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Jurkovičova rozhledna byla zisková
Bývalý místostarosta Vychodil si triumf vychutnal

Zejména opozičními zastupiteli
dlouho kritizovaná Jurkovičova rozhledna vykázala za uplynulý rok čistý
zisk zhruba 400 tisíc korun. Zatím se
tak nenaplnily černé prognózy, podle
kterých město bude na provoz stavby
doplácet. To je velká satisfakce také
pro bývalého místostarostu Aloise
Vychodila (ODS), který byl velkým
zastáncem a propagátorem projektu.
Výsledky hospodaření byly zastupitelům představeny již v prosinci. Z nich vyplývá, že rozhledna
byla v roce 2013 výrazně zisková.
„Když bych si trošinku dovolil smíchat hrušky s jablky, tedy hlavní a vedlejší hospodářskou činnost, tak rozdíl mezi veškerými výdaji a veškerými
příjmy činí 406 474 korun. To je to,

I přes kritiku se u veřejnosti těší Jurkovičova rozhledna velké oblibě. Foto: M. Vašut

co zůstává městu Rožnov po odečtu
všech nákladů,“ konstatoval tiskový
mluvčí města Tomáš Gross.

V porovnání s rokem 2012, kdy se
rozhledna otevřela veřejnosti, jde o poměrně dramatický nárůst. Téměř dvoj-

násobnou návštěvnost evidují v letních
měsících od června do konce srpna. To
se podepsalo i na celkové roční návštěvnosti. Zatímco v roce 2012 se pohledem na Rožnov a okolí potěšilo zhruba
18 tisíc lidí, v loňském roce jich bylo víc
než 30 tisíc. Adekvátně tomu vzrostly
i příjmy ze vstupného, konkrétně z 343
tisíc na téměř 622 tisíc korun.
„Musím upřímně říct, že takto
dobrý výsledek je do značné míry
dán také vazbou s Valašským muzeem
v přírodě, které umožnilo průchod
z areálu Valašské dědiny na rozhlednu
a zpět,“ uvedl Gross. Na vynikajících
statistikách se mohl podepsat také
fakt, že rozhledna byla v loňském roce
otevřena až do konce října.
Pokračování na straně 14

Výkup zlata za nejvyšší ceny v zastavárně na Lázu.
Zástava zlata za nejnižší úrok v regionu. Tel.: 608 888 908.
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Na Tři krále se v rámci sbírky vybralo
rekordní množství peněz
Celkem 1 120 058 korun se podařilo na začátku letošního roku vybrat
od občanů mikroregionu Rožnovsko
a některých dalších obcí v rámci tradiční Tříkrálové sbírky. Ve srovnání
s rokem 2013 se tak podařilo získat
o více než padesát tisíc korun více na
humanitární účely i pro potřebné obyvatele města Rožnov pod Radhoštěm
a okolních obcí.
Opět po roce přijeli na rožnovské
Masarykovo náměstí tři králové na
koních. Koledováním požádali o finanční příspěvek. Koledníky přijala
starostka města Markéta Blinková
(ODS) společně s místostarostou
Václavem Mikuškem (KDU-ČSL).

V pátek 10. a v sobotu 11. ledna
procházely tříkrálové skupiny organizované Charitou Valašské Meziříčí
nejen Rožnovem, ale také dalšími
obcemi mikroregionu Rožnovsko
a v obcích Zašová, Velká Lhota
a Střítež.
„Letošní sbírka je celkově za
všechny obce, které spadají pod správu
Charity Valašské Meziříčí výrazně
vyšší než v loňském roce (+100 014 Kč,
pozn. autor). Na Rožnovsku bylo vybráno celkem 1 120 058 Kč, což je
o 54 607 Kč více než v roce 2013,“
prozradil koordinátor sbírky na
Rožnovsku Jan Lušovský z Charity
Valašské Meziříčí.

„Výtěžek sbírky chceme částečně
použít na zakoupení automobilu pro
pečovatelskou službu, nákup kompenzačních pomůcek pro pečovatelskou
službu a další, a pro přímou pomoc
lidem v nouzi,“ doplnil ředitel Charity
Valašské Meziříčí Jiří Gavenda.
„Velmi mne potěšilo, že přímo
v Rožnově se koledníkům podařilo
výrazně navýšit loni vybranou částku.
Rožnované pro potřebné uživatele
charitních služeb vhodili do kasiček
v rámci Tříkrálové sbírky 297 008
korun, což je o téměř 10 tisíc korun
více než v loňském roce,“ řekla starostka Rožnova Markéta Blinková.
(tg)

Výsledky Tříkrálové sbírky 2012

Výsledky Tříkrálové sbírky 2013

Výsledky Tříkrálové sbírky 2014

obec

obec

obec

výnos

výnos

výnos

Vigantice
Vidče
Střítež
Velká Lhota
Zašová
Hutisko-Solanec
Rožnov pod Radhoštěm
Dolní Bečva
Horní Bečva
Prostřední Bečva
Zubří
Valašská Bystřice
Malá Bystřice

40.008,00 Kč
61.252,00 Kč
20.129,00 Kč
13.260,00 Kč
107.186,00 Kč
101.118,00 Kč
246.343,00 Kč
78.686,00 Kč
49.886,00 Kč
65.551,00 Kč
166.918,00 Kč
100.866,00 Kč
8.966,00 Kč

Vigantice
Vidče
Střítež
Velká Lhota
Zašová
Hutisko-Solanec
Rožnov pod Radhoštěm
Dolní Bečva
Horní Bečva
Prostřední Bečva
Zubří
Valašská Bystřice

37.910,00 Kč
61.549,00 Kč
17.727,00 Kč
18.245,00 Kč
104.058,00 Kč
86.403,00 Kč
287.287,00 Kč
78.166,00 Kč
45.660,00 Kč
71.003,00 Kč
156.849,00 Kč
100.594,00 Kč

Vigantice
Vidče
Střítež
Velká Lhota
Zašová
Hutisko-Solanec
Rožnov pod Radhoštěm
Dolní Bečva
Horní Bečva
Prostřední Bečva
Zubří
Valašská Bystřice

45.718,00 Kč
62.265,00 Kč
20.179,00 Kč
16.226,00 Kč
99.057,00 Kč
90.500,00 Kč
297.008,00 Kč
87.979,00 Kč
48.836,00 Kč
74.852,00 Kč
165.798,00 Kč
111.640,00 Kč

Celkem

1.060.169 Kč

Celkem

1.065.451 Kč

Celkem

1.120.058 Kč

Tesla (ne)zapomenutá
Průmysl pronikal do Rožnova ne- č. j. 175015/1949-V-IV-1, jako nový
smělými pokusy už v polovině 16. podnik znárodněného průmyslu.
století, kdy majitel panství Jaroslav
S nástupem elektrotechnického
ze Šellenberka začal
na úpatí Hradiska dobývat stříbrnou a železnou rudu. Roku
1664 přeměnil majitel
Rožnovského panství
Bernard Ferdinand ze
Žerotína dolní panský mlýn, usazený na
říčce Hážovce na papírnu (ta zanikla po
346 letech na podzim roku 2010). V letech 1923–1949 působila v Rožnově na
Horních Pasekách
Kantorkova koželužna.
V roce 1888 to byl tex- Pozvánka na akci. Foto: repro
tilní průmysl, který se
z manufaktury posléze přeměnil na průmyslu došlo v Rožnově k radikální
efektivní průmyslovou výrobu.
změně v oblasti zaměstnanosti, v náPrávě textilka (Brillova pletárna, růstu počtu obyvatelstva, také v obpo druhé světové válce MOP, nyní lasti kulturní, vzdělávání a především
LOANA) napomohla zavedení elek- v oblasti sociální. S vysokým počtem
trotechnického průmyslu, když ne- zaměstnanců (cca 8000 lidí jen v zádokončená nová výrobní hala byla kladním závodě) Tesla ovlivnila někopředána n. p. Tesla Rožnov, ustave- lik generací obyvatel celého regionu.
nému dne 26. července 1949 zřizo- Přesto se po bouřlivých událostech
vací listinou Ministerstva průmyslu v listopadu 1989 na Teslu téměř za2

pomnělo. Čtyřicáté výročí od jejího
vzniku nenapadlo nikomu připomenout a po zániku Tesly ani další.

Až k 65. výročí v letošním roce se
připomínky Tesly ujalo Valašské muzeum v přírodě spolu se skupinou aktivistů, kteří svůj profesní život prožili
právě v Tesle. Iniciativa vzešla především od pana Vladislava Chmelaře.
Kromě dalších se zapojili také odborníci na slovo vzatí Ing. Josef Šmerda
a Ing. Jiří Hradil. Výstupem více jak
dvouletého usilování bude výstava

„Tesla (ne)zapomenutá“ a stejnojmenný bulletin „Průvodce“, který
obrazové panely přiblíží souhrnem
o výzkumné, vývojové
i výrobní činnosti pracovníků Tesly v oblasti elektronek, polovodičů černobílých
i barevných obrazovek,
a to od vzniku Tesly až
po její zánik po roce
1990.
I kdy ž v posledních letech bylo
o Tesle přece několik publikací vydáno,
výstava i bulletin jsou
názorným a uceleným
pohledem na podnik
Tesla i na to, jak Tesla
ovlivnila život několika generací Tesláků.
Projekt zahrnuje také informace
o továrně Tesla Nižná, kde byly vyráběny barevné televizory, která na
výstavě rovněž participuje.
Výstava „Tesla (ne)zapomenutá“
a následující konference se uskuteční
v prostorách Sušáku, Valašského
muzea v přírodě dne 10. února 2014.
(sb)
únor 2014
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Nepoučitelného mladíka zadržela policie dvakrát během čtyř dní
V polovině ledna zadrželi policisté
třiadvacetiletého mladíka z Rožnova
a obvinili ho ze dvou trestných činů.
Společně se stejně starým hochem se
přitom předtím dopustil 19 trestných
činů. Čtyři dny po propuštění ze zadržení byl přistižen při krádeži auta.
V pondělí 13. ledna dopoledne
oznámil na linku 158 jedenašedesátiletý muž z Rožnova, že mu nějaký
mladík chtěl ukrást z garáže na oploceném pozemku jeho auto Škoda Fabia
v hodnotě 75 000 korun. Mladého
muže přistihl v garáži, když se chystal s autem odjet. Na místo okamžitě
vyrazila policejní hlídka.
Mladík projížděl v pondělí kolem
deváté hodiny na kole kolem oploceného pozemku s garážemi v Rožnově.
Dírou v plotě se dostal ke garáži, kterou vypáčil a uvnitř objevil neuzamknutou škodovku s klíči v zapalování.
Otevřel si bránu, dveře od garáže, auto
nastartoval, aby se zahřálo, kolo naložil do kufru vozu a chystal se odjet.
„Vtom přišli náhodou ke garáži dva
muži, z nichž jeden má garáž pronajatou, mladíka okřikli, co dělá na cizím
pozemku a v cizím autě. Ten z auta vystoupil, vytáhl si z kufru kolo a chtěl
odjet. Pánové mu řekli, aby zůstal na
místě a přivolali policii,“ uvedla tisková mluvčí okresní policie Lenka
Javorková.

Mladému muži bylo sděleno podezření ze spáchání trestného činu krádeže ve formě pokusu, hrozí mu pětiletý trest odnětí svobody. Jak se záhy
ukázalo, mladík se do střetu se zákonem dostal i nedávno. „Jedná se o třiadvacetiletého recidivistu, který policejní celu opustil před několika dny,
kdy ho policisté společně se stejně starým kamarádem obvinili z krádeže
a poškození cizí věci,“ konstatovala
Javorková.
Dvojice mladých mužů se od
března do prosince loňského roku
dopustila 19 trestných činů. Některé
skutky spáchali pánové společně, některé sami. Mimo Rožnov, kde se odehrála většina jejich trestné činnosti
(13 trestných činů), zavítali dva obvinění v okrese jednou i do Valašského
Meziříčí, Prostřední Bečvy a Stříteže
nad Bečvou, a mimo okres Vsetín
pak do Čeladné, Frýdku-Místku
a Trojanovic.
Kradli většinou věci, které se dají
zpeněžit. Odcizili například dvě odstavená jízdní kola, vloupali se do firmy,
kde ukradli měď, za kterou dostali ve
sběrných surovinách asi 15 000 korun.
Dále ukradli 5 bezpečnostních kamer,
které byly umístěny na budovách různých firem, v jednom případě ukradli
z areálu firmy zimní pneumatiky, při
vloupání do autoškoly v Rožnově vzali

zase notebooky a fotoaparáty. Jejich
pozornosti neunikla ani restaurace
v Trojanovicích, odkud si odnesli alkohol a cigarety, dokonce pak 2 makety revolveru a 2 makety pušek, dále
stánek s občerstvením v Rožnově, kde
si vzali jídlo a pití, a prodejna potravin
v Prostřední Bečvě – Kněhyni, odkud
ukradli rovněž cigarety a pití.
„Ve Valašském Meziříčí vykradli
na benzince v boxu pro ruční mytí
vozidel kasičku s drobnými mincemi.
Jednou v srpnu si vyhlédli u Stříteže

nad Bečvou havarované auto, ze kterého ukradli navigaci. Nebyla to jediná odcizená navigace. V říjnu loňského roku rozbil jeden z obviněných
mužů okno na autě Mazda zaparkovaném na ulici v Rožnově a ukradl navigaci za bezmála 4 000 korun. Mladí
pachatelé způsobili celkem škodu za
téměř půl milionu korun,“ dokončila
pestrý seznam Javorková. Oba jsou recidivisté. Za tyto prohřešky jim hrozí
až pět let za mřížemi. (lum)

Zahradníci uklízeli městský
park po prosincové vichřici
Strážníci loni na pokutách
vybrali čtvrt milionu

Milan Molitor a pracovníci zahradnictví při úklidu parku. Foto: R. Sobotka

Povichr o loňských Vánocích dělal
v městském parku své pořádky. Bez
nějakého systému shazoval a lámal
osamělé stromy na volném prostranství, nebo i jednotlivé stromy v zahuštěném porostu. Městská policie
pohotově označila vstupy do nebezpečného prostoru páskou. Po zklidnění
větru pracovníci Zahradnictví Milan
Molitor stromy odvětvili, kmeny pořezali a odvezli. Na odstranění pařezů
a definitivní úklid se dostalo v závěru
první lednové dekády.
„Postižených bylo přibližně patnáct stromů,“ řekl Milan Molitor.
„Většinou šlo o dvojáky a trojáky,
stromy popadané, polámané a s uláúnor 2014

manými vršky. Lípy i smrky. Stromy
v parku nemají ve štěrkovém podloží
velký kořenový systém, prostě nápor
větru neustály. Naštěstí popadané
stromy nikoho nezranily a nenadělaly žádnou větší škodu.“
Lípa u vstupu do dolního parku
měla podle letokruhů přes sto let a takových bylo víc. Pamatovaly založení
Valašského národopisného spolku,
také rok, kdy byl městu povolen název
Rožnov pod Radhoštěm, pamatovaly
rozkvět klimatických lázní a také začátek první světové války.
Větrem poshazované přestárlé
stromy tak jako tak volaly po obměně,
takto jí napomohl pánbíček. (sb)

