soutěž je určena pro mladé autory základních škol na Rožnovsku a porota 
letos hodnotila 96 prací. Malí výherci byli oceněni z rukou místostarosty 
města Tomáše Grosse (na fotu dřepící) a ředitele knihovny Pavla Zajíce 
(na snímku vzadu) a automaticky postoupili do okresního kola.             (r)

Krátce z únorového 
zastupitelstva

 � Radnice podpořila nového zu-
baře. Na vybavení ordinace mu 
půjčí 1,5 mil. Kč se splatností 
na 5 let. Úročení bude 2 %. Or-
dinace by měla začít fungovat 
nejspíše i s dentální hygienou  
od září na ulici Bayerova u Ma-
sarykova náměstí.

 �Město koupilo Společenský 
dům. Bude stát 24,9 mil. Kč.

 � Rožnov udělá maximum pro 
výstavbu nového kulturního cen-
tra. Nejbližší dny ukáží, zda je 
projekt možné zrealizovat dle 
aktuální dokumentace.          

(r)
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Město Rožnov reaguje na požadav-
ky občanů a po třech letech se směr 
dopravy v ul. Nerudova (kolem 
hotelu AGH) vrátil do původního 
stavu, tedy obnoven nájezd z ul. 
Palackého. Současně došlo znovu 
k otevření průjezdu z náměstí Míru 
(od pošty) na Masarykovo náměstí.

Změna dopravy v centru
KRÁTCE

Svaz měst a obcí ČR v rámci pro-
jektu ESO udělil bronzové ocenění 
Městskému úřadu Rožnov. Před-
mětem projektu bylo dosažení vyš-
ší odborné kvalifikace zastupitelů 
a zaměstnanců samosprávních cel-
ků v odborných agendách výkonu 
veřejné správy.                            (r)

Už na podzim by se měla dle před-
pokladu otevřít zrekonstruovaná 
knihovna spolu s novou přístavbou. 
Ta má již vylitou betonovou podlahu 
a dokončuje se osazení hliníkových 
konstrukcí včetně výplní. Na pů-
vodní budově je vše připraveno na 
zasklení světlíku v posledním patře.

Knihovna roste jako z vody
Zpracovatelé nového Územního 
plánu Rožnova mají připravený 
harmonogram prací k jeho tvor-
bě. Na jaře budou hotovy první 
návrhy nového územního plánu. 
Občané města se budou moci 
s  návrhem seznámit již na pod-
zim roku 2023.

Návrh nového územního plánu Máme vzdělaný úřad

Aktuální finanční kondice města
Rozpočet Rožnova pod Radhoštěm na rok 2023: 880 mil. Kč * Za-
dluženost města je k 22. 2. 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 
aktuální zůstatek zmíněných 29 mil. Kč) * Výše úvěru města za úče-

lem dofinancování staveb KC a knihovny: 297 mil. Kč (dosud je čer-
páno 0 Kč) * Aktuální náklady na stavbu nového kulturního centra 
jsou: 33 mil. Kč (uhrazené faktury) * Dosavadní náklady na stavbu 
knihovny:  34 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 22. 2. 2023

Zdroj: Finanční odbor MěÚ

Učitelky z mateřinek se seznámily s Talentíkem

Na sever Moravy zamířila z Rožnova tato výprava učitelek (zleva) Nikola Nováková, Jitka Goláňová, Natálie Maléřová, Lenka Habartíková, Kris-
tina Šimunková, Jitka Dohňanská, Lucie Blechová, Kamila Treglová, Drahomíra Guryčová, Milena Kohoutová, Karla Kubešová, Jana Vašková, 
Štěpánka Koňaříková, Nikola Křenková, Leona Jochcová, Helena Adámková, Lenka Hrochová a Denisa Pálová.               Fota Pavel Románek

Oddělení školství a sportu (dále jen 
OŠS) rožnovské radnice uspořádalo 
26. ledna pro pedagogické pracovni-
ce městem zřizovaných mateřinek 
exkurzi do Ostravy.

Účelem cesty do ostravské Ma-
teřské školy Varenská 2a byla výmě-

na zkušeností. Zmíněná ostravská 
školka má pět tříd, z toho jednu 
logopedickou. Průvodkyněmi rož-
novské výpravy se staly Stanislava 
Korcová a Jitka Severinová, které 
jsou autorkami mnoha publikací 
a pracovních materiálů nejen pro 
učitele, ale i rodiče. 

„Tím hlavním cílem tohoto výjez-
du bylo ale seznámení s projektem 
Talentík, který v této mateřské škole 
realizují. Jde o systematické vyhledá-
vání a rozvíjení nadaných a mimo-
řádně nadaných dětí. Nápadů, které 
jsme tady i s učitelkami rožnovských 
mateřinek načerpaly, bylo opravdu 

hodně a nepochybně je kolegyně bu-
dou uplatňovat. Mimo jiné se nám 
líbilo, že už s takto malými dětmi ko-
munikuje v angličtině rodilá mluvčí,“ 
nešetřila chválou exkurzi na sever 
Moravy vedoucí OŠS Lucie Vanču-
rová. 

(r), foto MěÚ

Rožnovská seniorská karta 
hledá nové partnery

Město Rožnov pod Radhoštěm 
připravuje šestý ročník Rožnovské 
seniorské karty. 

Karta je určena rožnovským se-
niorům nad 65 let. Cílem je i  na-
dále jejich aktivizace, společné se-
tkávání, vzdělávání, péče o  zdraví 
i zapojení do života města. 

Nové karty budou vydávány 
v  měsíci červnu 2023 s platnos-
tí na jeden rok. „Obracíme se na 
podnikatele na území města, kteří 
by byli ochotni poskytnout držite-
lům karty slevu nebo jinou výhodu, 

s žádostí o zapojení se do projektu 
naší seniorské karty. Za spolupráci 
budeme rádi,“ uvedla Hana Cábo-
vá z rožnovské radnice s tím, že 
nabídnutá sleva by se mohla týkat 
vstupného na kulturní akce, do 
bazénů, do relaxačních center, 
do kaváren, ale i nákupu zboží, 
občerstvení, pohonných hmot 
a  podobně. Nabídky zasílejte do 
19. 3. 2023. 

Kontaktní osoba: Hana Cábo-
vá, telefonní číslo: 571 661 172, 
e-mail: hana.cabova@roznov.cz.

                                              (r)

Na Koryčanky se nezapomnělo
Komplexní revitalizace sídliště Ko-
ryčanské Paseky je rozdělena na ně-
kolik etap. Projektová dokumentace 
k té první by měla být dokončena 
v  letošním roce. Odhadované nákla-
dy na revitalizaci první etapy sídliště 
jsou přibližně 40 mil. Kč.

V úterý 7. února se na rožnov-
ské radnici setkali zástupci města 
a  Atelieru per partes, kteří zpraco-
vávají projekt revitalizace sídliště 
Koryčanské Paseky. V současné 
době se pracuje na dokončení pro-
jektové dokumentace k první etapě 
komplexní revitalizace. 

Na jednání zástupci Atelieru per 
partes představili změny v projek-
tu, které byly zapracovávány na 
základě požadavků občanů z dané 
lokality. Diskutovalo se na téma 

dopravy, modrozelené infrastruktu-
ry i parkování. 

Projekt by měl být hotov už 
v  letošním roce

Odhadované náklady na tuto 
etapu jsou ve výši 40 milionů Kč. 
„V letošním roce chceme mít do-
končenou projektovou dokumentaci 
k  první etapě tak, abychom v přípa-
dě vypsání dotací mohli okamžitě po-
dat žádost a získat tak finanční pro-
středky na danou etapu revitalizace. 
Souběžně se také pracuje na studii 
k parkovacímu domu, který by mohl 
v dané lokalitě vyřešit problematiku 
parkování,“ uvedla místostarostka 
města Markéta Blinková.

                                         (měú)
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Knihovníci z Rožnovska hodnotili uplynulý rok
Ve středu 25. ledna zavítali do Vidče 
dobrovolní knihovníci z takřka celé-
ho Rožnovska.

Z rožnovské městské knihovny 
dorazila Renata Vinklerová, domá-
cí Vidče reprezentovala a  celou 
akci pořádala Božena Zajícová. 
„Přijely i kolegyně z Dolní a Prostřed-
ní Bečvy, Hutiska-Solance, Vigantic, 
Hážovic a rožnovských Horních Pa-
sek. Nechyběl ani jediný muž v na-
šich řadách, knihovník z Valašské 
Bystřice Petr Fusek,“ informovala 
Božena Zajícová s tím, že důvo-
dem schůzky bylo tradiční společ-
ně zhodnocení dění v  knihovnách 
v  roce 2022.  

(r)

Na fotu zleva nahoře Hana Bosová (Vigantice), Marcela Slížková (Prostřední Bečva), Ilona Kroupová 
(Horní Paseky), Božena Zajícová (Vidče) a Renata Vinklerová (MěK Rožnov ). Dole zleva Marie Fajkusová 
(Hutisko), Marie Volná (Hážovice), Helena Trefilová (Dolní Bečva) a Petr Fusek (Valašská Bystřice). 

Efektivnější jízdní řády
Město Rožnov zadalo požadavky na 
změny v autobusové dopravě po měs-
tě od poloviny letošního roku. 

Cílem je, aby jízdní řády byly 
efektivnější a více vyhovovaly 
potřebám cestujících. „Autobu-
sová doprava po městě by měla 
především sloužit lidem, a pokud 
současné nastavení jízdních řádů 
občanům nevyhovuje, je to potřeba 
změnit. Okolo půl roku funguje 

nová linka z Dolních Pasek přes 
půlku města až na náměstí. Podle 
ohlasů vřejnosti je dlouhá a  pro 
cestující časově velmi náročná. Toto 
budeme chtít rozhodně napravit. Za-
dali jsme požadavky na změny nejen 
v této trase a ty by se měly projevit 
od poloviny roku. Chceme budovat 
město pro lidi, aby se jim tady dobře 
žilo, a funkční autobusová doprava 
k tomu rozhodně patří,“ vysvětlil sta-
rosta Rožnova Jan Kučera.         (r)

Máme nový digitální varovný sytém
V Rožnově byl instalován nový 
varovný systém a aktualizoval se 
digitální povodňový plán. Počet 
městských hlásek se zvýšil z 66 na 
celkových 111.

Zmíněných 111 hlásek je roz-
místěno po celém městě a součas-
ně je varovný systém napojen na 
celostátní Jednotný systém varo-
vání a vyrozumění obyvatel. „Chce-

me, aby se občané cítili bezpečně, 
a  včasná informovanost o  blížícím 
se riziku povodní na území města 
je zásadní. Nyní máme hláskami 
pokryté i části města, které jsou 
odlehlé a mnohdy zde rozhlas buď 
nebyl vůbec slyšet, nebo mu nebylo 
rozumět,“ uvedl starosta Jan Kuče-
ra. Náklady na nová bezpečnostní 
opatření dosáhly 4,485 mil. Kč, 
(dotace 3,139 mil. Kč).               (r)
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Pravidelná pracovní doba krátký / dlouhý týden.

Slibujeme stálost zaměstnání a spravedlivé jednání, čistá 

mzda až 28000 CZK / měsíc.

Netolerujeme závislosti na návykových látkách.

Hotel s celoročním provozem přijme na hlavní pracovní 

poměr pana či paní jako pomocnou sílu do kuchyně. 

Profesní zkušenost není podmínkou

Také v Domově pro seniory si užívali masopustu
Od tučného čtvrtka byl rožnovský 
záhumenský Domov pro seniory 
provoněn sladkou vůní koblih, kte-
ré jsme spolu s klienty nasmažili 
pro ostatní obyvatele domova. Pár 
dní na to se personál s dobrovolní-

ky přeoděl za maškary a obcházel 
všechny pokoje s čerstvými jitrni-
cemi, ovárkem, tlačenkou a dalšími 
zabijačkovými specialitami, a také 
s pozvánkou na pochovávání basy, 
které proběhlo na masopustní úte-

rý v jídelně. Svou vtipnou divadelní 
scénkou přišli seniory pobavit ve-
teráni z místního VSPT Radhošť 
a  Malý Rahošť. Poté se ještě notnou 
chvíli posedělo při harmonice Tondy 
Sekyry a bez obav hrozícího čtyřice-

tidenního půstu jsme se obohaceni 
o  příjemné zážitky rozešli. Děkuje-
me účinkujícím a všem zapojeným 
lidem do organizace této tradice!

Jana Bártková, Domov pro seniory

Valašský soubor písní a tanců Radhošť a Malý Radhošť navodily 
v  Domově pro seniory skvělou atmosféru.       Fota Pavel Románek
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SPEKTRUM  NÁZORŮ

Jaromír Koryčanský (KDU-ČSL)
Každý odpad je nákladný na likvida-
ci. Mělo by to fungovat jako v tržním 
hospodářství, konzumuji více, platím 
více, bohužel toto není možné kont-
rolovat, především ne v panelových 
domech. Proto je důležité, abychom 
se snažili poctivě třídit odpady, a tím 
méně platit za směsný odpad. Na ve-
dení města je vybudovat kompostárnu, 
a nepřepravovat biologický odpad de-
sítky kilometrů daleko. Tím šetřit mi-
lion Kč ročně, a taky životní prostředí 
za zplodiny z přepravy. Dále je potřeb-
né vybudovat prostory pro skladování 

věcí, které bychom vyhodili, ale dru-
hým spoluobčanům by tyto věci mohly 
sloužit i nadále. Je to vdechnutí nové-
ho života, nová šance. Těmto prosto-
rám se říká RE-USE. Mnohá města 
i malé obce nás již bohužel předběhly, 
proto se intenzivně snažíme najít pro-
story k vybudováni haly, popřípadě 
k využití lodních kontejnerů.

Taky máme uklizeny zahrady u ro-
dinných domků, což je chvályhodné, 
ale taky jsme si navykli naložit větve, 
trávu a odvézt do sběrného dvora, 
a  tam se o to postarají. Správné by 
bylo si to seštěpkovat a využít na mul-

čování či palivo. Plevele a trávu kom-
postovat, a ponechat vše na zahradě. 
Obzvlášť my na Valašsku potřebuje-
me zúrodňovat, všichni víme, jak je 
zemina chudobná.

Pojďme společně pomoci životní-
mu prostředí. Peníze vše nevyřeší, 
pouze naše chování a cit k této plane-
tě. Předejme našim dětem darovanou 
zem v lepším stavu, než je dnes.

Antonín Slovák (za ODS)
Otázka spíše zní, zdali současný 
systém je nastaven správně a je tím 
nejvýhodnějším systémem pro naše 

občany. Aby svoz odpadu na území 
města a svoz odpadu ze sběrného 
dvoru byl transparentní a levnější, 
pak si nemůžeme dovolit neustále 
prodlužovat (dodatkovat) smlouvu 
s nadnárodní společností, jež v sou-
časné chvíli působí jako „partner“ 
města v závazkovém smluvním vzta-
hu, a to již od roku 2006!

V současné chvíli je město z 90 % 
závislé na cizích společnostech a za-
hraničních korporacích. Při této 
závislosti je značná neprůhlednost 
a netransparentnost, a to nejen 
v ekonomické rovině a při výběrových 

Mělo by město zvyšující se náklady na likvidaci odpadu hradit ze svého rozpočtu, nebo je přenést na občany? 
Třídíte odpady a třídí je i lidé ve vašem okolí? Měl by se změnit současný systém nakládání s odpady, nebo už Rožnov 

žádné dostupné možnosti v této oblasti nemá?

Na odpady šlo loni 20 milionů, a bude hůř
Místostarosta Tomáš Gross: Více třídění znamená menší náklady

Zatímco ještě v roce 2020 činily vý-
daje na odpadové hospodářství měs-
ta 18,269 mil. Kč, loni to už bylo 
20,070 mil. Kč a kvůli zpřísnění le-
gislativy budou v příštích letech dále 
narůstat. Příjmy Rožnova pod Rad-
hoštěm se ale v této oblasti v uve-
dených letech zvýšily jen nepatrně 
z  14,527 mil. Kč na 15,609 mil. Kč. 

Rožnované platí od roku 2020 
za odpady ročně základní sazbu 
684  Kč/dospělou osobu (zákon 
umožňuje poplatek navýšit až 
na 1  200 Kč — pozn. red.). Tato 
částka však rozhodně nepokryje 
veškeré náklady města, navíc se 
před dvěma lety změnila legislati-
va, což se projeví v dalším navyšo-
vání nákladů na likvidací odpadů. 
„Konkrétně jde o to, že do roku 2030 
se musí minimalizovat množství ne-
vytříděných komodit směřujícího na 
skládku, v  našem případě do Hlad-

kých Životic u Nového Jičína. Jenže 
právě od zmíněného roku 2030 již 
nebude možné skládkování napros-
té většiny současného komunálního 
odpadu. Pokud bychom nepřijali 
nová opatření, tak jsme v neřešitelné 
situaci, protože jediným možným vý-
chodiskem jsou spalovny, které jsou 
ovšem pouze tři v ČR. Pro nás je 
nejbližší brněnská, jež je ale jednak 
kapacitně naprosto vytížená. A také 
musíme brát v potaz velkou vzdále-
nost, a s ní spojené extrémní náklady 
na dopravu,“ nastínila problematiku 
Lenka Němcová z  rožnovské rad-
nice. Podle vedoucí odboru správy 
majetku MěÚ Rožnov Michaely 
Hanzl je aktuálně hlavní možnos-
tí, jak udržet náklady za odpady 
„na uzdě“, větší zapojení obyvatel. 
„Máme stále ještě poměrně velké re-
zervy při třídění domovního odpadu. 
Těší nás, že stále přibývá spoluobča-
nů, kteří třídí odpady, bohužel máme 

také nemalý podíl těch, co se zatím 
nezapojili. Pochválit musím přede-
vším rodinné zástavby, tady jsou lidé 
opravdu vzorní. Horší situace je však 
na sídlištích, kde jsou černé popelnice 
na komunální netříděný odpad stále 
plné komodit, které až ze 60  procent 
patří do jiných kontejnerů. A to je ško-
da, protože peníze z městské kasy tak 
končí zbytečně v odpadu, respektive 
v  jeho skládkování,“ myslí si Hanzl.

Radnice tak hledá další nové způ-
soby, jak do budoucna co nejvíce za 
odpady ušetřit. Řešení ovšem není 
nikterak snadné. „Tím nejjednoduš-
ším způsobem je přesvědčit lidi, aby 
více třídili. V této fázi je to na nich, 
protože pokud bychom opravdu k re-
cyklaci poslali 60 procent věcí z  ko-
munálního odpadu, tak bychom ne-
museli v blízké budoucnosti razantně 
zvyšovat poplatky pro občany. Laicky 
řečeno to mají v rukách sami Rož-
nované, protože více třídění se rovná 

méně placení za odpady. V nejbližší 
době navíc chystáme rozšíření počtu 
kontejnerových hnízd a počítáme 
s  nákupem až stovky nových kon-
tejnerů,“ říká místostarosta Tomáš 
Gross a pokračuje: „Za město ale 
nyní intenzivně pracujeme i na dal-
ších možnostech, jak se s novou legis-
lativou vypořádat. Ve hře je vybudo-
vání kompostárny, dotřiďovací linky 
(popelářské vozy by zde vysypaly 
svůj náklad a ten by byl přetříděn — 
pozn. red.), případně bioplynky. Pro 
nás nejreálnější jsou první dvě mož-
nosti. Kompostárna by sloužila přede-
vším nám, případně obcím mikroregi-
onu Rožnovsko, ale dotřiďovací linka 
by byla záležitostí, do níž by se kromě 
mikroregionu musely zapojit i větší 
partneři, třeba Valašské Meziříčí nebo 
Frenštát. Ani jedna možnost není jed-
noduchá na přípravu. Hlavním pro-
blémem je lokalita, kde by potřebné 
zázemí mohlo vyrůst.“                   (r)

V roce 1999 byla dokončena asanace skládky v Rožnově nedaleko 
hřbitova. Využívána byla do 90. let minulého století. Tato ekologická 
zátěž je dodnes je monitorována úřady.                   Foto MěÚ Rožnov
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řízeních. Není možné stanovovat měs-
tu cenu za tunu vyváženého odpadu! 
Je nutné stanovit nové zadávací pod-
mínky pro nové výběrové řízení, a to 
s ohledem na cenu za nádobu, ve 
které jsou čidla, a čtečkou v SW ví 
obsluha i zákazník exaktní množství 
odpadu tzv. on-line.

Vzhledem k situaci, že náš okres 
se nachází na území CHKO Beskydy, 
pak v daném okolí nemáme žádnou 
skládku ani kompostárnu. Nejbližší 
dotřiďovací linka je ve Vsetíně, avšak 
tato linka je plně vytížena pro danou 
spádovou oblast Vsetína, Karolin-
ky atd. Proto dojezdové vzdálenosti 
k těmto „koncovkám“ jsou velmi 
dlouhé. Z toho vyplývá, že je potře-
ba vybudovat logistické centrum na 
území města.

Dám Vám příklad: Pokud nyní 
musí každé jednotlivé popelářské 
auto jezdit samostatně s velmi ma-
lým objemem svého odpadu na 
skládku nebo dotřiďovací linku, tak 
jsou dané náklady několikanásobně 
vyšší, než kdyby s daným odpadem 
odjížděl celý kamion nebo velkoob-
jemové soupravy. Tím by došlo k vý-
raznému snížení ceny a nákladů za 
komunální odpady, kde pak danou 
úsporu by město mohlo promítnout 
občanům na slevě za roční poplatky 
komunálního odpadu. A co víc! Měs-
to by mohlo danou službu nabídnout 
okolním spádovým městům a obcím 
(Zubří, Dolní Bečva, Prostřední Beč-
va, Horní Bečva, Vidče atd.) a tím 
pádem by mohlo navíc vydělávat ne-
malé finanční prostředky. Musíme si 
uvědomit, že např. dnes papír nebo 
sklo jsou komodity, které se vykupují!