Devatenáct uniformovaných strážníků bylo ve službě rožnovské městské policie v roce 2013. Za uplynulých 12 měsíců přijali od fyzických
nebo právnických osob 2 183 oznámení a řešili 1 861 přestupků.
„Většinou se jednalo o přestupky
proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (1 198 přestupků).
Následovaly přestupky proti veřejnému pořádku (123), přestupky proti
majetku (106). Řešili jsme také více
než 340 ostatních přestupků spáchaných porušením obecně závazné vyhlášky, nezajištěním psa, konzumací
alkoholických nápojů nebo porušením pravidel občanského soužití,“
vypočítal strážník zastupující ředitele Městské policie Rožnov Marek
Grossmann s tím, že na správní orgán
bylo strážníky městské policie předáno 85 podezření ze spáchání přestupku nebo jiného správního deliktu
a na Policii ČR bylo podstoupeno 29
podezření ze spáchání trestného činu.
Z uvedeného počtu přestupků
bylo 1 171 řešeno uložením blokové
pokuty a 585 přestupků bylo řešeno

domluvou. Na pokutách bylo v blokovém řízení v roce 2013 uloženo
252 00 Kč.
Městská policie v Rožnově ovšem
nedohlíží pouze nad veřejným pořádkem nebo silničním provozem.
„V loňském roce jsme odchytili 123
zvířat, řešili jsme 27 vraků osobních
vozidel a evidováno u nás bylo 175
nálezů a 203 ztrát. Strážníci městské policie na území Rožnova pod
Radhoštěm ve více než 230 případech
spolupracovali s Policií ČR a ve 27 případech zajišťovali záchranáře, nebo
pomáhali při výjezdu Zdravotní záchranné služby Zlínského kraje. Dále
spolupracujeme s řadou subjektů při
zajišťování velkého množství kulturních nebo společenských akcí. V oblasti prevence kriminality jsme rozšířili dohled nad přechody pro chodce
i na odpolední hodiny, realizovali
jsme desítky besed a přednášek na
mateřských, základních i středních
školách a prezentovali činnost městské policie také na akcích například
na Dětském dni,“ uzavřel bilanci za
rok 2013 Marek Grossmann. (tg)
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Důvěřivou důchodkyni obral Darovali městu obraz
falešný policista o úspory
V pondělí 30. prosince kolem
půl třetí odpoledne oslovil na ulici
v Rožnově 75letou paní neznámý muž,
který jí řekl, že v domě, kde bydlí,
došlo ke krádeži peněz. Po chvíli oslovil na ulici ženu další, asi třicetiletý
muž. Vysoký mohl být asi 170 cm.
Oblečenou měl černou bundu, rifle
a na hlavě měl tmavého kulicha.
„Ten seniorce řekl, že je policista
a vyšetřuje krádež peněz v domě a radil
jí, aby si po příchodu domů zkontrolovala, zda nechybí nějaké peníze. Dále
jí řekl, že se u ní doma ohledně vyšetřování krádeže v domě později zastaví.
Když přišla žena ke vstupním dveřím
domu, kde bydlí, muž tam už čekal,“
uvedla tisková mluvčí okresní policie
Lenka Javorková.
Znovu zopakoval, že je policista a vyšetřuje krádež peněz v domě.
Žádný průkaz seniorce neukazoval, že
je policistou prokazoval pouze slovně.
Pod touto záminkou ženu doprovodil
až do jejího bytu, kde se posadil v kuchyni na židličku. Seniorce poradil,
ať si zkontroluje finance.

„Žena poslechla a ze skříňky v kuchyni vytáhla obálku s 80 000 korunami, kterou poté, co se přesvědčila, že je vše v pořádku, dala zpět do
skříňky. Falešný policista pak chtěl se
ženou sepsat nějaký protokol, k čemuž
potřeboval seniorčin občanský průkaz. Žena odešla z kuchyně pro občanku, a když se vrátila, muž jí řekl,
že potřebuje nutně odejít. Po jeho odchodu seniorku napadlo znovu zkontrolovat uloženou finanční hotovost.
Přitom zjistila, že jí obálku s penězi
neznámý muž ukradl. Pak zavolala na
linku 158 a krádež peněz oznámila,“
sdělila mluvčí.
„Seniorům doporučujeme, aby do
svých domů a bytů cizí osoby vůbec
nevpouštěli. V případě, že je vyhledá
policista v civilu a oni si nebudou jistí,
zda se skutečně o policistu jedná, tak
doporučujeme kontaktovat linku 158
a návštěvu policisty si ověřit,“ upozornila Javorková.
Pachateli hrozí za krádež až pětiletý trest odnětí svobody. (lum)

Obraz, který vznikl v rámci projektu Abstraktní umění – fenomén 20.
století, zdobí od nového roku rožnovskou radnici. Autorkou obrazu je Lea
Drozdová a dílo vzniklo v rámci výtvarných dílen Ondřeje Hozáka, které jsou
finančně podporovány z grantového systému města Rožnov. „Věnování obrazu je velmi pěkná forma poděkování a dokládá smysluplné využití grantových prostředků města,“ řekla starostka města Markéta Blinková (ODS),
která už v roce 2012 převzala v rámci projektu „Světová architektura v obrazech“ obraz „Sklípková klenba“. Tento obraz je také umístěn v budově rožnovské radnice – před malou zasedací místností. Foto: I. Pavlicová

Dnes už jen symbolické posezení v zájezdním hostinci U Semerků
Připomínka času klimatických
lázní v Rožnově bývá spojována především s dolnopaseckými „kavárničkami“ Rosinka a Katinka. Málo se

Dolních Pasekách poskrovnu, jak je
ostatně patrné ze starých pohlednic.
Dokonce ani Kamenec nebyl hospoda, ale něco jako Kulturní dům,

Hospodu U Semerků si ji lze prohlédnout už jen zvenčí. Foto: R. Sobotka

ví, že zajímavých míst pro lázeňské
hosty i pro domácí bylo na Dolních
Pasekách více.
„Katinka byla v místě dnešní
palírny a Rosinka nedaleko na dnes
prázdné parcele,“ vzpomíná rodilý
Dolnopasečan František Drápala.
„V té době to byly spíš sezónní bufety
pro lázeňské hosty, kteří se vypravili
na zdravotní procházku přes Severku
a kolem Kulišťáků k Masarykově
chatě na Kozinci, nebo do Mokrého
a odtud přes Bačův vrch zpátky. Ještě
v první polovině dvacátého století
byly obě „kavárničky“ poměrně daleko za městem. Chalup bylo tehdy na
4

přesněji sídlo dolnopasecké odnože
Národní jednoty.
Vlastně jediná dolnopasecká hospoda byla U Semerků. Ještě dnes
má budova ve zdobeném štítě nápis
„Zájezdný hostinec“, ale letopočet
vybudování 1870 už ve štítě schází.
Původně to byla hospoda U Hubů.
Teprve když se jejich dcera provdala,
začalo se jí přezdívat dle nového majitele U Semerků. Pan Semerek měl
v merku šenk, paní Semerková se zase
starala o malý obchůdek. Mouka,
sůl, svíčky, spíš jen základní potřeby.
Oni byli trochu nesourodý pár.
Pan Semerek malý, zavalitý, paní

Semerková hubená, o hlavu větší,
ale vycházeli spolu velice dobře. Ona
byla vynikající kuchařka, takže drvaři a řemeslníci rádi chodili do jejich hospody na tlačenku a sulc s cibulí a octem.
U Semerků to byla taková správná
vesnická hospoda. Strýci sem přicházeli třeba i z velké dálky hrát karty,
nebo jen tak posedět a poklábosit.
Mazali karty, kouřili fajky a čibuky.
Na stěně držáky s novinami. U každého stolu bylo plivátko, jaké už dnes
nikde nevidět.
Když jsem tam jako ogar zašel
kolem páté hodiny odpoledne za
staříčkem, už byla v místnosti od
kouře mlha. Každému visela fajka
z papule, tahal čibuk nebo viržinko.
Otevřít okna se kvůli průvanu nedala. Staříček mi koupil něco na zub.
Kolem šesté hodiny už začínalo být
ve výčepu čím dál hustší příšeří.
Pan Semerek kouřil viržínko.
Povykládal s chlapama, zahrál si
karty, ten to s nimi uměl. K němu
chodili zákazníci rádi. Pokud host
seděl, pak neexistovala zavírací hodina. Hospoda i obchůdek byly otevřeny nepřetržitě, kromě deštivých
dnů, kdy se nikomu nechtělo vytáhnout paty z baráku. Záchody nebyly
přímo v domě, ale hned naproti v samostatné stavbě přes cestu. Stojí u ní
velká lípa pod níž za letních večerů
rádi sedávali štamgasti.
Mimo výčepu a malé prodejničky,
obytné místnosti a kuchyně, přiná-

ležel ke stavení ještě sklípek jako ledovna na chlazení piva. Jednotlivé
místnosti uvnitř budovy oddělovala
chodba. Světlo jí dodávala svítilna
s velkým plechovým stínidlem – pravidelně na něm hnízdily vlaštovky,
které do chodby vlétaly horní částí
vstupních dveří oknem, po celé léto
kvůli ventilaci otevřeným. Vlaštovky
a štamgasti žili ve vzácné shodě. Jen
noviny na podlaze pod lampou bylo
potřeba čas od času vyměnit.
U Semerků byl také sál, ne moc
velký, ale na plesy, zábavy a divadelní
představení tak akorát. Dvakrát nebo
třikrát do roka sem zavítala divadelní
společnost rodiny Šlégrů. Pokaždé
nejprve projeli celé Paseky, aby potenciální diváky upozornili a navnadili. Představení běželo týden. Pak
Šlégrovi jeli zase na další štaci.
Semerkova hospoda žila až do
znárodňovací akce. Pan Semerek rok
sloužil, pak zemřel. Paní Semerková
si ještě nějaký čas podržela obchůdek, zemřela kolem roku 1957.
Na hospodě se pak střídali hospodští, ale už to nebyla ta stará hospoda, štamgasti se vytráceli. Nakonec
hospodu zrušili a udělali z ní obchod.
Ten fungoval jen do chvíle, než byl
postaven u hlavní cesty obchod s bufetem (v místě dnešní tiskárny).“
Budov a ně k dej š í ho sp o dy
U Semerků je dnes už jen upomínkou na jednu perličku z bohaté historie Dolních Pasek. (sb)
únor 2014

rožnovský prostor – nezávislé noviny

www.roznovsky-prostor.cz

Skanzen v letošním roce sází na osvědčené programy i novinky
Kostru programu Valašského
muzea v přírodě tvoří tradičně cyklus Valašský rok, v rámci kterého
letos proběhne celkem 45 pořadů.
Návštěvníci muzea se mohou těšit
nově například na více koncertů
či divadelních představení. Dojde
i k rozšíření nabídky prohlídek
s průvodcem.
Do kalendáře muzejních akcí v letošním roce se i letos dostaly festivaly Rožnovská Valaška, Romská
píseň a Jánošíkův dukát. Do programové nabídky muzea se po letech
vrací pořad věnovaný textilní výrobě

Z truhel a skříní či Svatojánský večer
s celodenním oživením expozic v areálu Valašské dědiny.
„Muzeum se snaží reagovat na
požadavky a postřehy návštěvníků.
Programová nabídka bude obohacená například o noční prohlídku
na objednávku Na dědině noc či
pořad pro děti Hravá dědina – návraty do zmizelého světa dětských
her. Neuškodí ani troška recese. Tu
skýtá pořad Rozmarné léto. V objektech muzea se také uskuteční celkem
11 bohoslužeb – katolických, evangelických či pravoslavných,“ uvedla

Petra Valíčková, pracovnice muzea
pověřená vztahy k veřejnosti.
Několik změn se týká i provozních věcí. Dochází k rozšíření nabídky prohlídky s průvodcem. V intervalech každé celé hodiny bude tato
služba možná i v areálu Dřevěného
městečka. Ta byla dříve možná pouze
na předchozí objednávku. Vstupy na
výstavy budou součástí vstupného do
všech areálů muzea.
„S ohledem na zájem návštěvníků
přijít během prázdninových letních
měsíců do muzea i na kratší dobu,
těsně před uzavřením bran, je pro

rok 2014 volena i možnost zvýhodněného „last minute“ vstupného do
areálu Dřevěného městečka na poslední dvě hodiny za zvýhodněné,
50% vstupné,“ dodala Valíčková.
Nemění se otevírací doba muzea,
ta zůstává shodná jako v roce 2013.
Zachována zůstane také možnost
z Valašské dědiny projít k Jurkovičově
rozhledně na Karlově kopci. „Ovšem
poslední průchod z rozhledny do areálu muzea, Valašské dědiny, bude
možný hodinu před koncem běžné
otevírací doby muzea,“ upozornila
Valíčková. (lum)

Horní Bečva

z jedné strany Čertovým mlýnem,
Kněhyní, Pustevnami a Radhoštěm,
ze strany druhé Vsetínskými vrchy
s Beneškami, Třeštíkem a Vysokou,
řada z nich s nadmořskou výškou přes
tisíc metrů. Obec nabízí zimní turistiku na běžkách zajímavými terény a také svahy pro sjezdové lyžování v sedmi ski areálech. V létě pěší
i cykloturistiku. Také pobyt na plážích místní riviéry u vodní nádrže.
O ubytování není nouze ve více než
třiceti hotelích, penzionech i v kempu
a také v pěti stech soukromých chatách a chalupách. Ve všech směrech
je rovněž pěkné podívání na vymalované samoty a pasekářské usedlosti,
které turista ve zdejších horách potká
téměř na každém kroku.
Osidlování obce Horní Bečva
se datuje od 2. poloviny 16. století. Za obec byla osada prohlášena
někdy v roce 1650, nejstarší písemná

zmínka pochází z roku 1659. Název
obce je odvozen od tvaru Velká Bečva
(r. 1629) až po Horní Bečva (r. 1846).
Obyvatelé se živili kácením a dovážením dřeva, sbíráním hub, borůvek
a malin, výrobou šindelů, dřevěného
nádobí a chovem ovcí. Zbožní usedlíci
si v roce 1792 postavili kostel, jeho patrony jsou svatí mučedníci Jan a Pavel.
V místní faře pak bylo téhož roku zahájeno vyučování dětí, které až do té
doby docházely do školy na Hutisko.
Přehradní nádrž o rozloze 5 ha
byla vybudována roku 1937 a uvedena do provozu roku 1944. Nachází
se v nadmořské výšce 550 m. Původně
byla postavena jako ochrana před povodněmi. V současné době slouží pro
nadlepšování minimálních průtoků,
pro rekreaci, sport a sportovní rybářství. Nezanedbatelná je funkce estetická a krajinotvorná. Energetický potenciál vodního díla zužitkuje malá

vodní elektrárna. V okolí přehrady
se nachází 50 podnikových objektů
a cca 500 rekreačních chat.
K významným osobnostem obce
Horní Bečva patří místní rodák, generál duchovní služby Msgre. Metoděj
Kubáň (1885–1942), generální vikář
československé branné moci, papežský
prelát. Za okupace byl pro odbojovou
činnost zatčen. Dne 5. března 1942
podlehl brutálnímu týrání v koncentračním táboře Dachau.
Jeho nejvyšší oběť přinesenou na
oltář vlasti ocenila osvobozená republika udělením Československého válečného kříže 1939 in memoriam.
Současně byl povýšen na generála duchovní služby. Pamětní desky mu byly
odhaleny 27. října 1946 na posádkovém kostele v Josefově, kde v první polovině třicátých let působil, a 3. srpna
1947 i v kostele v Horní Bečvě v jeho
rodišti. (sb)