Neméně rezonující otázkou je 
spalovna, protože ať se nám to bude 
zdát jako vulgární pojem, nebo něco 
jako společensky nepřístupné pro náš 
region, pak opak je pravdou, a to ne-
jen z  finančního hlediska, která by 
městu mohla saturovat spoustu eko-
nomicky nevýdělečných provozů.

Svoz bioodpadu bude jednou vel-
ká komodita a udržitelnost vzhledem 
k energiím.

Na všechny tyto projekty existují 
eurofondy a dotace z MŽP! Kde je 
vůle, je i cesta a je i cíl.

Rostislav Szeruda (SPD)
Odpad je něco jako naše špatné 
svědomí. Vypovídá o tom, kolik 
jsme si nakoupili potravin a ne-
snědli je, kolik jsme si nakoupili 

neužitečných věcí a jak rychle nás 
ty věci přestaly bavit. Sejde z očí, 
sejde z mysli. Rychle to někde od-
vezte, jedno kde, ať to není vidět. 
Hlavně, ať to moc nestojí.

Když se cena za odvoz odpadu 
zvýší, vyvolá to, jako další náklad 
domácnosti, nelibost občanů. V opač-
ném případě náklady za odvoz musí 
dotovat město, což se ale občanů také 
dotkne. Pokud nechceme, aby odvoz 
odpadu naši peněženku bolel, musí-
me se zamyslet na třemi věcmi.

Za prvé, třídění odpadu. Češi třídí 
odpady mnohem lépe a pečlivěji než 
třeba lidé ve Velké Británii či mnoha 
jiných západních zemích. Pro většinu 
lidí u nás je to samozřejmé. To je 
fajn, ale vždy je co zlepšit. V tomto 
směru by mohlo pomoci, kdyby TV 
Beskyd natočila reportáž o tom, co 
se děje s odpady v našem městě, kde 
skončí, že se vyplatí je třídit, a že 
vytříděné odpady nekončí na stejné 
hromadě s těmi netříděnými, jak si 
někteří lidé zdůvodňují, proč netřídí.

Za druhé by se mohlo otevřít velmi 
nepopulární téma spalovny, ne přímo 
v Rožnově, ale například někde v are-
álu průmyslo vého provozu, jako je 
třeba DEZA, aby odpad nebylo nutno 
odvážet příliš daleko, a nalezl by ještě 
využití, jako zdroj tepla a energie.

Úplně nejoptimálnější by ovšem 
bylo, kdyby se lidé naučili méně plýt-
vat, ne proto, že na ně dolehla dnešní 
tíživá situace, ale protože pochopili, 
že je to k jejich prospěchu. A to ve 
všech ohledech…

Kristýna Kosová (Zdravý Rožnov)
Třídění odpadu má v Rožnově vy-
budovanou slušnou základní síť, 
ale je na čase dále rozvíjet sběr 
bioodpadu, kovů, oděvů. S rozši-
řováním třídicích míst souvisí také 
jejich postupná kultivace, která 
je dlouhodobě v plánu a čeká na 
kapacity městského architekta 
(představovali jsme si to jako uza-
vřená hnízda za dřevěnými nebo 
zelenými „ploty“). Ve veřejném 
prostoru se totiž zřetelně ukazuje, 
kolik odpadu jako společnost pro-
dukujeme, třídicí místa se stále roz-
růstají do podoby mnohobarevných 
vlaků, přechodně to bylo zajímavé 
nezakrývat. Předpokládalo se, že 
tříděním nových druhů odpadů se 
bude zmenšovat množství jiných, 
řekněme, že se odpad jinak rozdělí 
mezi barevné popelnice, ale jeho 

objem stále roste a vlak se nezmen-
šuje. I proto si myslím, že i k likvi-
daci odpadů patří férová cenovka 
a že bychom měli vědět, kolik nás 
námi vyprodukovaný odpad stojí 
a město by to mělo promítat do 
výše poplatku. Ruku v ruce s tím 
by ale měly jít možnosti snížit svůj 
účet za likvidaci odpadu tříděním 
nebo tím, že vzniku odpadu aktivně 
předcházíme. V tomto ohledu jsou 
zajímavými vlaštovkami projekty 
knihobudek, re-use polic, veřejných 
lednic, šatníků nebo swapů, což 
jsou první krůčky k re-use pointům 
a re-use centru, které myslím potře-
bujeme zařadit do úvah na téma 
„kam s ním“. Hledání druhého ži-
vota věcí, které už nepotřebujeme, 
je zajímavá výzva a nový způsob 
uvažování, který je třeba si osvojit.

Petr Jelínek (Nezávislí Rožnováci)
Asi každý z nás někdy řešil problém 
s odvozem a likvidací vlastních nepo-
třebných věcí z domácnosti a zahra-
dy, které nepatří do běžné popelnice 
na směsný odpad. V těchto chvílích 
si nejčastěji uvědomíme problémy, 
čas a cenu, kterou tomu musíme vě-
novat. Stejné, jen ve větším měřítku 
je to pak na úrovni města.

Je samozřejmé, že jedna z hlav-
ních povinností všech měst a obcí 
je postarat se o to, aby takový svoz 
odpadu byl zajištěn v dostatečném 
rozsahu a zároveň, aby bylo i místo 
kde je možné odpad odložit. Bohužel 
s nárůstem objemu odpadu, zvyšující 
se inflací roste i cena za svoz těchto 
odpadů a prognóza pro další roky ur-
čitě není pozitivní. Skládkování bude 
drahé a možné jen v minimální míře, 
nejbližší spalovna pak je od nás stov-
ky kilometrů daleko. Řešením, které 
může oddálit zvyšování poplatků za 
svoz odpadu, však je důraz na třídě-
ní, protože vytříděný odpad je suro-
vina, která má svou hodnotu. Velmi 
prospěšným by pak bylo vybudování 
zázemí pro zpracování „zeleného“ tj. 
biologického odpadu, který dnes mu-
síme převážet draze a daleko. Pracu-
jeme na tom a snahou je například 
vytvoření společného řešení ve spolu-
práci několika okolních měst a obcí.

Chtěl bych pak zároveň poděkovat 
našim občanům za to, že po mno-
ho let patří Rožnov pod Radhoštěm 
mezi města s vysokým podílem roz-
tříděného odpadu a jsme tak příkla-
dem i pro ostatní.  

Radúz Mácha (za ANO)
Nejprve fakta. Komunální odpad 
(KO), představující aktuálně více 
než 7 tis. tun ročně, se v našich pod-
mínkách podílí téměř 90 % na cel-
kové roční měrné produkci odpadů 
našeho města. Separací a tříděním 
se zhruba 1/3 KO předá k dalšímu 
využití, zbylé 2/3 skončí na sklád-
ce. Finanční bilance města v oblasti 
odpadového hospodářství vykazuje 
v současnosti ztrátu cca 5 mil. Kč 
ročně, kterou je třeba uhradit z měst-
ského rozpočtu.

Nový zákon o odpadech nám 
ukládá už v nejbližších letech po-
stupné, zcela konkrétní cíle směřující 
jednoznačně k recyklaci (min. 60  % 
v r. 2030) a energetickému využití 
komunálních odpadů a ke každoroč-
ně výraznému omezení a cílově úpl-
nému zákazu skládkování. Legislati-
va navíc zavádí ekonomické nástroje 
v podobě každoročního zvyšování 
povinného poplatku za ukládání vy-
užitelných odpadů na skládky, který 
do konce r. 2030 vzroste na dvojná-
sobek.

Z toho všeho je zřejmé, že součas-
ný způsob fungování odpadového 
hospodářství je přežitý. Města a obce 
musí zásadně změnit svůj pohled na 
odpady. A řešení? Na prvním místě 
musí být samozřejmě předcházení 
nárůstu vzniku odpadů. Jasným 
trendem do budoucna je poctivé pr-
votní třídění, dotřídění a úprava pro 
materiálovou recyklaci, vlastní recy-
klace a energetické využití dle hesla 
„odpad zdrojem“. Nejméně žádoucí 
je skládkování. K tomu všemu musí 
vést i osvěta a návyky od nejútlejšího 
věku.

S ohledem na nový zákon o odpa-
dech, který vstoupil v platnost v led-
nu 2021, jsou jednou z cest řešení 
tzv. dotřiďovací linky. Linka z prvot-
ně vytříděného odpadu vyseparuje 
obchodovatelné komodity vhodné 
k recyklaci a ze zbytku vyrobí pali-
va pro multipalivové kotle k energe-
tickému využití. Taková zařízení se 
z ekonomických důvodů nevyplatí 
stavět o malé kapacitě. Řešením je 
tudíž společná investice skupin měst 
a obcí do takové společné zpracova-
telské kapacity a promyšlená logis-
tika s tím spojená. Někteří se tímto 
směrem již vydali. Pojďme i my tou-
to cestou. Dobrou zprávou je, že lze 
reálně očekávat dotace na realizaci 
takových řešení.

K problematice odpadového hospodářství jsme o vyjádření požádali také Lenku Němcovou z odboru správy majetku 
rožnovské radnice. 

V Rožnově je zaveden systém naklá-
dání s odpady, který umožňuje obča-
nům na území města svoz směsného 
komunálního odpadu, tříděného 
odpadu (papír, plasty, nápojové kar-
tony, sklo a kovy), dále biologicky 
rozložitelného odpadu, textilu a vy-
sloužilých elektrospotřebičů.

Od roku 2021 je v účinnosti nový 
zákon o odpadech. Ten mimo jiné 
zavádí vyšší poplatky za skládko-
vání. Ty se mají postupně vyšplhat 
z původních 500 Kč na 1 850 Kč za 
jednu tunu uloženého odpadu. Hlav-

ním důvodem je omezení ukládání 
komunálního odpadu na skládky.

Město Rožnov si s touto skuteč-
ností musí také poradit. Celkové 
náklady na odpadové hospodářství 
města se tak v roce 2022 zvýšily 
oproti předchozímu roku o více než 
1 000 000 Kč. A už dnes víme, že 
tyto náklady dále porostou.

Chtěli bychom občany vyzvat ke 
spolupráci. V loňském roce byla pro-
vedena fyzická analýza směsného 
komunálního odpadu, jejímž cílem 
bylo zjištění hmotnostního a pro-

centuálního zastoupení jednotlivých 
složek odpadu v celkovém množství 
směsného komunálního odpadu. 
V rámci této analýzy bylo zjištěno, 
že cca 60 % odpadu, který končí 
v černých popelnicích, tam nepatří, 
a lze jej dále využít. V této oblasti 
cítíme velkou rezervu.