Plastika uprostřed Horní Bečvy, symbolizující soužití lidí s krajinou. Foto: R. Sobotka

Pokud by chtěl někdo v horském terénu Beskyd nalézt turistický ráj, rozhodně neudělá chybu,
když zvolí právě obec Horní Bečvu.
Obklopená je vymalovanými horami,

Tenisová akademie Radegast zvládla rok 2013 na výbornou
„Talent je odvaha denně na sobě
pracovat“. Hráči tenisové akademie
Radegast dosáhli v loňském roce vynikajících výsledků. Je tomu tak především proto, že drtivá většina z nich si
výše uvedené motto, na jehož naplnění
je postaven celý systém tréninků, bere
opravdu k srdci a řídí se jím. Tenisová
akademie je organizační složkou o.s.
TK Radegast. O kvalitativním řízení
a vedení není pochyb, protože hráči
a hráčky akademie dosáhli za loňský
rok mnoha skvělých výsledků. Všichni
jsou členy o. s. TK Radegast, ale řada
z nich z důvodu zajištění kvalitního
tenisového růstu startuje v soutěžích
družstev v jiných oddílech, které mají
od svazu i měst mnohem lepší podmínky. To, co všechny spojuje a co
je motivuje k tomu, aby se spolu potkávali na trénincích v Rožnově, je
únor 2014

především kvalitní trenérské vedení
a kvalitní hrací podmínky v Synot
TIP Hall i na venkovních kurtech.
Většina z nich je z Rožnova i okolí,
ale za kvalitními podmínkami přijíždějí i hráči a hráčky z celé Severní
Moravy i ze Slovenska.
Největší hvězdou akademie je loňská dvojnásobná Mistryně Evropy
v družstvech 15letá Anička Slováková,
která se stala rovněž vítězkou celostátní soutěže Nike Tour a na základě
tohoto vítězství reprezentovala Českou
republiku na Mistrovství světa na
Floridě v USA. I další hráči a hráčky
vyhráli ve svých kategoriích mnoho
turnajů počínaje těmi nejvyššími kategorie A.
Patří mezi ně Zuzka Odleváková,
S a bi n a R ic ht rov á , B a r b ork a
Koláčková, Dominika Kramolišová

i Katka Bohušíková. Po zdravotní odmlce začali znovu trénovat bývalé mistryně ČR Karolína Porubská a Sabina
Sigmundová. Z Frenštátu mj. přijíždějí trénovat Daniela Skřehotová
a Veronika Pánková
Mezi chlapci jsou výraznými
osobnostmi Honza Postupa a Matěj
Kubín – vítěz několika turnajů v letní
sezóně i v té začínající zimní, ale i další
dosahují rovněž skvělých výsledků.
Nadějný Tomáš Hrachovec, Marian
Holešovský, Přemek Dokoupil, Petr
Hyner, Míša Czudek, Martin Guráš.
Nelze rozhodně zapomenout
ani na nejmenší tenisové naděje:
Pepču Holešovskou, Míšu Randuse,
Kamilku Slovákovou, Barborku
Káňovou i sourozence Bohušíkovy
(Lucku a Bertíka), kteří se na své prvé
zápasy teprve poctivě připravují. Více

informací o činnosti klubu, jehož
družstvo baby dětí do 9 let získalo
bronzové medaile na mistrovství ČR
a je nejlepším tenisovým kolektivem
v rámci „Severní Moravy“, jsou uvedena na webu tkradegast.cz
Protože se jedná o děti, které se
pořád ještě fyzicky vyvíjejí, není náplní tréninků jen pouhé „bušení do
míčků“, ale značná část je věnována
kondičnímu tréninku se zaměřením
na všeobecnou připravenost, koordinaci, obratnost a kompenzační cvičení pod vedením vysoce erudovaného kondičního trenéra Mirka Šíry.
Tréninky tenisové vedou zkušený Martin Komínek a po návratu
ze stáže z Portugalska mezi dětmi
rovněž velmi oblíbený nadějný trenér Honza Kozlovský.
J. Kramoliš, ředitel Akademie
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Rožnov v Brně i Vídni
Od čtvrtku 16. ledna do neděle 19. ledna prezentovaly pracovnice turistického informačního
centra město Rožnov na veletrzích cestovního ruchu v Brně a ve
Vídni. Zatímco v Brně se v expozici
Východní Moravy kromě Rožnova
představila všechna města a turistické oblasti, do Vídně jel Rožnov
představit celou turistickou oblast Valašska a Východní Moravy.
Regiontour a Ferienmesse nejsou
posledními veletrhy, na kterých se
Rožnov a okolí představí. V příštích týdnech zamíří například do
Bratislavy, Hradce Králové, Ostravy
nebo polských Katovic. O náklady,
které jsou spojeny s prezentací na
veletrzích cestovního ruchu, se
podělí město Rožnov a Sdružení

Dvě výstavy na radnici

Hned dvě výstavy jsou k vidění
v rožnovské Galerii Na Radnici.
První z nich jsou indiánské masky
z dílny Michala Včelaře, které si zájemci mohou prohlédnout až do
konce března. Tou druhou pak koláže
vzniklé v rámci Dnů Anny Frankové,
které se konají v německém partnerském městě Bergen. Expozice koláží
potrvá v budově radnice do konce
února. Lidé mohou díla zhlédnout
v otevírací době Městského úřadu, tj.
v pondělí a středu od 8.00 do 17.00
hodin, v úterý, čtvrtek a pátek pak od
8.00 do 11.00 hodin. (red)

Mikroregion Rožnovsko, náklady
na expozici a výstavní prostor hradí
tradičně Centrála cestovního ruchu

Východní Moravy. Celkem by účast
na veletrzích neměla stát více než
30 tisíc korun. Foto: T. Gross

Moje blbé Vánoce…
Tak nevím jak u vás, ale moje letošní, vlastně loňské Vánoce, byly takové divné. Ale bohaté na neuvěřitelné okamžiky. Začalo to pár dnů
před Vánocemi. Moje žena se cítila unavená, prý se nějak zadýchává
a prohlásila, že to není u ní normální, a tak navštíví svého lékaře.
Předesílám, že moje žena je konstituce
normální, tudíž asi poloviční proti
mně. Myslím hmotnostně. Takže relativně zdravý člověk. Lékař vyslechl její stesky a moudře rozhodl, že
vzhledem k rodinné anamnéze napíše doporučení k místně příslušnému
kardiologovi.
A tím to začalo: zprvu vlídné uvítání a následné vyšetřovací procedury.
Po skončení testů přišla „studená sprcha“: na srdci je pozitivní nález a je
nutná okamžitá hospitalizace v nemocnici. Pár dnů před Vánocemi…
No co se dá dělat, zdraví je přednější. A tak si žena doma sbalila tašku
a s posmutnělým výrazem jsme ihned
jeli do nemocnice v sousedním městě.
Opět vlídné přijetí, trochu rozpačité
reakce lékaře nad výsledky testů místního kardiologa… No prý si ji tam
nechají na pozorování a další podrobnější vyšetření. Předvánoční pohoda
se začala rozplývat a rozhostila se všerodinná depka. Ženě se dostávalo
morální útěchy a podpory ze všech
stran, také ze strany lékařů v nemocnici zvláště poté, co jim vylíčila své
zážitky u místního kardiologa.
Zatímco žena ležela na lůžku, já
jsem se snažil doma zahnat chmury
obvyklými předvánočními činnostmi
a doufal, že na svátky budeme spolu
u štědrovečerního stolu. A sotva jsem
druhý den dobojoval s kaprem, žena
volala, že má vyšetření za sebou,
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všechny testy dopadly negativně,
může domů a že jí po Novém roce
posílají na ještě důkladnější vyšetření ke specialistům do jistého slovutného kardiocentra.
Takže druhý den ráno s výsledky
z nemocnice částečně klidnější manželka nakráčela do čekárny onoho
místního kardiologa. Že se nevrátí za
chvíli, ale za pár hodin, jsem tušil, ale
že se vrátí v podvečer se slzami v očích
a nervově zhroucená jsem nečekal.
Kardiologova vlídnost byla údajně
tatam, vyslechla si snůšku arogantních výhružek jak na adresu lékařů
z nemocnice, tak na její nezodpovědnost a s cejchem „problémového pacienta“ ji vypoklonkoval z ordinace
s prohlášením, že je v bezprostředním ohrožení života a on dává „ruce
pryč“ od jejího dalšího léčení s tím,
ať si to jde léčit do té nemocnice.
Kdybych neznal svou ženu, nikdy
bych tomu nevěřil. Takže jsem zanechal přípravy salátu a jel s manželkou znovu do nemocnice… V předvečer Štědrého dne. Tam se lékaři
kupodivu ironicky usmívali, vysvětlili mně i ženě, jak se věci opravdu
mají, přijali její zoufalou prosbu o převzetí do jejich péče, protože k onomu
kardiologovi už odmítá chodit. Prý
jim v poslední době přibývá více pacientů z okolí Rožnova se stejnou žádostí a zkušeností. Ubezpečili manželku, že jí nehrozí nic akutního (že ji
srazí auto či jí někde okradou je pravděpodobnější), vybavili jí léky, které
ji odmítl onen kardiolog předepsat,
a vysvětlili, co jí čeká po Novém roce
v onom slovutném kardiocentru, které
dá konečné resumé co dál.
Takže Vánoce jsme nakonec měli
pěkné, klidné, v rodinném kruhu.

Ježíšek to letos trefil perfektně a zavládla obrovská spokojenost. Ale trochu nervozity stále narušovalo tu sváteční atmosféru a pohodu.
Když nadešel onen „den D“, odvezl jsem brzo ráno připravenou
(=hladovou) ženu do onoho slovutného kardiocentra a s napětím
čekal na výsledek. Odpoledne mi
žena volala, že mám opustit kamarády v místní hospodě a přijet si pro
ni, protože je po zákroku a může jít
domů! A výsledek? Všechno je v pořádku, žádný objektivní nález, nemá
se čeho obávat (tedy kromě světa
kolem sebe a blbců). Onoho místního
kardiologa už znali i tam, i tam vysvětlili ženě jeho známé „léčebné metody“ a popřáli mnoho zdraví a dali
ji dokonce svačinku na cestu domů.
Dalo by se říct konec dobrý,
všechno dobré. Ale začalo mi vrtat
v hlavě, kolik peněz asi stál celý ten
kolotoč kolem mé ženy, všechna ta
vyšetření a medikamenty, drahocenný čas lékařů a sester, zatím co
se mohli věnovat pacientům, kteří jejich péči opravdu potřebují a na kterou se údajně nedostává peněz v míře
potřebné. A naopak kolik takových
„kardiologů“ dokáže velice účinně
tahat nemalé peníze z pojišťoven, a co
je nejhorší, psychicky týrat pacienty,
kteří naopak potřebují slova útěchy
a optimismu? Mají vůbec morální
právo dělat svou práci? A můžou mít
i několik atestací… Jen tu ze slušného chování asi nikdy mít nebudou. A slušné chování je velice účinný
lék… A nic nestojí!
P.S. Konkrétní osoby a místa děje si
znalý čtenář jistě doplní sám.
Petr Liška

Myslivci
byli opět vzorní

Již deset let vyráží policisté koncem
roku kontrolovat myslivecké hony.
Vloni zavítali během listopadu a prosince na 12 honů např. ve Vidči nebo
Prostřední Bečvě. Na honech zkontrolovali 332 držitelů zbrojních průkazů.
Zjistili pouze jedno malé pochybení
myslivce, který u sebe neměl průkaz
zbraně. Toto pochybení policisté vyřešili domluvou. Kontroly se zaměřují
především na dodržování zákazu požívání alkoholu nebo jiných návykových
látek u honců. Další kontroly směřují
na doklady a zbraně. Policisty zajímá,
zda má myslivec platný zbrojní průkaz, lovecký lístek a průkaz zbraně.
Důležité je mít zbraň v dobrém technickém stavu a rovněž umět se zbraní
správně manipulovat. Pokud se totiž
držitel zbrojního průkazu dopustí
v průběhu tří let dvou nebo více přestupků nebo trestného činu, ztrácí spolehlivost a zbrojní průkaz je mu odebrán a zbraň jde do úschovny. Policisté
ze „zbraní“ hodnotí loňskou sezonu
velmi pozitivně a to z důvodu, že
během honů nedošlo k žádné mimořádné události, při které by byl někdo
zraněn. (pčr)

Zápisy do prvních tříd

Celkem 190 budoucích prvňáčků přivítají rožnovské základní
školy u zápisů do prvních tříd pro
školní rok 2014/2015. V Rožnově pod
Radhoštěm je celkem pět městských,
jedna soukromá (ZŠ Sedmikráska)
a jedna krajská základní škola (ZŠ
Praktická). Zápisy zde proběhnou
ve dnech 12. a 13. února (kromě ZŠ
Praktická). Na ZŠ Sedmikráska pak
zápis proběhne ve středu 5. února.
Počet dětí, které se v Rožnově dostaví
k zápisu, je stejný jako v roce 2013.
Počet dětí, které se do škol hlásí z jiných obcí, než přímo z Rožnova, prozatím není k dispozici. Kolik dětí ve
skutečnosti 1. září usedne do školních
lavic, bude upřesněno mimo jiné až po
všech žádostech o odklad školní docházky. (tg)
únor 2014
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Na adventních koncertech ZUŠ se vybralo téměř 70 tisíc
Základní umělecká škola Rožnov
pod Radhoštěm a Sdružení přátel
ZUŠ uspořádali letos již po sedmnácté čtyři adventní koncerty v kostele Všech svatých v Rožnově pod
Radhoštěm.
Na prvním z nich vystoupili žáci
hudebního oboru. Koncert nádherně zahájilo neobvyklé seskupení
hobojů a fagotů pod vedením paní
učitelky Markéty Pimkové s názvem Oboeband. Hoboj jsme slyšeli
na koncertě ještě jednou v podání
Alžběty Hlavicové, za doprovodu
Kateřiny Rekové na violoncello
a Martiny Šrámkové na cembalo.
Z dalších sólistů se představil Štěpán
Válek na cimbál, Pavel Kočíb na varhany a v doprovodu varhanice Jarmily
Maléřové zazpívala slavnou Ave Marii
Franze Schuberta Zuzana Kolečková.
Na závěr zahrál ostřílený soubor zobcových fléten Historia viva pod vede-

ním pana učitele Václava Krpelíka.
Koncert byl pro mne krásným
zážitkem. Výtěžek koncertu ve prospěch Charity Valašské Meziříčí, pobočka Rožnov p. R. činil 11 305 Kč.
Druhá adventní neděle proběhla
v duchu hudby, povídek a poezie.
Básně a příběhy v podání žáků literárně-dramatického oboru byly
proloženy vystoupeními akordeonistů, kytaristů a cimbálovou muzikou Kotula pod vedením paní
učitelky Drahomíry Klimkové.
Letos se cimbálová muzika zaměřila na skladby barokních skladatelů.
Slyšeli jsme Vivaldiho Koncert a moll
a Sinfonietu D dur. V koncertu e
moll od Georga Phillipa Telemanna
doprovodila CM Kotula sólistky
Alžbětu Hlavicovou (zobcová flétna)
a Kristýnu Šerou (příčná f létna).
Výtěžek sbírky 15 356 Kč byl věnován Domovu Kamarád, Rožnov p. R.