Město Rožnov nabízí občanům 
v současné době ukládat vytříděné 
složky komunálního odpadu do 
85  stanovišť rozmístěných na území 
města. Rozdalo cca 1 300 nádob na 
bioodpad do rodinné zástavby. Ob-

čané v odlehlejších lokalitách mají 
možnost ukládat tříděný odpad do 
pytlů, které jsou jim zdarma k dis-
pozici na radnici společně s taškami 
na tříděný odpad do domácností. 
Dále mají k dispozici 6 dní v týdnu 
možnost uložit odpady do sběrného 
dvoru na ulici Zuberská. Tato služ-
ba je pro občany města zdarma, 
zpoplatněna je pouze stavební suť, 
a to cca 70 % skutečných nákladů. 
Kromě toho radnice samozřejmě 
hledá i další nové způsoby, jak na 
odpadovém hospodářství ušetřit. 
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Zimní olympiáda pro MŠ 5. května 1527 a MŠ Horní Paseky
V pátek 27. ledna připravily paní 
učitelky pro děti ze třídy Berušek, 
Čmeláků a Sluníček na školní za-
hradě MŠ 5. května 1527 Rožnov 
pod Radhoštěm společné zimní 
olympijské hry. Po zahájení byly 
děti rozděleny do smíšených 
družstev dle barev olympijských 
kruhů a každý tým reprezentoval 
vybraný kontinent. 

Týmy společně plnily připravené 
úkoly, které představovaly různé 
sportovní disciplíny jako například  
slalom na lyžích, lední hokej, bobo-
vání, střelba na terč, skok na lyžích 
a další. 

I přesto, že sněhové podmínky 
nebyly ideální, celým projekto-
vým dopolednem se nesla spor-
tovní nálada a děti s nadšením 
vzájemně spolupracovaly. Na 

závěr jsme si společně zazpíva-
li naši sportovní hymnu a děti 
byly oceněny medailí, diplomem 
a  sladkou odměnou. Zimní 

olympijské hry byly krásným za-
končením celotýdenního povídá-
ní si (bloku) o zimních sportech 
a motivací pro starší děti k účasti 

na lyžařském výcviku, který je če-
kal hned následující týden. 

Denisa Pálová, MŠ 5. května 1527

Safezóna — bezpečné místo pro mladé v on-line prostoru
Pod taktovkou dobrovolníků 
v  Česko.Digital vzniká mimo-
řádný projekt Safezóna. Tento 
portál stojí na základní myšlence 
vytvořit bezpečné místo pro mla-
dé v on-line prostoru, kde najdou 
informace týkající se duševního 
zdraví, prevence psychických 
potíží a odkazy na příslušné orga-
nizace. Díky portálu se dítě bude 
moci lépe ve svém problému 
zorientovat a v případě potřeby 
si rychleji říci o kvalifikovanou 
pomoc.

Portál je zaměřen na témata, se 
kterými se mladí často setkávají 
a  nevědí si s nimi rady — doma mi 
ubližují, jsem pořád on-line, poru-
chy příjmu potravy, šikana, kyber-
šikana, sebepoškozování, sebevra-
žedné myšlenky, osamělost, je mi 
často smutno, závislost na návyko-
vých látkách, rozvod nebo rozchod 
rodičů, sexualita, bodyshaming. 
V  rámci portálu funguje Poradna 
Nepanikař.

Ze statistik vyplývá, že 1/5 dětí se 
setkala s nějakou formou duševních 

obtíží, 50 % chronických duševních 
obtíží se objeví do 14.  roku věku 
dítěte, došlo k 30  % nárůstu pro-
blémů s internetem během pande-
mie (včetně sexuálního zneužívání) 
a stejnému nárůstu v  počtu hovorů 
s tématem násilí v  rodině v  době 
pandemie na Lince bezpečí.

„Pokud si dítě chce zjistit infor-
mace týkající se duševního zdraví, 
musí se často spoléhat na internet, 
pokud nechce svou situaci probírat 
s někým blízkým. V on-line pro-
storu je však spousta informací, 

které jsou mnohdy roztříštěné, ne-
odborné, mohou být potenciálně 
poškozující,“ říká Vladimíra Osad-
níková, Product Owner projektu 
Safezóna.

Ambicí Česko.Digital dobrovol-
níků je verze pro středoškoláky, což 
je skvělá zpráva.

Stejně tak naše služba může 
zájemcům od 16 let pomoci se zo-
rientovat v případě psychických 
potíží.

Alena Jbaili, Iskérka

 �Historické poohlédnutí                                                       
Richarda Sobotky

Jedenáctým starostou města Rožnova byl před 100 lety zvolen Osvald Kotouček

Osvald Kotouček se narodil 
21.  února 1861 v Kojetíně. Reálné 
gymnázium navštěvoval v Přero-
vě, kde také žil. Do Rožnova se 
přestěhoval v roce 1886 a ještě 
téhož roku si zde otevřel ob-
chod. Posléze koupil na jižní 
straně náměstí dům č. 46, kde 
měl obchod se zbožím smíše-
ným, papírnictví, knihkupectví, 
prodával časopisy, pohlednice 

a  upomínkové zboží, také bez-
platně radil turistům, kam se 
vydat do okolí města. 

Byl také vášnivý fotograf. Měs-
to, Radhošť a Beskydy byly jeho 
velké téma, které fotografoval apa-
rátem tehdy nejnovějšího typu na 
skleněné fotografické desky. Foto-
grafie zpracovával na pohlednice 
a  ty nabízel k prodeji. Díky této 
jeho vášni se uchovala podoba 
Rožnova pod Radhoštěm z obdo-
bí přelomu 19. a 20. století až po 
dnešní dny. 

Jako sportovec a stoupenec 
sokolské myšlenky se roku 1890 
v  Rožnově zasadil o vznik tělo-
cvičné jednoty Sokol. Klub čes-
kých turistů byl v Rožnově založen 
roku 1893 a Osvald Kotouček 
stanul v jeho čele. Již v průběhu 
roku 1894 bylo v okolí Rožnova 
vyznačeno 24 km turistických cest 
a započato i s jejich úpravou.

Osvald Kotouček po 36 let pů-
sobil v Rožnově také jako komu-
nální politik a právě před 100 lety 
byl v komunálních volbách zvolen 
na období 1923 až 1927 v pořadí 
jedenáctým starostou města Rož-
nova pod Radhoštěm. Za jeho 
působení vznikla v  Rožnově roku 
1924 Škola valašského vyšívání 
Hermíny Mikundové. Následující-
ho roku 1925 bylo zásluhou sou-
rozenců Jaroňkových impozantní 
národopisnou slavností „Valašský 
rok“ otevřeno Valašské muzeum 
v  přírodě. 

Roku 1927 byla zahájena auto-
busová doprava do Frenštátu a na 
Horní Bečvu. Mimo jiné byl také 
vystavěn železobetonový horní 
most, který bez úhony přečkal 
i  stoletou povodeň v roce 1997. 

Osvald Kotouček zemřel 8. lis-
topadu 1931. Jeho dům převzala 
dcera Marie. Následovně si ob-

chod na náměstí pronajal Vladimír 
Hambálek (1904 až 1983), který 
jej provozoval až do března 1950, 
kdy byl obchod vyvlastněn státem. 

Osobnost Osvalda Kotoučka, 
a  jeho význam pro Rožnov, nebyla 
po dnešní dny náležitě doceněna. 

(sb), foto archiv

Elektronické vydání novin
naleznete na adrese

www.spektrumroznovska.cz
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KAM
ZA KULTUROU

BŘEZEN 2023
Vážení čtenáři,

níže vám přinášíme březnový 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 13. 3.
KINOKAVÁRNA • MORE MIKO
Jaroslav Miko je kamioňák, poloviční Rom, 
spoluzakladatel iniciativy Češi pomáhají a po-
dle Jana Farského „svědomí národa“. Když 
Česká republika odmítla přijmout 40 sirotků 
z řeckých uprchlických táborů, rozhodl se jed-
nat na vlastní pěst…
19.00 hodin — Vrátnice
 

 � STŘEDA 15. 3.
SCOTT RITCHER
Louisville a nezávislá hudba, tak či onak spoje-
ná s punkem. Jedna z magických formulí 90. let 
funguje i nadále — třeba i díky neutuchajícím ak-
tivitám letos třiapadesátiletého Scotta Ritchera.
20.00 hodin — Vrátnice
 

 � PÁTEK 17., SOBOTA 18. 3.
JOSEFSKÝ JARMARK
Tradiční dvoudenní jarmark s doprovodným 
programem, bohatou nabídkou nejen jarního 
zboží, širokou nabídkou občerstvení a dílnič-
kou pro děti. Na pódiu se představí například 
cimbálová muzika Aldamáš nebo po svém re-
-unite kapela Koridor.
 

 � SOBOTA 18. 3.
DREI ENGEL • LEÇON DE TÉNEBRES
Program koncertu je postaven zejména na díle 
M. A. Charpentiera, který vedle velkých děl se 
sborem a orchestrem s oblibou používal pro té-
nebres barvu ženských solových hlasů. Temné 
hodinky jsou doplněny o části z děl Françoise 
Couperina a Michela Lamberta.
19.00 hodin — evangelický kostel
 

 � PONDĚLÍ 20. 3.  
KINOKAVÁRNA • KRVAVÉ POMERANČE
Ve stejnou dobu se pár v důchodu, který je zatí-
žen dluhy, snaží vyhrát taneční soutěž, ministr 
hospodářství je podezřelý z daňových úniků, 
dospívající dívka se setkává se sexuálním ma-
niakem a mladý právník se pokouší vyšplhat na 
společenském žebříčku…
19.00 hodin — Vrátnice
 
ČTVRTEK 23. 3.
KLUB CESTOVATELŮ • MONIKA FILÁ-
KOVÁ: KOLUMBIE KŘÍŽEM KRÁŽEM
Monika Filáková žila díky stáži 6 měsíců 
v  Kolumbii. Během tohoto pobytu stihla pro-
jet tuto zemi křížem krážem od Amazonie po 
Karibik…
19.00 hodin — Vrátnice
 
ČTVRTEK 23. 3.
KINOKAVÁRNA • VELKÉ NIC

 � STŘEDA 1. 3.
NA ČAJ S JAROSLAVEM FRANCEM
S Jaroslavem Francem, docentem teologické 
fakulty o současných náboženských tématech.
18.00 hodin — Vrátnice
 

 � PÁTEK 3. 3.  
ZÁJEZDNÍ KONCERT • JANÁČKOVA 
FILHARMONIE
Beskydské divadlo Nový Jičín. Program: Carl 
Maria von Weber: Čarostřelec, předehra, Ri-
chard Strauss: Duet-concertino F dur pro kla-
rinet a fagot, Richard Wagner: Symfonie C dur
Odjezd z autobusového nádraží v 17.00 hodin
 