Na poslední adventní koncert dorazily do kostela stovky posluchačů. Foto: ZUŠ Rožnov

Třetí koncert zaštítili učitelé
a hosté ZUŠ Rožnov p. R. Z počátku
se sice program na tento koncert plnil
s ostychem, avšak nakonec vystoupilo celkem šestnáct učitelů s hostem
Gabrielou Pavlátovou. Všem patří
velký obdiv a díky. Na koncertě zazněly skladby od baroka až po současnost v podobě sólové i komorní.
Nádherným zážitkem tohoto koncertu byla pro mne skladba Karla
Bendla Ave Maria v podání zpěvačky
Marie Křenkové v doprovodu Hany
Korbášové na varhany. Výtěžek učitelského koncertu (11 953 Kč) byl věnován Speciální třídě pro děti s více
vadami a autismem Kuřátka.
Datum posledního adventního
koncertu, 22. 12. 2013, bylo opět
strašidelným datem pro pana učitele
Zdeňka Valu, dirigenta Beskydského
orchestru. „…aby vše dobře dopadlo,
aby někdo přišel a hlavně, aby byl
výkon profesionální a vše dobře dopadlo.“ Tyto myšlenky trápí vždy
před každým koncertem. A já my-

slím, že se mu vše nad očekávání
splnilo. Orchestr opět exceloval,
stejně jako jeho host, smíšený pěvecký sbor Basové G z Valašského
Meziříčí pod vedením sbormistryně
Jany Krchákové. Celým koncertem
nás příjemným slovem provázeli sourozenci Vaškovi a opět, jako každý
rok, přišly na koncert stovky posluchačů. Výtěžek sbírky byl ohromující. Pro Základní školu praktickou
se vybralo neuvěřitelných 30 291 Kč.
Na všech čtyřech koncertech vystoupilo přibližně 150 účinkujících.
Za podpory učitelů a farníků přispěli na velmi dobrou věc. Díky jejich píli, ochotě a vaší štědrosti se podařilo vybrat částku 68 905 Kč. Ta
podpoří v činnosti místní neziskové
organizace, které jsou nedílnou součástí naší společnosti.
Přejeme vám do nového roku
všechno dobré a budeme rádi, pokud
nám i nadále zachováte svou přízeň.
B. Dočkalová, ZUŠ Rožnov

Návštěvnost muzea
v roce 2013 mírně poklesla

Jihovýchodní zákoutí rynku s výhledem do Horní – dnes Bayerovy
ulice. Zděnou budovu č. p. 128 vlastnil Jan Maniak a později Medard
Janík. Původně měla sloužit jako
hotel, tento záměr však nebyl úspěšný.
Budovu převzalo město, zřídilo v ní
radnici a rozšířilo ji v místě sousední
dřevěnice. V budově byl svého času
také poštovní úřad, notářství, advokátní poradna, pobočka Okres. soudu
a pobočka České státní spořitelny.
V zadní části budovy byla šatlava.
únor 2014

Proměny města Rožnova pod
Radhoštěm zaznamenal srovnáním
pohlednic a fotografií, pořízených
před sto lety a současných fotografií,
pořízených ze stejného místa v roce
2009, rožnovský fotograf Zdeněk
Kolomazník. Tyto dvojice jsou významným dokumentem pro současníky i následující generace. Snímky
doprovodným textem opatřil
Richard Sobotka

Největší atraktivita města Rožnov
v loňském roce nezaznamenala větší
výkyvy v návštěvnosti. Do skanzenu
zavítalo v roce 2013 bez mála čtvrt
milionu návštěvníků. Je to o zhruba
9 tisíc lidí méně, než tomu bylo v roce
předchozím.
„Návštěvnost v roce 2013 ovlivnila
především sněhová kalamita, která postihla region během velikonočního
víkendu. Tento program zároveň
patří v muzeu dlouhodobě, společně
s Vánočním jarmarkem, k jednomu
z nejvíce navštěvovaných. Jarní, velmi
proměnlivé počasí, a extrémní vedra
v létě návštěvnost ovlivnila taktéž, ale
celkový dopad nebyl tak silný. Jinak
jsme s návštěvností v roce 2013 velmi
spokojeni,“ zhodnotil loňský muzejní
rok ředitel skanzenu Jindřich Ondruš.

Nejvíce exponovaným dnem
byla sobota 14. prosince, kdy branami muzea prošlo zhruba 11 tisíc
lidí. Ze statistik dále vyplývá, že přibližně jednu třetinu návštěvníků tvořily děti do 15 let, na které se chce dramaturgie zaměřit i v letošním roce.
„Kroky 65 % návštěvníků směřovaly do areálu Dřevěného městečka.
V něm se koná převážná většina akcí
v průběhu roku a je zároveň pohodlně přístupný pro všechny – malé
v kočárku, lidi handicapované či případně méně pohyblivé. Čtvrtina návštěvníků připadá na největší areál
Valašské dědiny a zbylých 10 % na
nejmladší areál Mlýnské doliny, který
je otevřen sezónně, od května do září,“
uzavřel ředitel muzea. (lum)
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Kulturní přehled
ZIMNÍ PŘÍBĚH
Po 24. 2.
až St 26. 2. 20.00 h
Čt 27. 2.
Pá 22. 11. DENÍK ANNY FRANKOVÉ
až Pá 28. 2. V BARVĚ
Galerie na Letné a Na Radnici
M. VČELAŘ: INDIÁNSKÉ
Čt 16. 1.
až Po 31. 3. MASKY A MALBY
Galerie Na Radnici
Čt 6. 2.
19.00 h

Divadlo Ungelt
DEŠTIVÉ DNY
Společenský dům

Út 11. 2.
19.00 h

PAVEL DOBEŠ
A TOMÁŠ KOTRBA
kino Panorama
- koncert folkové legendy

Filmový klub: V NITRU
LLEWYNA DAVISE
18.00 h

Pá 28. 2.
až Ne 2. 3.

VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ
18.00 h

Pá 28. 2.
až Ne 2. 3.

ANGELIKA
20.00 h

Út 4.2.
09.00 h

POHODOVÁ VYCHÁZKA
sraz u 0. km (most
u světelné křižovatky)

St 5.2.
15.00 h

V3V – Stres
a relaxační techniky
- zajišťuje Národní síť
podpory zdraví.

So 15. 2.
19.30 h

RETROPLES
Společenský dům

Po 17. 2.
19.00 h

KLUB CESTOVATELŮ
kino Panorama
- z Francie do Kazachstánu
na solárních kolech,
povídání s Honzou Gallou

Po 10.2.
09.00 h

Měření glykémie
klubovna Seniorcentra

Pá 21. 2.
20.00 h

THE PLASTIC PEOPLE
OF THE UNIVERSE
Společenský dům

Út 11.2.
09.00 h

KOLEM ROŽNOVA
sraz u kina

St 12.2.
16.30 h

St 26. 2.
08.30 h

O ZLATOVLÁSCE
kino Panorama
- divadelní představení pro děti

Krásná Helena
odjezd z AN
- divadlo J. Myrona

St 12.2.
15.00 h

Právní poradna
JUDr. Milana Matuly

St 26. 2.
19.00 h

VALAŠSKÁ BLUESOVÁ
SPOLEČNOST
T klub

Pá 14.2.

Valentinský
23.Seniorples
hotel Eroplán
- ráz plesu květina a motýlek

Pá 31. 1.
až Ne 2.2.

JÁ, FRANKENSTEIN
18.00 h

Pá 31. 1.
až Ne 2. 2.

KŘÍDLA VÁNOC
20.00 h

Po 3. 2.
až St 5. 2.

KRÁSNO
17.30 h

Po 3. 2.
až St 5. 2.

BLÍZKO OD SEBE
20.00 h

LEGO PŘÍBĚH
Čt 6. 2.
až Po 10. 2. 18.00 h

ART KINO: CIZÍ OBĚD
18.00 h

Čt 13. 2.

Filmový klub:
12 LET V ŘETĚZECH
18.00 h

HOBIT: ŠMAKOVA
Pá 14. 2.
až Ne 16. 2. DRAČÍ POUŠŤ
17.00 h
ROBOCOP
Pá 14. 2.
až Ne 16. 2. 20.00 h
Ne 16. 2.

kino PRO DĚTI:
KRAKONOŠ A MISTR
15.30 h

Út 18. 2.
až St 19. 2.

PRODLOUŽENÝ VÍKEND
18.00 h

Út 18. 2.
až St 19. 2.

ŠPINAVÝ TRIK
20.00 h

BELLA A SEBASTIÁN
Čt 20.2.
až Ne 23. 2. 18.00 h
DĚDICTVÍ ANEB
Čt 20. 2.
až Ne 23. 2. KURVA SE NEŘÍKÁ
20.00 h
VAMPÝRSKÁ AKADEMIE
Po 24. 2.
až St 26. 2. 18.00 h
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Filatelisté zvou
veřejnost

So 22. 2.

V. sportovní Duha ples
restaurace Písečná

So 22. 2.
09.00 h

Lyžování na Soláni
Soláň sedlo

Po 24. 2.
15.00 h

Korálkové čarování
SVČ

keramické tvoření
Po 24. 2.
15.30–19.30 SVČ

Út 4. 2.
17.30 h

CO JE TO JÓGA?
- přednáška: Pavel Kovář

St 5. 2.
17.30 h

KRUH SDÍLENÍ
- povídání: Petr Vlček

Čt 6. 2.
MOHENDŽODÁRO,
09–13.00 h TANTRICKÁ JÓGA
- základní kurz:
Ing. Monika Havelková, DiS

Čt 27. 2.
15.00 h

Fitness dance s Iris
tělocvična ZŠ 5. Května

Pá 28. 2.
12.30 h

Závody v běhu na lyžích
Golfové hřiště Rožnov

Pá 28. 2.
17.00 h

Pohádkový pátek:
O koblížkovi

Pá 7. 2.
SYSTEMICKÉ KONSTELACE
16–21.00 h - seminář: Petr Vlček

Pá 28. 2.
19.00 h

Filmový klub – Pán
prstenů: dvě věže

Po 10. 2.
PSYCHOSOMATIKA
17–20.00 h A ETIKOTERAPIE
- interaktivní přednáška:
Marek Ščotka

Čt 6. 2.
18.30 h

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
A TANEC PRO ŽENY
- cvičení, tanec: Jana Vahalová

Út 11. 2.
17.30 h

CO NÁM ŘÍKAJÍ
ČÍSLA A PLANETY
- přednáška s workshopem:
Jiří Kubják

St 12. 2.
17.30 h

AUTOPATIE
- přednáška s ukázkou:
Monika Urbanová, DiS

Pá 10. 1.
POHLEDY
až Pá 28. 2. podkroví knihovny
- výstava maleb Petra Hajdyly

Čt 13. 2.
18.30 h

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
A TANEC PRO ŽENY
- cvičení, tanec: Jana Vahalová

Po 3. 2.
16.00 h

MĚSTO V MÉ PAMĚTI
podkroví knihovny
- rodinná paměť J. Mikuláškové

Pá 14. 2.
20.30 h

ÚPLŇKOVÁ TELEPATICKÁ
MEDITACE
- meditace: Jarmila Stavárková

Pá 10. 1.
DŘEVOTVOR
až Pá 28. 2. chodby knihovny
- ohlédnutí za tvorbou Igora
Bureše, Mariána Horáka
a Alexandra Sulimy

Út 18.2.
08.15 h

NOVÁ PANORAMATICKÁ
MAPA
sraz na AN, nást.16

St 5. 2.
15.00 h

ČTENÍ SLUŠÍ KAŽDÉMU
Domov seniorů
- cyklus hlasitého čtení

Po 17. 2.
18.15 h

St 19.2.
15.00 h

Senioři a doprava
Klub seniorů
- Beseda BESIP s policií

MEDITAČNÍ SKUPINY
MATKA MEERA
- meditace: Mgr. Lenka Balášová

Čt 6. 2.
15.00 h

St 19. 2.
17.30 h

KRUH SDÍLENÍ
- povídání: Petr Vlček

Čt 20.2.
15.00 h

Velký Gatsby
- kino pro seniory

VYHODNOCENÍ
oddělení pro děti a mládež
- vyhodnocení lednové
vědomostní soutěže

Čt 20. 2.
18.30 h

So 22.2.
16.30 h

muzikál DONAHA
odjezd z AN
- divadlo J. Myrona

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
A TANEC PRO ŽENY
- cvičení, tanec: Jana Vahalová

Pá 21. 2.
16.00 h

Út 25.2.
09.20 h

ZIMNÍ JAVORNÍK
sraz na AN, nást. 2, nebo
v 9.40 hod na točně na
Dolních Pasekách

BIOBEDÝNKY V ROŽNOVĚ
- informativní setkání: Pavel
a Gabriela Šelongovi

JACK RYAN: V UTAJENÍ
Čt 6. 2.
až Po 10. 2. 20.00 h
St 12. 2.