 � PONDĚLÍ 6. 3.
KINOKAVÁRNA • POSEDLOST
Zatímco na kontinentu se šíří epidemie španěl-
ské chřipky, kněz a jeho syn se vrací z misie na 
Madagaskaru domů k rodině na norský ven-
kov. Kněz dostal za úkol rozhodnout o umís-
tění nového kostela pro místní hornickou spo-
lečnost. Mají jej postavit na starém laponském 
pohřebišti. Když se kněz rozhodne nechat 
vykopat a odklidit lidské pozůstatky, mrtví oží-
vají a pronásledují osadníky
19.00 hodin — Vrátnice
 

 � STŘEDA 8. 3.
THE DAYBREAKERS
Tito mladí, rychle se rozvíjející, proud času 
ohýbající bluesrockeři ze svých nástrojů vy-
sílají melancholické zvuky The Doors a Fle-
etwood Mac a zároveň evokují odstíny The 
MC5 a  Thin Lizzy.
19.00 hodin — Vrátnice
 

 � ČTVRTEK 9. 3.
KINOKAVÁRNA • PACIFICTION
Ve filmu Pacifiction, uvedeném v canneské 
soutěži, v lahodném tropickém příběhu pro-
hřátém tahitským sluncem si Benoît Magimel 
oblékl kostým velvyslance po boku Sergiho Ló-
peze v roli zapšklého majitele nočního klubu.
19.00 hodin — Brillovka
 

 � PÁTEK 10. 3.  
VENTOLIN
Performer, mistr synťáků, elektroniky a jadr-
ného slova. Kromě klubů a festivalů ale David 
Doubek alias Ventolin pravidelně plní i vysoko-
školské učebny — v civilním životě je univerzit-
ním profesorem.
20.00 hodin — Vrátnice

Byli jsme best in covid? Kdo měl plán: lidstvo, 
nebo virus? Filmový štáb Víta Klusáka (V síti) 
a Mariky Pecháčkové se na jaře 2020 vydal do 
prázdných ulic a dva roky sledoval reakce čes-
ké společnosti na pandemii covid-19 v odrazu 
vládních nařízení.
19.00 hodin — Brillovka
 

 � PÁTEK 24. 3.
NYLON JAIL — TURNÉ K NOVÉMU ALBU 
+ SUPPORT: HELLO INCOGNITO
20.00 hodin — Vrátnice
 

 � PONDĚLÍ 27. AŽ STŘEDA 29. 3.  
JEDEN SVĚT
Největší festival dokumentárních filmů o lid-
ských právech v Evropě opět v Rožnově. Do-
polední projekce pro školy po celý týden 27. až 
31. března, odpolední promítání pro veřejnost 
od pondělí do středy.
Vrátnice
 

 � PÁTEK 31. 3.
VERRAT, KRONSTADT, MARNÖ
20.00 hodin — Vrátnice
 

 �DO STŘEDY 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.
Otevřeno dle provozu MěÚ — Galerie Na Radnici
 
 
PODCASTY • https://www.tka.cz/podcasty

Městská knihovna
Tel.: 571 654 747

V rámci BŘEZNA — MĚSÍCE ČTENÁŘŮ 
vyhlašujeme ČTENÁŘSKOU AMNESTII na 
celý tento měsíc! Všichni zapomnětliví čtenáři 
mohou vrátit zapůjčené knihy v průběhu měsí-
ce března bez poplatku. Jinými slovy – odpus-
tíme vám poplatek za pozdní vrácení.
 

 � STŘEDA 1. 3.
ČTENÍ SLUŠÍ KAŽDÉMU
14.00 hodin — kavárna Domova seniorů
 

 �ÚTERÝ 7. 3.
MĚSTO V MÉ PAMĚTI
Putování za lidským umem a dovedností

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

Stage Garden GALLERY CREARS, 
Na zahradách 2186

 �DO SOBOTY 25. 3.
IVO SUMEC — HAIKU

 � SOBOTA 1. 4. AŽ SOBOTA 3. 6.
KRISTINA MÉSÁROŠ — GREEN BLOOD
 
Galerie CREARS, 
nábř. Dukelských hrdinů 442

 �DO SOBOTY 29. 4.
SALON — skupinová výstava 

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

 � STŘEDA 1., 8., 15., 22. A 29. 3.
JÓGA PRO VŠECHNY
skupinové cvičení — Petra Černochová
18.30 až 20.00 hodin — Slunečnice
 

 � ČTVRTEK 2., 9., 16., 23. A 30. 3.
RANNÍ JÓGA
skupinové cvičení — Zdenka Solanská
7.30 až 9.00 hodin — Slunečnice
 

 � ČTVRTEK 2., 16. A 30. 3.
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ A TANEC 
PRO ŽENY
skupinové cvičení, tanec — Jana Vahalová, 
Alena Rárová
18.30 až 19.50 hodin — Slunečnice
 

 �NEDĚLE 5., 12., 19. A 26. 3.
JÓGA PROTI BOLESTEM ZAD
skupinové cvičení — Petra Černochová
18.30 až 20.00 hodin — Slunečnice
 

 � PONDĚLÍ 6., 13., 20. A 27.3.
KUželův BUbenický KUrz
hra na africké bubny djembe — Pavel KUŽEL 
Kubeša
pokročilí 16.00 až 18.00 hodin, pokr. začáteč-
níci 18.00 až 20.00 hodin — Slunečnice
 

 �ÚTERÝ 7., 14., 21. A 28. 3.
JÓGA PRO DĚTI ML. ŠK. VĚKU
skupinové cvičení — Zdenka Solanská
15.00 až 16.10 hodin — Slunečnice
 

 �ÚTERÝ 7. A 28. 3.
KRUH PŘÁTEL BRUNO GRÖNINGA
17.00 až 19.00 hodin — Slunečnice
 

 �ÚTERÝ 7. 3.
ÚPLŇKOVÝ OM CHANTING
Pavlína a Radim Bařinkovi
19.30 až 21.00 hodin — Slunečnice
 

 � ČTVRTEK 9. A 23. 3.
SPONTÁNNÍ TANEČNÍ RELAXACE
relax, tanec, sdílení — Hana Mašianová
18.30 až 20.00 hodin — Slunečnice
 

 �ÚTERÝ 14. A 21. 3.
KUželův BUbenický KUrz
hra na africké bubny djembe — Pavel KUŽEL 
Kubeša
začátečníci 18.30 až -20.30 hodin — Slunečnice
 

 � SOBOTA 18. 3.
JE TO V HLAVĚ!
Karel Spilko — praktický seminář
13.00 až 17.00 hodin — Slunečnice
 

 � PÁTEK 24. 3.
MEDITACE S RITUÁLNÍM KAKAEM

Drobné technické provozy měly v minulosti své 
pevné místo v životě a hospodářství venkovských 
obcí. Minulým generacím pomáhaly zpracová-
vat plodiny, s jejich pomocí byly produkovány 
některé suroviny i hotové výrobky. Modernizace 
a nové technologie zapříčinily, že řada z nich 
během 19. a 20. století zastarávala, stagno-
vala, až nenávratně zanikla. Stopa svědčící 
o existenci těchto provozů zůstala zachována 
jen v archivních dokumentech, na obrazových 
materiálech — a nejednou i v lidské paměti.
17.00 hodin — Spolák
 

 �ÚTERÝ 14. 3.
BUDDHISTICKÉ UMĚNÍ INDIE
VU3V — Čtvrtá přednáška má název „Plastika 
a malba v Adžantě“.
8.00 hodin — Spolák
 

 � STŘEDA 15. 3.
TALKSHOW SE SPISOVATELKOU A SCE-
NÁRISTKOU MARKÉTOU HARASIMOVOU
Komické i tragikomické historky ze zákulisí 
tvorby spisovatelky, divadelní a TV scenáristky 
a herečky v jedné osobě. Všetečné dotazy na 
tělo vítány.
Spisovatelka vylosuje tři výherce z únorové 
akce „Rande naslepo“, kteří obdrží dárkové 
poukazy do knihkupectví.
17.00 hodin — Spolák
 

 �ÚTERÝ 28. 3.
BUDDHISTICKÉ UMĚNÍ INDIE
VU3V — Pátá přednáška má název „Od jesky-
ní k volně stojící architektuře“.
8.00 hodin — Spolák
 

 � STŘEDA 29. 3.
HISTORKY Z TINDERU (Lucie Macháčko-
vá) 3 — LiStOVáNí
Příběhy o lásce, sexu a dalších katastrofách. 
Z nejhorších rande jsou ty nejlepší historky 
– protože neštěstí nechodí po horách, ale po 
single holkách! Účinkuje: Pavla Dostálová 
a Lukáš Hejlík.
17.00 hodin — Spolák
 
PRO DĚTI
 

 � SOBOTA 11. 3.
POHÁDKA O JEŽIBABĚ ZLOBABĚ (diva-
délko ROLO)
10.00 hodin — Spolák
 

 �ÚTERÝ 14. 3.
JAKO DOMA
Tvoření, pohybové aktivity, čtení a jiné činnos-
ti pro ukrajinské děti od 6 do 12 let.
14.00 hodin — Spolák
 

 � ČTVRTEK 23. 3.
JAKO DOMA — UA/ČR kvíz pro mládež
Zábavně-vědomostní kvíz pro žáky 5. tříd. Sou-
těžící skupinky budou namíchané z českých 
a ukrajinských dětí, které budou společně hrát 
o 1. místo v soutěži a získají hodnotné ceny.
17.00 hodin — Spolák
 

 � SOBOTA 25. 3.
KAŠPÁREK V PEKLE (premiéra divadélka 
ROLO)
10.00 hodin — Spolák
 
STŘEDA 29. 3.
KNIHOVNICKÝ PIDIKNIR
V měsíci knihy si představíme a vyzkoušíme 
práci knihovnic.
9.00 hodin — Spolák

 � STŘEDA 29. 3.
MOŘSKÝ OBCHŮDEK
Lovci perel mohou směnit své mořské peníze 
Moriony za věcné odměny.
13.00 hodin — Spolák

Klub seniorů
Tel.: 774 423 197

Zájemci o programy ve Valašském muzeu 
v přírodě, hlaste se v Klubu seniorů

 � Barvíř modrotisku — 28. 2. až 2. 3. — vše 
o modrotisku

 � Vítání jara — 28. 3. až  30. 3. — lidové vítání 
jara jako naděje

Zdravotní turistické vycházky 

ÚTERKY
 � 7. 3. VSACKÁ TANEČNICE

trasa: Čarták ——Vsacká Tanečnice — Hlavač-
ky (asi 11 km)
sraz v 8.15 hodin na AN, nást. 18 
 

 � 14. 3. PROSTŘEDNÍ BEČVA
trasa: Zavadilka — Na Grúni — Suchá — Bacov 
— Nová (asi 9 km)
sraz v 8.15 hodin na AN, nást. 19                                                                                      

 � 21. 3. DEN VODY — EXKURZE
trasa: Rožnov — úpravna vody — Dolní Bečva — 
Kluzov — Rožnov (asi 9 km)
sraz v 8.15 hodin. u altánku v parku, prosíme 
nahlaste účast na exkurzi (omezený počet)

 � 28. 3. DOMORAZ
trasa: Domoraz Hostašovice — Stráník — Hod-
slavice (asi 10 km)
sraz v 8.15 hod. na AN, nást. 6                                                                                        

Další akce v měsíci
 

 � STŘEDA 1. 3.
BESEDA S HEJTMANEM ZK RADIMEM 
HOLIŠEM — JAK FUNGUJE KRAJ
15.00 hodin
 

 � PONDĚLÍ 6. 3.
MĚŘENÍ GLYKÉMIE
9.00 až 11.00 hodin
 

 � STŘEDA 15. 3.
HUDEBNÍ ODPOLEDNE S HARMONI-
KOU
14.00 hodin
 

 � PÁTEK 24. 3.
DIVADLO OSTRAVA — MUZIKÁL KVĚTI-
NY PRO PANÍ HARRISOVOU
 
Připravujeme:  
Pěvecký sbor Rosénka chystá na neděli 23. 4. 
Benefiční koncert. Bližší info bude v březno-
vém vydání Spektra Rožnovska

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

V březnu pouze edukační programy a dílny, 
nutná rezervace na webu muzea.

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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meditace, kakao — Petra Štenková
hudební doprovod, kytara — Jaroslav Čechák
18.30 až 20.30 hodin — Slunečnice

Středisko volného času
Tel.: 571 115 635

 �DO PÁTKU 24. 3.
TVOŘENÍ VELIKONOČNÍCH POHLED-
NIC PRO BABIČKY A DĚDEČKY
Výzva pro všechny děti, které rády tvoří, kreslí 
a vyrábějí, aby vyrobily pohlednici pro babičky 
a dědečky z domova důchodců v Rožnově. Ter-
mín ukončení výzvy je 24. 3. Do tohoto data 
můžete nosit své výrobky do SVČ. 
Info na e-mailu.: j.krenkova@svcroznov.cz
 

 � ČTVRTEK 2. 3.
PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH RECITÁTORŮ 
2023
14.00 hodin — ZŠ Videčská
 

 � STŘEDA 8. 3. a 22. 3.
VELIKONOČNÍ KERAMIKA
Výroba a glazování velikonočních zajíčků 
s MŠ Montessori Na Vlně. 
Info v e-mailu: j.krenkova@svcroznov.cz
8.30 až 10.30 hodin — SVČ keramická dílna
 

 � ČTVRTEK 9. 3., 23. 3.
FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST
18.00 hodin — SVČ
            

 �NEDĚLE 12. 3.
DĚTSKÝ KARNEVAL
14.00 hodin — Valašský šenk Zavadilka na 
Prostřední Bečvě
 

 � SOBOTA 18. 3.
ZPĚVÁČEK 2023
Uzávěrka přihlášek do 10. 3. 2023. Více info: 
stachovavera@seznam.cz, tel: 604 454 706
14.30 hodin — ZŠ Videčská
 

 � PONDĚLÍ 20. 3. 
H2BSB CUP — TANEČNÍ SOUTĚŽ
Vymysli si své sólo/duo/trio nebo malou for-
maci (4 až 8 tanečníků) a zatancuj před poro-
tou. Všechny disciplíny budou ještě rozděleny 
dle věkových kategorií. Registrace na e-mailu: 
heart2beat@email.cz do 15. 3.
15.00 hodin — Brillovka
 

 � PONDĚLÍ 20. 3.
HERNÍ ODPOLEDNE + TURNAJ V BANG!
Herní odpoledne, deskové a karetní hry. Ur-
čeno pro děti a teenagery z Rožnova i širšího 
okolí. 

Více informací k akci v e-mailu: 
t.mikulenka@svcroznov.cz
14.00 hodin — SVČ
 

 �ÚTERÝ 21. 3.
MAŠKARNÍ BÁL
Maškarní bál pro všechny, kteří si chtějí užít 
fajn zábavu, hry, soutěže a diskotéku. Více 
info: e.rutar.cerna@svcroznov.cz
16.00 hodin — Brillovka
 

 � PÁTEK 24. 3.
POHÁDKOVÝ PÁTEK
O kohoutkovi a slepičce. Jak ježek vyhrál zá-
vod. Dvě maňáskové pohádky Divadla Marin-
gotka.
17.00 hodin — sál SVČ
 

 � SOBOTA 25. 3.
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Tradiční akce pro děti z našich rybářských krouž-
ků organizovaná SVČ a Rybářským svazem.
Více informací na tel.: 602 573 244 nebo v e-
-mailu: sosnowski.m@seznam.cz
9.00 hodin — Valašské muzeum v přírodě
 

 � ČTVRTEK 30. 3.
OKRESNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE
9.00 hodin — ZUŠ Rožnov

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

Rožnovská ZUŠ láká na výstavu i koncert
V pondělí 20. března se od 17.30 hodin uskuteční v koncertním 
sále Základní umělecké školy Rožnov 5. koncert žáků. V programu 

vystoupí žáci hudebního a literárně-dramatického oboru ZUŠ. Kro-
mě toho můžete v  březnu zhlédnout vždy od 12.00 do 18.00 hodin 
(mimo školní prázdniny) 28. výstavu na chodbách. K vidění jsou 
práce žáků ZUŠ — malba, kresba, grafika a keramika.   

(r)
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www.hotel-energetic.cz/koliba-kordulka

INZERCE

Cena města Rožnova 2022 pro Milana Hambálka
V lednovém čísle Spektra Rožnovska 
jsme představili Anneliese Přikrylo-
vou, která je jednou ze dvou držitelů 
Ceny města Rožnova pro rok 2022. 
Tím druhým je dlouholetý historik 
a  emeritní pedagog rožnovského 
gymnázia Milan Hambálek. 

Návrh na ocenění Milana Hambál-
ka vzešel od ředitelky zmíněné střed-
ní školy Aleny Gallové, jež vyzdvihla 
jeho dlouhodobou mimořádnou 
činnost pro město, zejména za prá-
ci s  dětmi a mládeží, dále za práci 
v  oblasti kulturní a společenské. 
Svého, dnes již bývalého kolegu, 
pak v návrhu na udělení ceny po-
psala takto:  

„Pan Milan Hambálek, dlouholetý 
učitel gymnázia (1. 9. 1971 až 30.  6. 
2013), byl vždy vůdčí osobností pe-
dagogického sboru. Po celou dobu 
více než čtyřicetiletého působení, se 
velmi aktivně zapojoval do života 
školy. Jako předseda předmětové ko-
mise humanitních předmětů výrazně 
působil na své kolegy a podněcoval 
jejich další vzdělávání. Během svého 
učitelského působení svým příkladem 
ovlivnil několik generací mladých 
lidí. Svým žákům se plně věnoval 
nejen v  hodinách českého jazyka 
a  dějepisu, ale obohacoval i  jejich 
mimoškolní činnost.

Byl dlouholetým režisérem a orga-
nizátorem divadelních představení Di-
vadelního souboru Gymnázium Rož-
nov pod Radhoštěm (1986 až 2016). 
Od roku 1986 do roku 2016 secvičil 
a  sehrál se svým sborem pro žáky 

rožnovských škol a širokou veřejnost 
30 (!) divadelních představení. Po ce-
lou dobu působení na škole motivoval 
žáky k návštěvě večerních divadelních 
představení. Pravidelně organizoval 
tyto divadelní výpravy do divadel v ČR, 
nejčastěji do Ostravy.

V devadesátých letech se výrazně 
podílel na organizaci historicko-ge-
ografických exkurzí našich žáků do 
zahraničí. Vzpomenu např. Blízký 
východ (Turecko, Sýrie, Jordánsko, 
Libanon), Řecko, Maroko, Španělsko 
a  Podkarpatská Rus, a to vše autobu-
sem ČSAD Vsetín. Své široké znalosti 
předával žákům i na těchto cestách.

Na své žáky nezapomínal ani 
o  prázdninách, za vše hovoří třicetile-
tá tradice vodáckých kurzů.

Pan Hambálek se výrazně zapo-
joval i do kulturního dění ve městě. 
Je velkým znalcem a odborníkem 
historie našeho regionu, má bohatou 
publikační činnost v této oblasti. Je 
spoluautorem, spoluorganizátorem 

Rožnovských malých tisků. Dlouhá 
léta působí v  komisi Paměti města. 
V devadesátých letech byl jedním 
z  předsedů Masarykovy společnosti. 

Pan Milan Hambálek je s Rožnovem 
pod Radhoštěm úzce spjat svými život-
ními osudy, profesní orientací a je jeho 
mimořádnou osobností.“                   (r)

Na galavečeru, jenž se uskutečnil v závěru loňského roku ve Ville Rosenaw, zazpívali svému bývalému učiteli z „dramaťáku“ 
(zleva) Jiří Mlnařík, Olga Gardašová, Petra Pavelková, Alena Srovnalová a Daniela Javornická.              Fota Pavel Románek

Samozřejmě nemohl chybět podpis do pamětní knihy města.

Snímek pořízený chvíli po předání Ceny města — na fotu jsou (zleva) starosta 
Jan Kučera, Milan Hambálek, místostarostové Markéta Blinková a Tomáš Gross.
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sobota 18. 3.  → 19:00 
Evangelický kostel

Drei Engel 
Leçon de ténèbres 
Dámské pěvecké trio Drei Engel 
Markéta Böhmová, Pavla Radosto-
vá, Lucie Karafiátová a hudebníci 
Jiří Havrlant, Jan Krejča a Michal 
Raitmajer je spojením živlů v jeden 
harmonický prvek. Jejich předností 
je historicky poučená interpretace 
hudby a francouzské baroko je jejich 
srdcovou záležitostí. 

pátek 24. 3.  → 20:00 
Vrátnice 

Nylon Jail 
Hello Incognito
Olomoucká skupina Nylon Jail jede 
turné k novému albu. Kytaristu Roma-
na Vičíka doplňuje extrovertní zpěvák 
s mimořádným rozsahem Jiřin Jirák. 
S kapelou za zády balancují mezi son-
gy nesenými v duchu elektro-country, 
emotivními baladami a psychedelic-
kými motivy. Předskakovat bude lo-fi 
písničkář Hello Incognito.

sobota 1. 4.  → 19:00 
Vrátnice 

Audience – Divadelní 
společnost Garáš22
Jednoaktové tragikomické absurdní 
drama Václava Havla v podání Franty 
Baláše a Zdravee. Hrdinou hry je zaká-
zaný spisovatel Vaněk, který pracuje 
v pivovaru jako „přikulovač sudů”. Jeho 
nadřízený Sládek ho pozve do své 
kanceláře k rozhovoru. Sládek mu dá 
zvláštní návrh – přesvědčuje ho, aby 
sám na sebe psal hlášení tajné policii.

vás zve na

Erika Halamíčková
ehalamickova@knir.cz

Březen — měsíc čtenářů a projekt Jako doma

Troufám si říci, že většině čtená-
řů se prvotně vybaví, že Březen 
(býval) měsícem knihy. První 
ročník nazvaný Měsíc knihy pro-
běhl již v roce 1955 a posléze 
bylo rozhodnuto, že každoročně 
bude jeden měsíc v roce věnován 
propagaci knihy. A byl to právě 
březen, díky jehož heslu Březen 
měsíc knihy volajícím ze všech 
výloh knihkupectví se nám dříve 
narozeným neodmyslitelně usadil 
v naší paměti.  