Čt 20. 2.
18.00 h

Po 3. 2.
09.00 h

Efektivní posilování
s vlastní hmotností

Út 11. 2.
09.00 h

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA
TŘETÍHO VĚKU
studovna
- česká myslivost

St 12. 2.
15.00 h

S-KLUB
podkroví knihovny
- vzpomínka na paní
Julianu Klasnovou

Čt 20. 2.
17.30 h

UMĚNÍ RECYKLACE
podkroví knihovny
- cyklus rozprav o umění
s malířkou Marií Chlebovskou

Út 25. 2.
09.00 h

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA
TŘETÍHO VĚKU
studovna
- česká myslivost

St 26. 2.
17.30 h

ZUZANA MALÉŘOVÁ
A JOSEF PEPSON SNĚTIVÝ
podkroví knihovny
- představení knižních novinek

Čt 27. 2.
17.00 h

HUDEBNÍ POKOJÍČEK
AKORDEONOVÝ
podkroví knihovny

Pá 28.2.
17.00 h

DERNISÁŽ VÝSTAVY
DŘEVOTVORů
podkroví knihovny

Čt 6. 2.
Street dance kurzy
17.30–18.30 s Ersi
Čt 6. 2.
18.00 h

Filatelisté zvou
veřejnost

So 8. 2.
09.00 h

Lyžování na Soláni
S instruktorem
Soláň sedlo

Po 10. 2.
Odpolední keramické
15.30–19.30 tvoření

So 22. 2.
SEBELÉČENÍ VLASTNÍ
10–17.00 h ENERGIÍ II. podle JoČera
- kurz: Josef Červienka
Út 25. 2.
19.00 h

ČAJOVÉ ROZEZNĚNÍ
- hudebně čajový večer:
Ondřej Smeykal a Jiří Melzer

St 26. 2.
17.00 h

ÚČINKY AFIRMACÍ
A JEJICH UŽITÍ
- přednáška: Martin Kola

St 26. 2.
OSHO NATARAJ MEDITACE
17.30–19 h MAMILA, ZŠ 5. května
- meditace: Mgr. Lenka Balášová
Čt 27. 2.
18.30 h

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
A TANEC PRO ŽENY
- cvičení, tanec: Jana Vahalová

každý Čt
Hrátky, cvičení, kafíčko
09–11.30 h

St 12. 2.
16.30 h

Valašská zima
- vernisáž výtvarné soutěže

Čt 13. 2.
15.00 h

Fitness dance s Iris
tělocvična ZŠ 5. Května

Marcipánová dílna
Út 4. 2.
09–11.30 h

St 19. 2.
14.00 h

Závody ve šplhu o tyči
ZŠ 5. května, velká tělocvična

Vyrábíme papírové
Út 11. 2.
09–11.30 h řetězy na karneval

Čt 20. 2.
14.00 h

Okrskové kolo v recitaci
ZŠ Videčská

Po 10. 2.
(NE)ZAPOMENUTÁ TESLA
až Ne 17. 8. VMP, budova Sušáku

Karnevalový rej
Út 18. 2.
09–11.30 h

Čt 20. 2.
15.00 h

Fitness dance s Iris
tělocvična ZŠ 5. Května

So 22. 2.
Masopust 2014
10–16.00 h VMP, Dřevěné městečko

Pohádka O třech
Út 25. 2.
09–11.30 h prasátkách
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Zase po roce – Javořina
v papučích
V sobotu 18. ledna 2014 proběhl
Papučový bál, pořádaný Souborem
písní a tanců Javořina z Rožnova pod
Radhoštěm. Jako již tradičně probíhal bál v duchu papuček, které jsou
symbolem této akce a můžeme je najít
prakticky všude – na pozvánkách,
plakátech, vstupenkách a samozřejmě
i ve výzdobě sálu.

Předtančení se letos chopil host
bálu, Valašský krúžek písní a tanců
Rusavjan z Rusavy, jehož muzika,
následně po celý večer hrála k poslechu a tanci střídavě s cimbálovou
muzikou Javořiny.
Jako každoročně, ani na letošním
bále nechybělo půlnoční překvapení.
Během předloňského představení,
které neslo název „Letem světem“
provedli Javořiňáci své hosty folklórem jednotlivých zemí. Od tempe-

Výtvarná soutěž pro
rožnovské prvňáčky:
Namaluj jaro
Letošní jaro nastane ve čtvrtek
20. března 2014. Jaké bude? Může
mít podobu kvetoucí zahrádky, hřejivého sluníčka, hraní si s kocourem
nebo s pejskem, také třeba povídání
si ve škole, nebo usínání při pohádce,
kterou na dobrou noc čte maminka.
Obrázky nejprve vyhodnotí paní
učitelka, dva nejlepší pošle jako fo-
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tografii (velikost 10x12, formát JPG,
rozlišení 300 DPI) spolu s názvem
školy a jmény soutěžících na e-mailovou adresu redakce Rožnovského prostoru redakce@roznovsky-prostor.cz
do 20. února 2014. Nejkrásnější obrázek zveřejníme ve vydání 1. března
2014 a vítěze odměníme velkou čokoládou. (red)

ramentního Slovenska přes Bavorsko
až po tanec něžných japonských gejš.
Loňské půlnoční překvapení nás vtá
hlo do cirkusového šapitó, kde se to
hemžilo divou zvěří, krasojezdci, provazochodci a artisty. A samozřejmě,
nechyběl ani kouzelník.
Letos nás Javořina zavedla na maturitní večírek, během něhož nám
předvedla, že si dokáže poradit i s jinými tanečními styly, a ne jenom
folklórem, že je živa. Tanečníci nám
předvedli disco, charleston, rozdováděný rock and roll se zvedačkami,
při kterých létala děvčata vzduchem
jako na řetízkáči. Závěrečným tangem padla tíha vášně snad nejen na
tanečníky samotné. Dámy v černém
a muži v oblecích byli zajisté zlatým
bodem půlnočního představení.
Ale dost o Javořině. Na bále se objevila i spousta krojovaných hostů.
Pobavit se přišli členové Valašského
souboru Krušpánek z Prahy, taneč-

níci Folklórního souboru Fogáš
z Ostrav y, ale také soubory, které to
měly na bál takřka přes kopec, jako
Valašský soubor Troják z Valašské
Bystřice, Valašský soubor písní
a tanců Zákopčan z Hutiska, zástupci Valašského souboru písní
a tanců Radhošť z Rožnova aj.
Největším překvapením večera
byla však zcela jistě návštěva pařížského velvyslance pro UNESCO
pana Edmonda Moukaly původem
z Konga. Pan Moukala, který přišel v tradičním kroji své země, všem
velmi rychle dokázal, že je pravý folkórista a společně s cimbálovou muzikou Javořina si na své bongo zajamoval přímo na pódiu. Své vystoupení
ukončil písní One Love od Boba
Marleyho, kterou věnoval Javořině
a Rožnovu.
Pak už následovalo rozdání bohaté
tomboly a bujaré křepčení až do brzkých ranních hodin. L. Nováková

Čeněk Janík

zované bělení zpočátku byl. Přesto
při Čeňku Janíkovi štěstí v podnikání z různých příčin nestálo. Zisk
malý nebo žádný, zákazníci odcházeli jinam. Byly i nepříjemnosti kvůli
vypouštění chlóru po bělení do řeky
Bečvy.
Po smrti Čeňka Janíka (pouhých
19 dnů od smrti švagra a předchozího starosty Michala Jurajdy) se vdova

Starosta, jako jeden z orgánů obe
cní samosprávy, zvolený obecním zastupitelstvem, stojí v čele územní samosprávy obce, pečuje o obec a její
obyvatele.
Druhým starostou Rožnova se stal
Čeněk Janík. V říjnu 1867 se Michal
Jurajda pro churavost už nenechal zvolit do obecního výboru, starostou byl
tehdy zvolen jeho švagr, rovněž uvědomělý občan Čeněk Janík. A když
se roku 1871 vzdal Michal Jurajda
pro nemoc i poslaneckého mandátu
do sněmu, poslancem za venkovské
obce byl zvolen Čeněk Janík a zůstal
jím až do své smrti 30. června 1874.
Přičiněním starosty Čeňka Janíka
byl zaveden telegrafní úřad (1869),
postaven na náměstí hudební pavilon (1871), zřízena veřejná knihovna
(1872), zavedeno osvětlení náměstí
a ulic petrolejovými lampami (1873),
zahájena stavba léčebního domu a pě
kné školní budovy.
Čeněk Janík zaměstnával mnoho
valašských tkalců. Byl však také člověk přemýšlivý a podnikavý.
Výsledek úmorné práce tkalců, plá
tno, čekalo po dohotovení neméně namáhavé bělení. Právě Čeněk Janík si
umínil učinit obtížnému ručnímu bělení tkalcovského tovaru v dřevěných
boudách navždy konec. Roku 1858
zakoupil v místní části Študlov dům
(dnešní Sušák). S pomocí znalce postavil dokonalou dílnu k bělení, škrobení,
sušení a mandlování všeho druhu bílého tkalcovského zboží. Místo vedle
rožnovské strouhy bylo pro dostatek
vody příhodné. Zájem o mechani-

Čeněk Janík. Foto: archiv

snažila udržet dílnu ještě nějaký čas
v provozu. Ani jí se nedařilo, a když
roku 1879 zemřel i její syn Ladislav
Janík, prodala dílnu majiteli tkalcovny
v Místku Petru Herliczkovi. Ten přivedl provoz dílny s pomocí zkušeného
Jindřicha Tkalce k rozkvětu.
Čeněk Janík (starostou v letech
1868–1874) v mnoha ohledech přispěl
ke zvelebení Rožnova. Novým myšlením, přístupem a zaváděním mechanizace napomohl svým dílem k přeměně textilní manufaktury na výrobu
průmyslovou. Úrovně současné mechanizace textilní výroby a produktivity tkalcovských strojů, řízených počítačem, by se však určitě ani ve snu
nenadál. (sb)
9
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Město upravilo vyhlášku o konzumaci alkoholu
Postih nově hrozí i za otevřenou lahev
Zastupitelé v prosinci odsouhlasili
obecně závaznou vyhlášku o konzumaci alkoholu na veřejném prostranství. Zákaz sice platí od roku 2008,
kdy byla schválena vyhláška původní,
nová vyhláška ale některé věci dále
upravuje. Nově se ve vyhlášce objevuje také prostranství za domem
1059 na ulici 1. máje a sankce hrozí
i těm, kteří alkohol přímo nepopíjejí,
ale mají otevřenou lahev, která alkohol obsahuje.
Z důvodu rostoucího a nadměrného používání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích ve
městě, čímž docházelo k narušování
veřejného pořádku a znečišťování veřejných prostor, přijalo město obecně
závaznou vyhlášku (OZV) o používání alkoholických nápojů na veřejném prostranství již v roce 2008. Na
základě zkušenosti s touto vyhláškou
předložila Městská policie na prosincovém zastupitelstvu její upravenou
verzi. Ta je ke konzumentům alkoholu přísnější.
„Zásadní změnou je nově možnost postižení i zjevného umožnění
konzumace alkoholických nápojů na
veřejném prostranství a také ustanovení o zdržování se na veřejném prostranství s otevřenou lahví nebo jinou
nádobou s alkoholickým nápojem,“
uvedl Marek Grossmann z rožnovské Městské policie, podle kterého
tak strážníci mohou nově postiho-

vat i osoby starší 15 let. Na ty byli
strážníci krátcí, pokud je nechytili
přímo při konzumaci.

Šulgan: Ať vyhláška platí
všude a pro všechny
„V nově schválené vyhlášce také
dochází k rozšíření prostor, na které
se vztahuje zákaz konzumace alkoholických nápojů. Další úpravou je
umožnění výjimky pro akce pořádané městem Rožnov, kde nově nemusí žádat o výjimku z této vyhlášky.
A poslední úprava se týká vypuštění
lokality starého hřbitova z nové vyhlášky, protože se tato lokalita řídí
hřbitovním řádem, a přidání lokality mezi domy 1059 a 1000 na ulici
1. máje.“ doplnil Grossmann.
Podle některých zastupitelů by vyhláška měla být ještě přísnější. „Když
porovnám starou a novou vyhlášku,
tak vidím, že lokality, kde se nemůže
pít alkohol, jsou víceméně stejné. Na
Masarykově náměstí u staré radnice
nemůžeme pít alkohol, vedle u bývalé
Komerční banky už můžeme pít jak
Dánové. Stejně tak u ZŠ Videčská
je zakázáno pít, ale když přejdeme
přes cestu, opilci už se tam po zemi
válet mohou,“ podotknul František
Šulgan (Strana zelených) a dodal:
„Tato vyhláška, která definuje veřejná prostranství jako všechna náměstí, ulice, tržnice, chodníky, ve-

řejnou zeleň, parky a další prostory
přístupné každému bez omezení
a slou ž ící k obecnému užívání bez
ohledu na vlastnosti k tomuto prostoru, by měla platit na území celého
města bez těchto vymezených ploch,
které jsou skutečně absurdní. Stejně
tak i to, že vyhlášku musí dodržovat všichni, kromě města, na jehož
akce platit nemá. Vyhláška by se měla
přepracovat.“
Proti druhé části Šulganova názoru se vymezila Lenka Vičarová
(SNK), která má jako ředitelka městské organizace T klub – kulturní
agentura na starost mimo jiné pořádání jarmarků. „Neumím si představit, že si občané nebudou moci
v rámci jarmarku a kulturního programu dát něco k pití. Nepamatuju
se, že by to tak v nějakém městě bylo.
To bychom byli asi rarita,“ řekla
Vičarová.
Podle městské právničky Olgy
Vrublové by ani nebylo možné vymáhat vyhlášku na celém území města,
lze to jen na přesně vymezených místech. Svůj názor přitom opřela o judikáty Ústavního soudu, který podobné
případy v minulosti řešil. Všechny
takto definované vyhlášky podle ní
rušil.

Brož: Vyhlášku zrušme

Zcela opačný pohled na problematiku představil Jiří Brož (TOP 09).

„Chápu, že tato a další vyhlášky pomáhají městské policii v její práci
a různým orgánům veřejné správy rovněž. Nicméně já to vidím úplně jinak,
stejně tak jako TOP09. Vnímáme ji
jako zásah do práv a svobod občanů
a naopak ji považujeme za nesprávnou,
protože diktuje občanům, jakým způsobem mají žít a ubírají jim právo si
svůj životní styl zvolit. Navrhuji, aby
tato vyhláška byla zrušena,“ nechal se
slyšet zastupitel.
„Je možné se na to dívat tak,
že vyh láška diktuje občanům, co
můžou a nemůžou dělat. Na druhou
stranu občany také chrání,“ zareagoval místostarosta Václav Mikušek
(KDU-ČSL).
Podle městské policie ale vyhláška
nikdy nesloužila k perzekuci slušných
lidí a ani její nové znění na tom nic nezmění. Strážníci jen chtějí bič na neukázněnou mládež či bezdomovce,
kteří často bez skrupulí popíjejí kdekoli. „Nejde opravdu o vstupování do
osobní svobody, jak naznačil pan Brož.
Normální člověk se většinou stydí za
to, že na veřejnosti pije alkohol. To je
naše zkušenost. Ten nenormální by
se na veřejnosti s alkoholem zdržovat
neměl,“ dodal Grossmann.
Za popíjení alkoholu na veřejnosti
hrozí hříšníkovi bloková pokuta až do
1000 Kč, případně pokuta stanovená
ve správním řízení. Vyhláška vstoupila
v platnost 1. ledna 2014. (lum)

Frenštátské Horečky
Výraz „Horečky“ znamená malé
hory. Nestává se často, aby byly součástí městské aglomerace, jako ty
frenštátské. Doslova pouhých několik desítek kroků stačí přejít po
lávce řeku Lubinu a člověk se rázem
octne v prostoru přírodní noblesy.
Horečky jsou nástupištěm turistických cest k horám, zejména na Velký
Javorník, který má domovské právo
ve Frenštátě. Především jsou místem příhodným pro sváteční piknik,
místem k odpočinku, rozhledění se
a kochání krajinou jako vymalovanou. Velmi dobře to v básni „Pozdrav
z Frenštátu p. R.“ vyjádřil Jaroslav
Seifert: „Tam u Vás, milí, věřte mi,
člověk se octne v světě jiném: i studánky tam voní vínem, kámen je cítit
růžemi“.
Nejlépe se na Horečky dostaneme
po zelené turistické značce. Po krátkém, ale strmém stoupání upraveným
chodníkem nás přivítá monumentální památník frenštátského rodák a, akademického malíře a legionáře Břetislava Bartoše (1893–1926).
Z vyhlídky je doslova uchvacující výhled na město Frenštát a hory, kterým
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Klenot frenštátských Horeček, Hotel Vlčina je na prodej. Foto: R. Sobotka

na horizontu dominuje Lysá hora.
Jen o několik kroků dál nás v nadmořské výšce 426 m přivítá přívětivá „Valašská hospoda U Janíka“,
kde vedle vstupních dveří hosta vítá
obraz valašské muziky, která právě
hraje rozvernou melodii „Všeci se
ptajů komu to hrajů.“
Odtud po značeném vycházkovém
okruhu parkovou úpravou s řadou
laviček a s výhledy do Frenštátské
brázdy zamíříme ke stylové Kolibě
nad Vlčinou, usazenou v lesnatém
porostu.