Čtenáři se titulek Březen mě-
síc čtenářů může jevit pouze jako 
moto. Pro knihovníky v  naší re-
publice je to výzva, aby se v  břez-
nových dnech do centra zájmu 
dostal čtenář, aktivní uživatel 
knihovny i ten, který v knihovně ni-
kdy nebyl a (zatím) ani být nechce. 
K akci se připojuje více než 400 ve-
řejných knihoven. Což naši knihov-
nu zavazuje, abychom se tohoto 
úkolu také zhostili, a co nejlépe.

K pravidelným akcím, jako je 
Čtení sluší každému, Město v  mé 
paměti, loutkové představení diva-
délka ROLO, se můžeme v březnu 
navíc těšit na: Talkshow se spiso-

vatelkou a scenáristkou  Markétou 
Harasimovou a její komické i tragi-
komické historky ze zákulisí tvorby 
spisovatelky, divadelní a TV sce-
náristiky a herečky v jedné osobě. 
Akce proběhne v úterý 15. března 
v 17.00 hodin.

V závěru měsíce za námi přije-
dou herci Pavla Dostálová a Lukáš 
Hejlík s  pořadem Listování.

Scénické čtení, aneb jak zá-
bavně představit knihu Historky 
z Tinderu. Autorka a stand-up ko-
mička Lucie Macháčková s humo-
rem a nadsázkou glosuje milostné 
karamboly o lásce a sexu. Akce se 
bude konat ve středu 29. března 
v 17.00 hodin.

Další dobrá zpráva je pro zapo-
mnětlivé čtenáře a ty, kteří nestíhají.

V průběhu celého měsíce vyhla-
šujeme Čtenářskou amnestii!

 Čtenáři mohou vrátit zapůjčené 
knihy v průběhu měsíce března bez 
poplatku. Jinými slovy – odpustíme 
vám poplatek za pozdní vrácení.

K těmto pořadům jsme od 
ledna přidali projekt Jako doma.  
Na něj jsme získali grant, který 
podpořila Nadace OSF, a díky 
němu můžeme pokračovat v čin-
nosti pro ukrajinské děti a mlá-
dež. V loňském roce jsme začali 
s „Hospodskými kvízy”, kde sou-
těžily týmy namíchané z české 
a ukrajinské mládeže. Letos bude-
me rozšiřovat práci s ukrajinský-
mi dětmi o další aktivity. Jedno 
úterý v měsíci budou děti tvořit, 
číst a hrát různé hry přímo s kni-
hovníky, kteří tak vytvoří program 
pro jedno odpoledne.

Jednu sobotu dopoledne se 
bude dětem věnovat ukrajinská 
psycholožka, která si na každé se-
zení připraví tematický program.

Poslední sobotu v měsíci mo-
hou děti navštívit organizace, 
které se zaměřují na volnočasové 
aktivity dětí a mládeže. Naším cí-
lem je, aby se ukrajinské děti cítily 
jako doma, poznaly zase o trochu 
více město Rožnov a okolí a aby 
věděly, že knihovna je místem se-
tkávání také pro ně.
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Do knihovny na besedu
Představení nové knihy za účasti autorského týmu

Drobné technické provozy měly 
v  minulosti své pevné místo v živo-
tě a hospodářství venkovských obcí 
i městeček, jakým byl v minulosti 
i  Rožnov. Minulým generacím po-
máhaly zpracovávat plodiny, s jejich 
pomocí získávali hospodáři některé 
suroviny i hotové výrobky. Moderni-
zace a nové technologie zapříčinily, 
že řada z nich během 19. a 20. století 
zastarávala, stagnovala, až nenávrat-
ně zanikla. Stopa svědčící o existenci 
těchto provozů zůstala zachována 
jen v archivních dokumentech, na 
obrazových materiálech — a nejed-
nou i v lidské paměti.

Uplynulé tři roky se tým odbor-
níků různého profesního zaměření 
(etnologové, historici, archeolog, 
geologové, geograf a specialista na 
kulturní krajinu) věnoval výzkumu 
drobných technických provozů na 
území někdejšího rožnovského pan-
ství. Během této doby prostudovali 
tisíce stran archivních dokumentů, 
prošli sbírky fotografií, obrazové 
a  technické dokumentace, hovořili 
s  více než stovkou pamětníků. A  ne-
zůstalo jen u toho. Díky zapojení 

archeologa a geologa se vydali do te-
rénu s rýči a moderním technickým 
vybavením, aby jejich pomocí hledali 
stopy po zaniklých provozech, jaký-
mi byly sklárny nebo uhliska na pále-
ní dřevěného uhlí.

Výsledky svého úsilí sumarizovali 
ve výstavě Stopy lidského umu, která 
je až do poloviny dubna ke zhlédnu-
tí v Karlovském muzeu ve Velkých 
Karlovicích. Výstavu nyní doprovází 
i obsáhlá reprezentativní publikace. 
Autorský tým na více než 260 stra-
nách přibližuje charakter a technolo-
gická specifika sledovaných provozů, 
jejich hospodářské, sociální, kulturní 
i krajinné souvislosti. Čtenář není ale 
ochuzen ani o množství historického 
obrazového materiálu či příběhy, kte-
ré se tradovaly v lidovém vyprávění 
a  paměti nejstarší generace. Slavnost-
ní představení knihy spojené s bese-
dou se uskuteční v Městské knihovně 
v Rožnově (Spoláku) v úterý 7. března 
v 17 hod. za účasti autorského týmu. 
Beseda přiblíží nejen výsledky výzku-
mu, ale i jeho průběh či úskalí, které 
ho doprovázely.

Daniel Drápala

Vševalašský bál tentokrát v podání tanečníků z Radhoště

Po covidové přestávce se v sobotu 
11. února uskutečnil v pořadí již 
patnáctý Vševalašský bál. Tentokrát 
v režii Valašského souboru písní 
a  tanců Radhošť (VSPT) z Rožnova 
v Kulturním domě v Zašové. 

Myšlenka setkávání souborů 
z  celého Valašska při taneční zá-
bavě, nikoliv jenom při soutěžích 
a přehlídkách, vznikla na půdě 
Valašského folklorního sdružení 
(dnes spolek) už téměř před dva-
ceti lety. První Vševalašský bál se 
konal v Bystřici pod Hostýnem 
v roce 2006 a organizoval jej 
místní soubor RUSAVA a  poté 
jej mohli zájemci navštívit v  růz-
ných místech regionu (např. 
Valašské Klobouky, Vsetín, Va-
lašské Meziříčí, Frenštát, Hovězí 
apod). Vždy se těšil a těší znač-
nému zájmu nejen krojovaných 

z  valašských folklorních sou-
borů, kteří se sjíždějí do místa 
konání, ale i dalších, majících 
v  oblibě tradiční lidovou kulturu 
a rádi si zatancují valašské tance 
při cimbálové muzice. 

„Tradicí je, že se této společen-
ské akce zúčastňují i představitelé 
měst a obcí a předávají si symbo-
lickou štafetu. Tentokrát starosta 
posledního místa konání bálu 
města Vsetín Jiří Čunek předával 
putovní symbol — dřevěnou plasti-
ku Valacha a lahev slivovice — sta-
rostům Rožnova a Zašové. Pánové 
Jan Kučera a Jiljí Kubrický slav-
nostně slíbili, že budou o štafetové 
symboly řádně pečovat a  předají 
je nepoškozené na příštím 16. roč-
níku Vševalašského bálu. Zajíma-
vostí letošního ročníku byla skuteč-
nost, že starosta a místostarosta 
Rožnova pánové Jan Kučera a To-

máš Gross se pochlapili, oblékli 
se do valašských krojů a společně 
se svými partnerkami zaváděli 
slavnostní polonézu krojovaných 

účastníků,“ informoval za VSPT 
Radhošť Petr Dobrovolný. 

(r), foto Ctimír Štrunc

Na fotu zleva muzikantky Zuzana Ondřejová, Kateřina Niklová a Natálka Elichová, místostarosta Rožnova Tomáš Gross, Marie Grossová, starosta Rožnova Jan Kučera, 
Ludmila Kučerová, starosta Zašové Jiljí Kubrický, starosta Vsetína Jiří Čunek, Jan Ryška z VSPT Radhošť a generální ředitel Národního muzea v přírodě Jindřich Ondruš.
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Stolní tenisté si to rozdali ve dvouhřeStolní tenisté si to rozdali ve dvouhře

Již podesáté se sešli příznivci stolního 
tenisu v zuberské sokolovně, zabojo-
vali o prvenství v Turnaji (nikdy) nere-
gistrovaných hráčů ve dvouhře mužů. 
I když letos se mezi muži objevila 
i  jedna žena, Lenka Žurková z  No-
vého Jičína. 

Barvy Zubří tentokrát hájili Petr 
Polách, Pavel Pernica, Jirka Malina, 
Marek Brokeš a Ivan Daněk. Nejdále, 
do osmifinále, se z nich dostal Petr 
Polách, který byl vyřazen pozdějším 
finalistou. Letos se přihlásilo do tur-

naje třicet šest hráčů a zcela tak za-
plnili prostory velkého sálu, kde se 
turnaj odehrával. 

V osmi základních skupinách jsme 
mohli vidět zápasy, kdy favorité suve-
rénně vyhrávali, ale taky souboje vy-
rovnané, v nichž se bojovalo o každý 
míček. Ve čtvrtfinále jsme byli svědky 
pětisetových zápasů mezi Vláďou Vav-
říkem (Kvasice) a Mirkem Palkocim 
(Orlová) a Jiljím Šimíčkem (Partuto-
vice) a Pavlem Kavanem (Orlová). 
Pro Mirka Palkociho a Jiljího Šimíčka 
bylo už další kolo, semifinále koneč-

nou, protože narazili na Romana Žíd-
ka (Bystřice p. H.) a Jirku Holečka 
(Zlín), kteří si ve finále zopakovali 
loňský, semifinálový souboj, ve kte-
rém byl úspěšnější Roman. Letos 
ale Romanovi obhajoba nevyšla a po 
velkém boji podlehl Jirkovi 2:3, který 
si zachoval klidnější hlavu při posled-
ních míčcích. 