Hotel Vlčina je už jen málem co
by kamenem dohodil. Zatím co budova staré Vlčiny je v rekonstrukci,
monumentální stavba Hotelu Vlčina
je sice na prvý pohled stále okázalá,
ale zblízka je dobře patrná opuštěnost
někdejšího klenotu Horeček a chátrání. Ostatně vše dosvědčuje velký
plakát na stěně „K prodeji – For sale“.
Málo příznivý dojem napraví o několik desítek metrů dál lyžařský můstek Jiřího Rašky „Na Horečkách“.
Můstek K 90 m byl otevřen 30. září
1973. Rekord můstku drží z roku

2008 délkou skoku 107,0 m Jiří
Mazoch. Vše tady dýchá atmosférou olympijského vítěze Jiřího Rašky,
kterého poblíž odrazové hrany připomíná plastika lvíčka se skočkami
v ruce. Netřeba dodávat, že je od skokanského můstku nádherný výhled
na město a také na okolní hory.
Nedaleko horní části můstku
čeká na hosty „Restaurace Rekovice“.
O několik desítek metrů dál je poblíž útulny „Pantáta“ stylová zvonička
„Strážkyně Beskyd“, veřejnosti byla
předána k potěšení 16. 5. 2010.
V areálu Horeček lze také navštívit
tzv. Lurdskou kapli sv. Panny Marie,
uměle vestavěnou do svahu. Nachází
se na zelené turistické značce asi 100
m za dřevěnou restaurací „Koliba“.
Vede k ní krátká alej letitých stromů,
před kaplí vítá příchozího dřevěná
zvonička. Kapli nechal roku 1902
postavit frenštátský měšťan Bumbala
jako dík za navrácení zdraví. Roku
1931 daroval kapli menší zvon pan
Choleva. Pouť ke kapli se koná vždy
o sv. Duchu.
Výlet na frenštátské Horečky posílí svaly a osvěží ducha. (sb)
únor 2014
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Od nešťastné třináctky ke šťastnější čtrnáctce?
Po odtržení posledního listu v kalendáři jsme si se zánikem starého roku
s nešťastnou třináctkou v titulu oddechli. Na začátku roku nového se
čtrnáctkou v erbu nás novopečení
politici ujišťují, že pokud se budeme
hodně snažit, mohli bychom se s životní úrovní dostat na úroveň roku
2012 (!). Bude tedy rok 2014 pro nás
občany šťastnější? To poznáme až při
jeho prosincovém bilancování.
Jak šťastná či nešťastná byla čísla
se čtyřkou na konci v historii samotného Rožnova? Nahlédněme do záznamů rožnovského rodáka, historika a spisovatele Čeňka Kramoliše.
Dne 5. června 1764 byl biskupem
olomouckým vysvěcen kostel, zasvěcený Všem svatým. Roku 1784 císař
Josef II. cestou do Ruska navštívil také
Valašsko, průvodcem na Rožnovsku
mu byl vojvoda Baltazar Kramoliš.
Toho roku se obec při úplném shromáždění usnesla rozdělit mezi občany,
ulice a řemeslníky, jak mají pomáhat
při požáru. Roku 1824 Rožnov po
čtyřech letech soudu a následkem rozhodnutí samotného císaře Františka
I. dostal zpět své gruntovní knihy.

Nařízení dobrovolné
půjčky

Roku 1854 byla dne 26. června
císařským patentem nařízena dobrovolná státní půjčka. Jelikož obec
peněz neměla, bylo rozhodnuto obrátit se na občany a pokud by se na
úpis tisíce rynských dost nevybralo,
odprodat část majetku. Nově ustavený
burmistr Maniak se chtěl vládě zavděčit, proto se obecní výbor 15. srpna
usnesl upsat jeho C. M. další tisíc rynských a na zapravení odprodat tolik
obecních rolí a luk, co potřeba bude.
Kontribuční Höfer hrozil exekucí na
nezaplacené daně a kdo neměl hotové peníze, musel každý měsíc splácet upsaný výnos. Nakonec se vybralo
580 milionů, tedy víc, než se požadovalo. Toho roku pak 19. srpna nastala
velká povodeň, voda roztrhala oba
mosty a urvala kusy břehů po obou
stranách řeky.
Roku 1864 byla z rynku odstraněna tkalcovská mandlovna. Ta byla
podle kronikáře Tkalce pozůstatkem letohrádku, který měl v prvém
poschodí panské byty s pavlačí. Byla
odstraněna také židovna, která byla
podle pověsti postavena z trámů bývalého dřevěného kostela. Obec poslala zemskému moravskému sněmu
žádost, aby se přičinil o zrovnoprávnění slovanského (českého) jazyka ve
školách a na úřadech. Obec zamítla
žádost léčebného komitétu na zřízení
kašny a stavbu glorietu.

Rok bohatý na události

Rok 1874 byl pro Rožnov plný
událostí, které lze posuzovat jako
šťastné i méně šťastné. Hned 1. čerúnor 2014

vence se počaly kopat základy léčebního domu (slavnostně otevřen 4. července 1875, dnes Společenský dům).
Dne 11. července zemřel Michal
Jurajda, dlouholetý a velmi zasloužilý starosta a poslanec zemský (náhrobek má na Valašském Slavíně).
O devatenáct dnů později zemřel zase
Čeněk Janík, který po svém švagrovi (pozn. Michalu Jurajdovi) přijal obě hodnosti (starosty i poslance),

jeho odchodu zaniklo. V tomto roce
koupila obec Karlovu stráň, aby se
tam zabránilo kácení stromů. Na připravovanou národopisnou výstavu,
která se konala roku 1895 v Praze,
bylo Garančnímu fondu upsáno
100 zl. Na výstavu odeslány výšivky,
valašské kroje a další věci. Zahájeno
jednání o regulaci řeky Bečvy v katastru města. Regulačnímu fondu byl
bezplatně postoupen po obou stra-

Rožnovské náměstí – už více jak sedm set let tudy kráčí historie. Foto: R. Sobotka

byl rovněž neohroženým vlastencem
a dobrým starostou. Právě jeho přičiněním byla vystavěna pěkná škola.
Dosavadní trojtřídní škola byla rozšířena na pětitřídní, nastoupili tam
noví učitelé, řídícím učitelem byl jmenován Jan Horák, který se rovněž stal
školním inspektorem. Toho roku vyslána deputace do Vídně s žádostí,
aby byla vystavěna železniční dráha
z Polomi do Rožnova.
Roku 1884 byl předsedou místní
školní rady, lékárníkem Seichertem,
velkým příznivcem školy a pokroku,
založen polévkový fond pro vzdálené
školní děti. Už dříve založil fond pro
nakupování učebních pomůcek pro
chudé děti a dal na ně 600 zl. Fond
nazván „Seichertova nadace“. Obcí
byla urgována žádost o zřízení řezbářské a košikářské školy, povolena
však byla řezbářská a soustružnická,
otevřena měla být 1. ledna 1885, ale
sešlo z toho. Ministerstvu byl předán pamětní list v příčině vystavění železnice z Krásna do Rožnova.
Nabídnuty zdarma pozemky pro nádraží i pro trať od Zubří do Rožnova
(provoz na železniční trati byl zahájen 1. června 1892).

nách řeky pruh 5 m široký, ale město
si vymínilo volný přístup k řečišti,
bezplatnou těžbu písku, štěrku a kamení, rovněž rybolov si ponechalo.

Rozmach lázní

Roku 1914 byl při hospodářské
škole zřízen školní statek. Byly přijaty
plány a rozpočet na stavbu obecné
a měšťanské školy. Škola sice byla
toho roku vystavěna a střecha pokryta, další práce zastavila válka, nebylo řemeslníků a dělníků, kteří byli
povoláni k vojsku a obyvatelstvo sou-

Roku 1894 byly rožnovské klimatické lázně v největším rozmachu, zasloužil se o to především
MUDr. Vladislav Mladějovský, který
v Rožnově působil v letech 1893 –
1895, zavedl nové léčebné metody,
včetně léčení terénního, to však po

20. století

Roku 1904 obec zakoupila dřevěný dům č. 129 vedle radnice za
účelem rozšíření obecního domu
č. 128. Zemskému sněmu zaslána rezoluce, aby volební řád do zemského
sněmu byl změněn na základě všeobecného, tajného, rovného a přímého
práva hlasovacího a počet poslanců
aby byl spravedlivě rozdělen podle
počtu českého a německého obyvatelstva. Okresní hejtmanství bylo rezolucí pobouřeno, považovalo ji za
ztřeštěnou provokaci. Sněm rezoluci
nepřijal a k úpravě volebního řádu
došlo až po státním převratu (1918).
Toho roku zřízena v Rožnově státní
telefonní stanice, dosud byla jen privátní na velkostatku. Pro hospodářskou školu bylo zakoupeno dalších 5
měřic pozemků za účelem pěstování
pícních rostlin a rozšíření ovocného
sadu.

Na prahu
I. světové války

středilo starost na obživu a ošacení
rodin.
Rok 1924 už uplýval v samostatné
republice. Dne 28. února toho roku
zemřel Jindřich Chumchal, první
starosta města v osvobozené vlasti,
který měl hlavní zásluhu na dobudování místního školství, zavedení
elektrizace, zřízení Městské spořitelny a za války se staral o potravu
pro obyvatele. Přičiněním bratří
malíř ů Bohumíra a Aloise Jaroňka
zřízeno v parku za souhlasu obce
„Valašské muzeum v přírodě“. Stará
radnice a měšťanský dřevěný dům
Jana Bila převezeny z náměstí a postaveny v parku. Postavena ještě studna,
zvonice a kříž. Takové muzeum bylo
zřízeno po vzoru švédském, první tohoto druhu nejen v naší republice ale
i ve střední Evropě. Byla obnovena lázeňská tradice, která za války byla zastavena a Rožnov prohlášen jen za zotavovnu. Vedle koupelí jehličnatých
a aromatických zavedeny slatinné,
rašelinné, železité, uhličité a léčení
elektřinou a světlem. Zřízena laboratoř chemická a rentgen. V tomto
roce byla zřízena škola valašského
vyšívání v domě učitelky Heřmy
Mikundové za spolupůsobení učitelky Marie Schobrové. Byla dokončena silnice z Vidče až po obecní hranice. Za velké účasti Hospodářského
spolku, absolventů hospodářské školy
a dalších spolků proběhla v Léčebním
domě oslava padesátin ředitele hospodářské školy a poslance Emanuela
Vencla.

Současnost

Záznamy Čeňka Kramoliše končí
rokem 1930. Co následovalo v dalších
čtyřkových letech? Rok 1934 celosvětová hospodářská krize, rok 1944
závěrečná křeč druhé světové války,
rok 1954 nástup kolektivizace zemědělství, rok 1964 společenské a politické oteplení po Stalinově smrti,
které o čtyři roky později vyústilo
v další okupaci, tentokrát Sovětským
svazem a jeho satelitů. Rok 1974 a rok
1984 šeď Husákovy normalizace, jejímž vyvrcholením byly (po politických změnách v Sovětském svazu)
listopadové bouře roku 1989 a pád
režimu. Rozpačitý rok 1994 po rozpadu Československa. Rok 2004 hřejivý pocit svobody a demokracie.
Rok 2014? Zabrzdí ekonomický
propad? Obnoví důvěru občanů
v právo, politiku, politiky a v demokracii? Na to, jaký rok 2014 bude, si
musíme počkat do 31. prosince, ale
nezoufejme, je to od 1. února už pouhých 334 dnů k rozluštění tajenky,
zda se podaří dosáhnout ekonomických ukazatelů roku 2012 a jak pokročí usilování ve sféře mezilidských
vztahů. Počkat si na výsledky, i když
ne se založenýma rukama, se vyplatí.
(sb)
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Sněhové království letos potrápilo počasí
Od 9. ledna začali na svých dílech pracovat sochaři na Pustevnách
v rámci tradičního Sněhového království, které v letošním roce proběhlo již
pošestnácté. Vzhledem k tomu, že počasí připomínalo spíše jaro, vyráběly
se sochy jen z dovezeného ledu. Děti
do konce svou představu soch malovali pouze na papír.
Pořádající organizace Dagi o.s.
měla co dělat, aby soutěžní přehlídka
proběhla. Na Pustevny bylo dovezeno
240 bloků o celkové váze 20 tun, které
byly podchlazeny na -25°C. Z těch sochaři vyráběli ledové sochy. Ty vedle
doprovodného programu byly lákadlem prvního víkendu akce.
„Předpokládáme, že podle aktuální předpovědi počasí pro víkendo-

Děti musely vyměnit sochařské náčiní za štětce. Foto: Dagi o.s.

vou soutěž škol již budeme mít sníh,
alespoň umělý, a vše proběhne podle
plánu,” doufali ze začátku akce její
pořadatelé, manželé Hrabalovi.

Jenže nestalo se tak, počasí organizátorům nepřálo ani natolik, aby bylo
možno vyrobit alespoň umělý sníh.
Soutěž škol tak proběhla v náhrad-

ním režimu. Školní týmy byly vybaveny velkými plátny, na které své původně plánované sochy malovaly.
I přes letošní nepříliš vydařený
ročník se může akce pochválit bohatou minulostí. V uplynulých patnácti ročnících bylo vytvořeno přes
180 soch, na jejichž tvorbě se podílelo více než 110 profesionálních výtvarníků z pěti zemí (ČR, Slovensko,
Polsko, Maďarsko a Bulharsko).
„Probudili jsme sněhovou tvořivost
v celé republice i na Slovensku, a nyní
již vznikají sněhové sošky u škol, ve
městech i soukromých zahradách.
Sochy přišlo v průběhu 15 let zhlédnout cca 170 000 návštěvníků,” dodávají Hrabalovi. (lum)

O vítání občánků i blahopřání seniorů se musí lidé přihlásit
Také v roce 2014 bude město
Rožnov organizovat vítání nově narozených občánků a blahopřání občanům, kteří dosáhli věku 80 a 90 a více
let. „Vedení radnice má velký zájem,
aby se narozené dětí vítaly mezi občany města, stejně jako má zájem
blahopřát těm občanům, kteří dosáhli významného životního jubilea,“
uvedla starostka Rožnova Markéta
Blinková (ODS).
V případě vítání nově narozených
občánků města i blahopřání seniorům je nutný aktivní přístup ze strany
rodičů nebo oslavenců (či jejich příbuzných). „Bohužel musíme volit tu

variantu, že se nám ať už rodiče v případě nově narozených dětí, nebo senioři či jejich příbuzní sami aktivně
přihlásí. U akce „Vítání občánků“
stačí vyplnit přihlášku, kterou rodiče naleznou na webových stránkách
města, obdrží na matrice Městského
úřadu Rožnov pod Radhoštěm nebo
si ji mohou nechat zaslat e-mailem.
Přihlášku pak rodiče buď osobně doručí na matriku, nebo ji tamtéž zašlete poštou, a to nejpozději 14 dnů
před stanoveným termínem konání
akce,“ informovaly pracovnice oddělení správních činností rožnovského
MěÚ.

Vítání občánků se vztahuje na
děti ve věku od 6 týdnů od narození do věku 1 roku s trvalým pobytem na území města Rožnova pod
Radhoštěm a termíny konání jsou
pro rok 2014 stanoveny následovně:
20. února (pro děti narozené od 1. 10.
2013 do 31. 12. 2013), 5. června
(pro děti narozené od 1. 1. 2014 do
31. 3. 2014), 18. září (pro děti narozené od 1. 4. 2014 do 30. 6. 2014)
a 20. listopadu (pro děti narozené od
1. 7. 2014 do 30. 9. 2014).
U záměru poblahopřát rožnovským seniorům je situace podobná.
Mají-li jubilanti nebo jejich rodinní

příslušníci zájem o setkání se zástupci
vedení města při příležitosti jejich jubilea, stačí pouze, aby tuto skutečnosti
nahlásili osobně nebo telefonicky na
matriku Městského úřadu Rožnov pod
Radhoštěm nebo e-mailem na pracovnice matriky. Všechno další zajistí již
pracovnice městského úřadu.
„Těšíme se na všechny jubilující
občany, kteří projeví zájem o setkání
při příležitosti jejich jubilea. A zároveň vyjadřuje politování nad tím, že
k projevení úcty občanům, kteří se
dožili významného životního jubilea,
musí zatím volit tuto cestu,“ uzavřela
starostka Blinková. (tg)

vždy Vsetín), který rozdával radost
a dobrou náladu. Narodil se v rodině
řezníka jako poslední ze sedmi dětí.
Studoval na učitelských ústavech
a vyučoval na valašských školách.
V roce 1943 byl zakládajícím členem
Michálkovy cimbálové muziky, která
se v roce 1945 stala spolu s valašským

kroužkem základem souboru Vsacan,
s nímž vystupoval jako zpěvák a lidový vypravěč. V roce 1954 se připojil k nově vzniklému souboru Kyčera.
Jako oblíbený strýc „Lojzek“ působil
se svými vypravěčskými pásmy v rozhlase a televizi, některá byla vydána
časopisecky a knižně. (sb)

Kulturní výročí únor

Julie Jaroňková. Foto: archiv

Sto padesát let uplynulo od narození tvůrkyně gobelínů Julie
Jaroňkové (9. 2. 1864 Zlín – 12. 7.
1945 Rožnov pod Radhoštěm). Od
roku 1909 působila se svými sourozenci Bohumírem a A loisem
v Rožnově pod Radhoštěm. Byla nerozlučnou součástí trojice umělců,
kteří iniciovali vznik Musejního
spolku a roku 1925 i vznik Valašského
muzea v přírodě. Julie zůstávala po
celý život ve stínu obou bratrů. Nepo
chybně však měla na ně velký vliv,
12

byla jim spolehlivým rádcem i oporou. Právě o ní se dozvídáme nejméně. Vlastně jen to, že vedla společnou domácnost a podle návrhů obou
bratrů tkala gobelíny, tomuto umění
naučila i další ženy a z její dílny vycházely umělecky cenné a žádané doplňky interiérů.
„I v pokročilém věku to byla
krásná dáma,“ vzpomíná paní
Libuše Porubská, jejíž tatínek pracoval u Jaroňků jako malíř porcelánu. „Bohumíra jsem už neznala,
zemřel, když mi byly teprve tři roky.
Zato Alois Jaroněk a jeho sestra Julie,
oba zůstali svobodní, velmi se přátelili s mými rodiči a mne měli jako za
vnučku.“
Z nerozlučné trojice sourozenců
se Julie narodila jako prvá, ale zemřela ve věku 81 let jako poslední.
Její ostatky jsou spolu s ostatky sourozenců uloženy na Valašském Slavíně.
Sto deset let uplyne v letošním
roce od narození a pětatřicet od
úmrtí lidového vypravěče Aloise
Cepka (17. 2. 1904 – 21. 4. 1979,

únor 2014
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V Zašové si pod vánoční stromeček nadělili Kulturní dům
Oficiální otevření pro veřejnost se
konalo 27. prosince 2013. Slavnostní
otevření doprovázely výstavy fotografií místních fotografů a obrazů
místních malířů Václava Holáně
a Zdeňka Paláta. Toho dne Kulturní
dům v Zašové, jak si název stánku
zvolili místní občané, doslova praskal ve švech.
V průběhu odpoledne zazpíval
Zašovský chrámový sbor, zahrál hou
slový sbor, zazpívaly děti ze ZUŠ
a děti ze školního pěveckého sboru,
zatančily absolventky ViArt studia
a uskutečnila se světelná show. Byla
vyhodnocena soutěž fotografů (v kategorii mini zvítězil Adam Bartošík,
v juniorech Nikol Lušovjanová
a v dospělých Pavel Škabraha).
V úvodu slavnostního odpoledne
starostka Anna Mikošková řekla:
„Finišovali jsme s kulturním domem
do poslední chvíle. Původní termín
dokončení v lednu 2013 se nakonec
přesunul až na prosinec tohoto roku.
Takže vás všechny vítám v prostorách našeho nového obecního zařízení. Jsem velmi ráda, že jste přijali
naše pozvání na dnešní požehnání
a den otevřených dveří.“
Kromě dalšího pak připomněla
úsilí všech, kdo se na realizaci stavby
podíleli. „Zaslouží si naše velké po-
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děkování.“ A dodala: „Nakonec se
vše podařilo a máme i zkolaudováno – dnešní rozhodnutí leží u mne
na stole. Takže už zbývá jen přestřihnout symbolickou pásku.“

Nový kulturní stánek požehnal
místní farář P. Jiří Polášek: „Není
to povinnost, je to pro mne milá čest
a také úkol. Církev si vždycky vážila
těch, kteří tvoří a vytváří kulturu.“

Slavnostní přestřižení pásky (zleva) mistostarosta Jiljí Kubrický, starostka Anna Mikošková, P. Jiří
Polášek. Foto: R. Sobotka

Místostarosta Jiljí Kubrický pak
řekl: „Chci vyslovit poděkování za
celou naši obec především naší paní
starostce. Asi jen my nejbližší spolupracovníci víme, kolik ji to stálo
úsilí, námahy a nervů dokončit tuto
stavbu. Jeden ze spolupracovníků ji
přirovnává k železné lady. Opravdu
všecko vydržela a dotáhla až do
konce. Za to jí patří náš veliký dík.“

Provoz Kulturního domu v Zašové
zahájil 4. ledna 2014 Valašský bál.
Dvěstěpadesáti přítomným hrála
k tanci Cimbálová muzika Soláň.
Rožnovský prostor položil starostce Mikoškové několik otázek.
Po úspěších, které byly v Zašové
pod vaším vedením dosaženy
(opravené cesty, zřízeno parkoviště,

nová stavební místa a kromě dalšího vůbec zvelebení obce), je v celkové proměně Zašové otevření
Kulturního domu určitým vyvrcholením. Jak jste s ním spokojená?
„Dokončení Kulturního domu
není vyvrcholením naší snahy po zvelebení obce, protože musíme v příštím roce ještě udělat náves. Pak doufám, že už bude všechno hotové.
S výstavbou tohoto objektu jsme
měli opravdu velké problémy a ještě
na něm budeme pracovat. Ale myslím si, že je dobře, že se nám ho podařilo dokončit.“
Jaké předpokládáte využití tohoto
zařízení?
„Já doufám, že využití bude veliké. Počítáme s tím, že rozšíříme
kulturní představení, která tady jsou.
Předpokládáme, že si Kulturní dům
budou lidé objednávat na svatby,
na hostiny. Konečně i plesová sezóna byla v Zašové vždycky veliká.
Takže věřím tomu, že objekt bude
využitý.“
V příštím roce dokončíte náves,
co potom?
„Potom už tu možná bude někdo
další.“ (sb)
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Jurkovičova rozhledna byla zisková
pokračování ze strany 1
O víkendech totiž byla po rozhledně
díky příhodnému počasí poptávka.
Nadšení z takto pozitivních
ohlasů neskrýval ani bývalý místostarosta, který byl jednání zastupitelů v roli diváka přítomen. „Jsem
rád, že výsledky rozhledny jsou takové, jaké jsou. Velmi mě to naplnilo
blahem. Zvlášť, když si vzpomenu na
ty dva roky útoků od paní Rousové,
pana Šulgana, pana Jelínka,“ řekl
Vychodil. Podle něj je rozhledna záležitostí, která město pozvedla a do
budoucna ještě více pozvedne.
Bývalý místostarosta Vychodil
se ještě jednou obrátil na Libuši

Rousovou (SNK ED), která by
podle něj měla uznat, že se v kritice
mýlila. „Pokud tak neučiní, nedivil bych se, protože ji znám,“ dodal
Vychodil. Rousová však na jeho slova
nereagovala.
Jurkovičova rozhledna byla otevřena na jaře roku 2012. Vybudována
byla podle návrhu z roku 1896 architekta Dušana Samo Jurkoviče.
Celý projekt provázela kritika opozičních zastupitelů. Těm se zprvu nelíbl výběr místa, kde byla rozhledna
vybudována. Kritika ještě zesílila,
když se ukázalo, že z rozhledny není
pro vzrostlé stromy vidět. Nakonec

jich kvůli tomu muselo být pokáceno
více, než se původně předpokládalo.
Kritikům dal částečně za pravdu
Úřad pro hospodářskou soutěž, který
městu v roce 2012 udělil správní pokutu 50 tisíc korun. Podle ÚOHS byly
podmínky veřejné soutěže špatně nastaveny a mohly vést k tomu, že město
zakázku vysoutěžilo za vyšší peníze,
než bylo nutné. Z tohoto rozhodnutí
pak vycházel i Úřad regionální rady,
který odmítl městu proplatit část
dotace. Vedení města jakékoli chyby
odmítlo, na vině podle něj byla společnost Justitia s.r.o., která za město
výběrové řízení organizovala. (lum)

Věrní klienti rožnovské Městské
knihovny a pilní čtenáři
Rožnovská Městská knihovna
exist uje od roku 1872 a její obliba
ani v současném světě virtuální informační revoluce neklesá. Pro veřejnost je knihovna k dispozici 39,5
hodin týdně.
„Knihovna (včetně poboček
v Tylovicích, Hážovicích a Horních
Pasekách) má 3 047 registrovaných čtenářů, z toho 864 dětí do
15 let věku,“ uvedl ředitel Městské
knihovny Pavel Zajíc. „Knihovnu
v roce 2013 navštívilo celkem 67 036
klientů (půjčovna 46 893, návštěvníci využívající internet 9 412, návštěvníci kulturních akcí 9 495, návštěvníci vzdělávacích akcí 1 236).“
Z čeho si mohou čtenáři vybírat?
Knihovna má ve svých fondech
(včetně 3 poboček) 67 460 dokumentů. Z toho ve volném výběru
(čili normálně přístupných čtenářům)
45 809 knih (22 172 svazků naučné
literatury, 39 376 beletrie, 334 map,
3 217 zvukových dokumentů, což jsou
hudební CD, mluvené slovo a audioknihy pro slabozraké čtenáře).

Pracovníci městská knihovny systematicky pracují s dětmi. Foto: R. Sobotka

Návštěvníci udržují s knihovnou
kontakt i jinak, než jen docházkou.
Říkáme tomu virtuální návštěvy,
těch bylo 71 447 (počet vstupů do
elektronického katalogu z prostor
mimo knihovnu 52 572, počet vstupů
do elektronického katalogu z pro-

stor knihovny 2 724, počet vstupů do
elektronického výpůjčního systému
z prostor mimo knihovnu 18 875).
Na webových stránkách www.knir.
cz jsme zaznamenali 32 409 návštěv.
Knižní fond připomíná živý organismus, jak to s ním bylo v loňském roce?
V roce 2013 jsme měli přírůstek
2 666 nových knih, vyřazených knih
bylo 4 889. I když knihovna žije především knihami, klientům je také
k dispozici 118 docházejících titulů
periodik (časopisy). Za minulý rok
proběhlo v knihovně 77 vzdělávacích akcí pro veřejnost (kurzy, semináře) a uspořádali jsme pro veřejnost
283 kulturních akci.
Rožnovská knihovna má oproti
jiným veřejným knihovnám nespornou přednost v tom, že za 142 let své
existence ani jednou nepřerušila svou
činnost. (sb)

14

Mikroregion rozdělí
milion

Místní akční skupina Rožnovsko,
která sdružuje obce, neziskové organizace, zemědělce a drobné podnikatele mikroregionu Rožnovsko
a některé obce mikroregionu Valašsko
meziříčsko-Kelečsko, rozděluje finan
ční prostředky metodou LEADER
získané v rámci Programu rozvoje venkova ČR. Díky úsporám v provozních
a mzdových nákladech a vzhledem
k tomu, že některé členské obce nevyčerpaly schválené finanční prostředky
v rámci svých projektů, lze hned zkraje
letošního roku vyhlásit výzvu k předkládání žádostí o finanční prostředky,
do které je alokována částka 1,137 milionu korun. (red)

Město koupilo
štěpkovač

Rozšíření separace a svozu biologických odpadů ve městě Rožnov pod
Radhoštěm. Tak se jmenuje projekt,
na který získalo město Rožnov dotaci v rámci strukturálních fondů EU.
Cílem projektu je snížit množství bioodpadů odstraňovaných dosud skládkováním. V rámci projektu byl pořízen štěpkovač a 5 kusů kontejnerů
o objemu 4 m3. A samozřejmě také
pořízení svozového vozidla – kontejnerového nosiče (multikáry) pro obsluhu těchto kontejnerů. Smyslem realizace záměru projektu je zkvalitnit
nakládání s odpady ve městě, zajištění
zvýšení úrovně třídění odpadů a zároveň snížení produkce směsného komunálního i objemného odpadu, který je
ukládán na skládky. Celkové náklady
projektu jsou stanoveny na 3,087 milionu. (tg)