Jelikož se jednalo o jubilejní, desátý 
ročník, tak si ceny neodnesli jen ti nej-
lepší, ale v rámci tomboly bylo vyloso-
váno také pár šťastlivců, kteří si domů 
odvezli drobné ceny. „Poděkovat by-

chom chtěli Milanu Pupíkovi a Jirkovi 
Krupovi, kteří se po celou dobu turnaje 
starali o výsledkový servis a plnili i funk-
ci rozhodčích, holkám z Tip café, které 
se vzorně staraly o to, aby nikdo z hráčů 
neměl žízeň a hlad, a taky samozřejmě 
pořadateli, městu Zubří, které do turna-
je věnovalo ceny. Nyní se již začínáme 
těšit na akce venkovní a v sokolovně se 
opět potkáme v říjnu, kdy je na sobotu 
sedmého naplánován turnaj ve čtyřhře 
Pepinec CUP,“ dodal za pořadatele Jo-
sef Randus.

(r), foto Pavel Přikryl

Přední řada zleva Marek Brokeš, Milan Kratochvíl, Petr Bolf, Pavel Pernica, Pavel Kavan, Miroslav Hlobil, Jaroslav Farkaš, Rostislav Stachovský a Laďa Šimčík. První 
řada vestoje zleva Jiljí Šimíček, Jiří Cibulka, Vladislav Vavřík, Miroslav Kuběj, Patrik Kovář, Václav Fuksa, Bernard Janiga, Miroslav Matěj, Jaromír Bialek, Petr Polách, 
Dušan Matyáštík, Miroslav Palkoci, Milan Pupík, Jiří Krupa a Radek Janíček. Druhá řada vestoje zleva Daniel Kožela, Dávid Hrivňak, Vít Páník, Roman Žídek, Tomáš 
Slaný, Jiří Holeček, František Špíšek, Michal Kožela, Josef Chlud, Jiří Malina, Jaroslav Kotas, Vojtěch Borovec, Libor Frýdl, Lenka Žurková, Ivan Daněk a Zdeněk Žurek. 

Zubří žilo masopustem a zabijačkou

Zubří patřilo třetí únorovou sobotu masopustu. Ani letos přitom ne-
chyběly tradiční obchůzky, na nichž čekalo na průvod masek několik 
„občerstvovacích“ zastávek. Sladkým zpestřením byla soutěž o  nej-
lepší koblihu, kterou stejně jako loni připravila Božena Randuso-
vá. Akce proběhla pod taktovkou Valašského souboru písní a tanců 

BESKYD, na bezpečnost průvodu po celou dobu dohlíželi členové 
Sboru dobrovolných hasičů Zubří. Jejich kolegové z SDH Staré Zub-
ří měli v sobotu 18. února plné ruce práce se zabijačkou, která se jim 
vydařila na výbornou.    

Text a fota Pavel Románek
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Představujeme mladé sportovce — florbalisty a házenkáře

 �Házenkáři Rožnova — starší žáci 2022/23 
Trenéři Markéta Skýpalová a Květoslav Komárek. Hráči horní řada zleva 
Jonáš Rada, Dominik Komárek (číslo 7), brankář Adam Dvořák, Filip 
Mička a Martin Stančík. Spodní řada zleva Emil Andrýs, Patrik Fiurášek, 
Tomáš Opálka, Vojtěch Koleček (číslo 17), Jakub Vičan, Tomáš Mičkal 
a  Dominik Onderka.   

 �Házenkáři Rožnova — mladší žáci 2022/23 
Nahoře zleva trenér Květoslav Komárek, Michael Kazík, Jan Tiefenbach, 
Matyáš Blinka, Jan Boháčik, Lukáš Malík, Jan Kulišťák, Jakub Svatoš a  tre-
nérka Kateřina Všetičková. Dole zleva David Pospíšil, Samuel Slovák, Pat-
rik Kubiš, Samuel Obšivač a Branko Dravecký. 

Fota Pavel Románek

 � Rožnovští florbalisté — elévové 2022/23 
Dospělí zleva as. trenéra Jan Turoň a trenér Michal Konvičný. Nahoře zleva 
Štěpán Rozsypal, Hubert Kostka, Matyáš Doubek, Peter Bédi, Tomáš Kon-
vičný, Jakub Malina a Tymofii Nikolenko. Dole zleva Lukáš Farkavec, Jakub 
Holub, Benjamin Sochacki, Jakub Turoň, Samuel Hanslián, Markus Janáč, 
Matyáš Šarf a Ondřej Kesler. Brankáři zleva Richard Novák a Šimon Filip.

 � Rožnovští florbalisté — starší žáci 2022/23
Dospělí zleva trenéři Martin Kozel a Sven Hanslián st.  Nahoře zleva 
Adam Kopecký, Antonín Prstek, Sebastian Štrbík, Matouš Kozel, Do-
minik Halamíček, Tomáš Blinka, Tomáš Petřvalský a Vít Fojtášek. Dole 
zleva Jiří Polách, Jan Kopeček, Jan Urda a Ondřej Vokatý. Brankář 
Sven Hanslián ml.

Valaši zdolali na běžkách legendární Marcialongu
Marcialonga je jedním z největ-
ších závodů v běžeckém lyžování 
klasickou technikou.  Odehrává se 
každý rok, poslední lednovou ne-
děli, v  italských Dolomitech. Do-
movem Marcialongy v délce 70  ki-
lometrů je severoitalské Trentino. 
Atmosféra je tu jedinečná. Trať 
v  nádherném údolí Val di Fiemme 
vede závodníky malými italskými 
vesnicemi. Závodu se letos zúčast-
nilo 7  800 běžkařů a bylo mezi 
nimi i osm Valachů z Rožnovska 
— Martin Klesa (na fotu druhý zle-
va, 3:54, místo 571), Karel Hlavica 
(4:07, 788), Jirka Mičkal (třetí zle-
va, 4:14, 928), Petr Volný (vpravo, 
4:47, 1 525), Martin Němeček 
(uprostřed, 4:49, 1 562), Tomáš Di-
vín (třetí zprava, 4:51, 1 605), hejt-
man Zl. kraje Radim Holiš (vlevo, 
5:13, 2 132) a Josef Kvita (druhý 
zprava, 72 let!, 6:02, 3 173).       (r)
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Katrin Dohnálková dvojnásobnou mistryní ČR v plavání
V závěru uplynulého roku proběhlo 
v Mladé Boleslavi mistrovství České 
republiky v  plavání 14letého žactva. 
V konkurenci plavkyň z celé ČR se 
z  rožnovského oddílu plavání TJ 
Rožnov do startovní listiny kvalifiko-
valy sestry Katrin (na snímku vpra-
vo) a Viktorie Dohnálkovy.  

Katrin Dohnálková potvrdila 
pozici favoritky ve znakových dis-
ciplínách a doplavala si dvakrát 
pro titul mistryně ČR. Nejdříve 
v disciplíně 100 m znak vylepšila 
svůj osobní rekord na čas 1:05,83 
a  ve vyrovnaném závěru si necha-
la nejvíce sil a  zvítězila. Ve své 
parádní disciplíně 200 m  znak 
nedala soupeřkám šanci a stylem 
start—cíl si doplavala pro vítěz-
ství opět v  nejlepším osobním 
čase 2:20,28. Ke dvěma zlatým 
medailím ještě přidala stříbro na 
trati 200 m kraul a čtvrtou pozi-
ci obsadila na 100 m polohový 
závod a  100 m kraul. Viktorie 
Dohnálková startovala ve všech 
kraulových disciplínách a vyplava-

la si umístění na 14. až 21. místě, 
když plavala na hranici osobních 
rekordů.

Nejvyšší republikové soutěže – 
Poháru 11letých, část Morava, jenž 
v prosinci proběhl v Prostějově, se 
z rožnovského oddílu zúčastnili 
dva plavci — Adam Pec a  Vojtěch 
Staňo. Oba se mezi stejně starými 
plavci z Moravy neztratili, když 
Vojta Staňo obsadil 6.  místo na 
200 m prsa a 12. místo na 100  m 
prsa. Adam startoval ve svých ob-
líbených kraulových a znakových 
disciplínách a získal umístění 
v  rozmezí 12. až 25. místa.

„Všichni čtyři si zaslouží velkou 
pochvalu za přístup k náročným tré-
ninkům a obrovský dík za skvělou 
reprezentaci rožnovského plavání, 
protože už samotná kvalifikace do 
mistrovství ČR nebo Poháru 11leté-
ho žactva je pro náš oddíl velkým 
úspěchem,“ nešetřil chválou rož-
novských plavců Daniel Dohná-
lek, trenér oddílu plavání TJ Rož-
nov pod Radhoštěm. 

(r)

V Rožnově máme mistry světa 
Na konci ledna se v severofinském 
lyžařském středisku Levi uskuteč-
nilo mistrovství světa v rybníkovém 
hokeji. Nechyběla tam ani výpra-
va z  Valašska — desetičlenný tým 
DRINKING FALCONS. Většina 
jeho členů byla přímo z Rožnova.
 
Na mistrovství dorazilo 111 týmů 
ze 7 zemí, kteří se spolu utkali ve 
dvou výkonnostních kategoriích — 
For Fun (hobíci) a Elite. Hrálo se 
systémem 3 na 3 na malé asi metr 
široké branky. V základní skupině 

kategorie For Fun Valaši uspěli ve 
všech třech zápasech a postoupili 
do osmifinále, kde je vyzvali Fi-
nové. „Po vítězném osmifinále jsme 
vyhráli i čtvrtfinále proti profesionál-
ním finským hokejistkám. V semifi-
nále proti nám stanul kombinovaný 
tým USA a Velké Británie, ovšem 
proti nám neměli šanci,“ referoval 
o  úspěchu kapitán hokejistů (jinak 
rožnovský fotbalista — předseda 
FC Rožnov) Jakub Strkáč a dodal: 
„A  ve finále nás čekalo českoslo-
venské derby proti výběru z  Nových 

Zámků. To se nám po velmi dobrém 
kolektivním výkonu podařilo vyhrát 
a stali jsme se tak mistry světa v  ryb-
níkovém hokeji. Celková bilance byla 
sedm zápasů — sedm výher.“

Na turnajové afterparty nám 
medaile a pohár předávala legenda 
finského hokeje Esa Tikkanen. Ten 
za svou bohatou kariéru v NHL vy-
hrál pět Stanley Cupů.                 (r)

DRINKING FALCONS — horní řada zleva Jiří Slovák, Rostislav Žitník, Voj-
těch Baroš, Ondřej Vítek a Lukáš Kramoliš. Dolní řada zleva kapitán týmu 
Jakub Strkáč, Adam Kafan, David Šťastný, Jiří Bukovjan a Pavel Zeť.