Město přidá kraji

Zastupitelstvo města deklarovalo
vůli uzavřít v roce 2014 dodatek ke
smlouvě uzavřené se Zlínským krajem, dle něhož se zvýší příspěvek
města Zlínskému kraji na zajištění
dopravní obslužnosti (na částečné pokrytí prokazatelných ztrát dopravcům provozujícím veřejnou linkovou autobusovou dopravu na území
Zlínského kraje), a to od 1. ledna na
částku nejvýše do 85 Kč na jednoho
obyvatele města. Původně předložená
varianta předpokládala variantu navýšení částky na 85 korun pro rok
2014 a na 100 korun od roku 2015.
Tuto variantu zastupitelé odmítli. Dle
platné smlouvy hradí město roční příspěvek na dopravu ve výši 1,18 milionu korun. Předpokládané navýšení
pro rok 2014 tak bude z této částky
na 1,43 milionu korun. (red)
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Čistá řeka Bečva II. vyjde na více než miliardu korun
Část C projektu Čistá řeka
Bečva II. (dále jen ČŘB II) byla ve
středu 22. ledna slavnostně zahájena
v Rožnově pod Radhoštěm. Projekt
ČŘB II má celkem tři části, v rámci
kterých budou intenzifikovány dvě
mechanicko-biologické čistírny odpadních vod a bude vybudováno
celkem 176,83 km nové kanalizace.
Celkové náklady na realizaci projektu
ČŘB II činí 1 221,76 milionu korun
bez DPH.
Do tří částí je rozdělen projekt
celkem osmnácti měst a obcí, které
jsou členy Sdružení obcí Mikro
region Vsetínsko (dále jen SOMV).
Rožnova pod Radhoštěm se společně
s Val. Meziříčím, Krhovou a Poličnou
týká část C projektu ČŘB II.
„Projekt Čistá řeka Bečva II navazuje na již uskutečněný projekt Čistá

řeka Bečva I a řeší výstavbu vodohospodářské infrastruktury pro nakládání s odpadními vodami v povodí
Vsetínské a Rožnovské Bečvy,“ uvedla
starostka Rožnova Markéta Blinková
(ODS).
„Základním ekologickým cílem
projektu je zlepšení jakosti vody ve vodotečích, a tím zlepšení životního prostředí v povodí Vsetínské a Rožnovské
Bečvy s příznivým dopadem na jakost
vody ve středním a dolním toku řeky
Bečvy a Moravy. V rámci projektu
Čistá řeka Bečva II budou intenzifikovány dvě mechanicko-biologické
čistírny odpadních vod a bude vybudováno celkem 176,83 km nové kanalizace,“ doplnil místostarosta Rožnova
Václav Mikušek (KDU-ČSL).
„Součástí staveb náležících do části
C je výstavba stokových sítí pro splaš-

kovou kanalizaci v celkové délce cca
29,2 km, včetně objektů (např. čerpací stanice, křížení s vodními toky,
komunikacemi, apod.), dále pak nutných přeložek ostatních inženýrských
sítí (např. stávající kanalizace, vodovody, plynovody, kabely, atd.) a posléze veškerých ostatních souvisejících
objektů (např. úpravy povrchů komunikací, úpravy koryt a břehů vodních
toků, úpravy místních komunikací,
chodníků, plotů, atd.),“ vyjmenovala
investice v části C projektu ČŘB II
Blinková s tím, že přímo Rožnova se
týká vybudování celkem 16,6 km kanalizace v objemu stavebních prací za
cca 97 milionu korun bez DPH.
„Celkové náklady přípravy a provedení projektu Čistá řeka Bečva II
činí 1 221 76 mil. Kč bez DPH a zahrnují náklady na stavební práce, pří-

pravu projektu, správce stavby, projektanta, právní služby, vozidla pro
svoz odpadních vod, platby dotčeným orgánům (majetkovým správcům), vícepráce na projektové dokumentaci a náklady na investiční
a přechodný úvěr. Celkové způsobilé výdaje projektu Čistá řeka Bečva
II činí 1 141,15 mil. korun. Celkové
náklady projektu budou financovány
z dotace z Fondu soudržnosti ve výši
68,79 % ze způsobilých nákladů projektu (max. 785,00 mil. Kč), z dotace
SFŽP ve výši 4,05 % ze způsobilých
nákladů projektu (max. 46,18 mil.
Kč), z investičního úvěru a z dobrovolných příspěvků účastníků projektu do konce výstavby,“ upřesnila
finanční náročnost akce vedoucí kanceláře SOMV Eva Rafajová. (tg)

Rožnovský zimní stadión nejen pro hokejisty
ukázali návštěvníci zimního stadiónu, v poslednídobě je bruslení velice vhodnou aktivitou pro dospělé
i děti.
Bruslení veřejnost nadále probíhá
v pravidelných termínech PÁ, SO
a NE a přesné časy můžete najít na
www. hcroznov.com.
Tak jako každý rok, i letos v únoru
v termínu od 3. 2. do 14. 2. pořádá
HC Rožnov „Školu bruslení“. Zveme
proto všechny zájemce, kluky i holky
od 4 do 11 let k účasti ve „Škole brus-

lení“, kdy v průběhu 14 dnů (celkem
10 lekcí) se pod dohledem odborných trenérů naučí základům bruslení. Přihlásit se do školy bruslení
můžete přímo za zimním stadionu
ve dnech 23. 1. a 30. 1. 2014, a to
vždy od 14.30 do 16.30 hodin.
O činnosti HC Rožnov a dalších
akcích pro širokou veřejnost vás budeme pravidelně informovat i na
stránkách Rožnovského prostoru.
Daniel Dohnálek

Na zimáku bylo začátkem roku občas velmi těsno. Foto: HC Rožnov

Začátek roku 2014 na zimním
stadiónu na Bučiskách proběhl ve
znamení zvýšeného zájmu veřejnosti o bruslení. Nedostatek sněhu
na horách a omezení provozu lyžařských vleků v okolí zapříčinil velký
zájem občanů města a okolních vesnic o bruslení. Například v prvním
víkendu ledna navštívilo zimní sta-

dion přibližně 600 bruslařů a na ledové ploše bylo opravdu chvílemi
velice těsno, jak dokládá fotografie.
Tento zvýšený zájem opravdu ukázal,
že místní obyvatelé chtějí svůj volný
čas trávit aktivně a pokud např. sněhové podmínky neumožní lidem lyžovat, tak občané hledají jiné sportovní aktivity v blízkém okolí, a jak

Na Hromnice zimy polovice
Takto vítali Hromnice (2. února)
naši předkové za časů, kdy ještě příroda dodržovala svůj řád, kdy v zimě
byla zima a v létě teplo. Hromnice
získaly pojmenování údajně od prvého zahřmění od Peruna, vládce
hromu a blesku, probuzeného ze
spánku. Lidé klekali a líbali zemi.
A bylo proč. Zima už měla namále.
V závěru února leckde v osluněném
závětří rozkvétaly první fialky.
Hromnice byly předzvěstí návratu jara a byl tedy důvod je oslaúnor 2014

vovat. Svědčí o tom i některé pranostiky: Na Hromnice o hodinu více.
Na Hromnice musí skřivan vrznout,
i kdyby měl zmrznout. Ale také:
Zelené Hromnice – bílé Velikonoce.
Svítí-li slunce na Hromnice, bude
zimy o šest neděl více. Na Hromnice
husa po vodě, Velikonoce na ledě.
I když letošní zima špásuje podle
svých not, na Velikonoce se těšit můžeme, letos totiž připadnou na 20.
dubna a to už mívá sluníčko sílu.
I když, kdo ví... (sb)
15
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Ztráty a nálezy evidují želvu nebo album známek
Letošní rok upravuje práva a povinnosti nálezců i vlastníků
Velmi pestrý je seznam předmětů,
které jsou (nebo byly) evidovány
v rámci ztrát a nálezů na Městské
policii Rožnov pod Radhoštěm. Mezi
kuriózní nálezy určitě patří vodní
želva nádherná, album známek nebo
tablet.
Za rok 2013 eviduje rožnovská městská policie celkem 175 nálezů (o dva méně než v roce 2012).
„Nejčastěji jsou to opět klíče jak od
domů tak i vozidel, různé doklady,
jízdní kola nebo levné mobilní telefony. Mezi kuriózní nálezy řadíme
například vodní želvu nádhernou,
album známek nebo tablet,“ uvedl
zastupující ředitel rožnovských strážníků Marek Grossmann. Nahlášeno
bylo naopak 203 ztrát. Opět se jedná
především o doklady nebo klíče.

Mezi nálezy se samozřejmě objevily také hotovostní finanční prostředky. „Celkově se ale za rok 2013
jedná o sumu do 15 tisíc korun.
Finanční obnosy se podařilo ve většině případů předat majitelům,“ doplnila strážnice městské policie Martina
Jurčová.
Nález odevzdaný v roce 2013 je
ponechán v úschově na městské policii půl roku od data nálezu.
V novém roce 2014 vešel v platnost nový občanský zákoník (dále
jen OZ), který významně mění způsob nakládání s nálezy. Nález, u kterého lze z okolností poznat, komu má
být vrácen, se již neodevzdává obci,
ale nový OZ ukládá nálezci povinnost vrátit ztracenou věc tomu, kdo
ji ztratil, nebo vlastníkovi. Dále mění

dobu povinné správy nálezu na tři
roky a stanoví obci povinnost vydat
vlastníkovi nález až po odečtení nákladů a nálezného (jedna desetina
ceny nálezu). Novinkou je také „vyhlášení nálezu“, které bude probíhat formou zveřejnění na webových
stránkách města Rožnov pod odkazem NÁLEZY.
„Za pozitivní považuji změnu
při nakládání s nalezeným zvířetem, která dovoluje svěřit zvíře tzv.
„opatrovníkovi“ (osobě která bude
o zvíře dobrovolně pečovat), a který
nově nabude k tomuto nalezenému
zvířeti vlastnické právo již po uplynutí dvou měsíců, během nichž se
o zvíře nikdo nepřihlásil,“ uzavřel
Grossmann. (tg)

Přibude strážník

U Městské policie Rožnov pod
Radhoštěm pracuje v současnosti 19
strážníků a jedna administrativní pracovnice. Tento počet je dlouhodobě
pod potřebným stavem, ale do rozpočtu na rok 2014 se podařilo zařadit dostatek mzdových finančních
prostředků na doplnění počtu strážníků o jednu osobu. Městská policie
Rožnov funguje nonstop 24 hodin
denně, sedm dní v týdnu. Na každé
směně musí být minimálně 3 osoby:
dvoučlenná hlídka a operátor na služebně, který zároveň obsluhuje kamerový systém města. Při velkých akcích města či dalších organizací ale
počet strážníků potřebných ve službě
narůstá. Přihlášky do výběrového řízení lze podávat do 7. února. (red)

Silničáři ušetřili

Už jen vzpomínka na oddíl cyklotrialu a trialu
Cyklotrial je adrenalinová, technicky zaměřená disciplina jízdy na
kole, spočívající v překonávání obtížných překážek bez doteků země
nohama. Trial je obdobná disciplína
s tím rozdílem, že místo specifických
jízdních kol se používají specielní
motocykly.
Na rožnovské oddíly těchto disciplin vzpomíná Josef Mikunda.
„V roce 1982 vznikla při rožnovském Autoklubu, působícího v té době
pod hlavičkou Svazarmu, kromě motokrosu, automobilových orientačních závodů a minikár také sportovní
disciplína pro mládež – cyklotrial.
Prvými trenéry byli Tonda Slepánek
a Břeťa Hrdina. V té době neexistovaly žádné zkušenosti ani fundovaní
trenéři, pouze se uskutečnilo školení
o pořádání závodů.
Prvých osm jezdců trénovalo
zpočátku na upravených osmipalcových kolech v prostoru na Bučiskách.
V roce 1984, kdy oddíl převzal Josef
Mikunda, to už bylo 20 závodníků
ve věku 6–7 let. Prostřednictvím
Svazarmu se podařilo získat 10 kusů
originálních kol TC 50, speciálně
upravených pro tento sport, na nich
pak rožnovští závodníci úspěšně reprezentovali oddíl. Kromě tréninků
pravidelně dvakrát v týdnu to byla
účast na závodech okresních přeborů
na domácí trati v Rožnově, také ve
Valašském Meziříčí, Oznici, Vsetíně
a Študlově. Nejlepší závodníci Robert
Mikunda, Tomáš Černota, Pavel
Ryška, Filip Černý, Roman Vaněček,
Ivoš Juříček, bratři Gaškové, Čípové
a Krčmáři startovali v krajských ko-

lech. Nejúspěšnější Robert Mikunda
a Tomáš Černota byli pravidelnými
účastníky Československého poháru
v cyklotrialu a zúčastňovali se mistrovství Československé republiky.
V roce 1990, kdy Autoklub
Svazarmu vstoupil do organizace
Autoklub České republiky, se oddíl
cyklotrialu zařadil mezi odbornosti

Moravy. Každoročně se také zúčastňoval mistrovských závodů Německa,
Rakouska, Polska a Slovenska.
Rožnovský oddíl trialu byl v roce
1997 pořadatelem dvoudenního mezinárodního mistrovství, kde se na trati
v Hážovicích účastnilo 100 jezdců
z ČR, Polska, Slovenska a Rakouska.
Za skvělou přípravu trati a zvládnutí

Zá stupci Ředitelst ví silnic
Zlínského kraje jsou s průběhem letošní zimy poměrně spokojeni. Po
celé týdny se držela teplota vzduchu
převážně nad bodem mrazu a v nížinách neležel žádný sníh. Proto také
sypače zimní údržby silnic vyjížděly
méně často, než bývá v této části
roku obvyklé. Povrch vozovek byl
do 20. ledna téměř bez výtluků. Od
října do konce roku 2013 stála zimní
údržba silnic II. a III. třídy necelých
24 milionů korun. Bylo pluhováno
15,5 tisíce kilometrů krajských silnic,
při posypu najely sypače necelých 33
tisíc kilometrů. Spotřebovalo se 1 229
tun soli a 3 239 tun inertního posypu. V letech, kdy je dostatek sněhu
a často mrzne, bývají tato čísla mnohem vyšší. Například během výrazně
chladnějšího počasí, které panovalo
v říjnu až prosinci 2010, byly náklady
na zimní údržbu dvojnásobné, pluhovalo se až desetinásobně více kilometrů silnic. Spotřeba soli tehdy
činila 3 695 tun a inertního posypu
téměř 13 tisíc tun. (red)

Opilec popleta
Nejúspěšnější rožnovský závodník v trialu a reprezentant České republiky v této disciplíně Robert
Mikunda. Foto: archiv J. Mikundy

našeho klubu. V roce 1994 přešla většina závodníků do klubu trialu, kde
pokračovala ve sportovní činnosti.
V trialu byl nejúspěšnější Robert
Mikunda, během dvou let postoupil
do elitní skupiny mezi deset nejlepších jezdců České republiky. V osmnácti letech byl začleněn do reprezentačního družstva České republiky, stal
se členem družstva, které získalo titul
Mistra republiky, byl vítězem poháru
ČMF a v letech 1999–2002 byl pravidelně vyhlašován jako nejlepší jezdec

závodů získal rožnovský oddíl trialu
nejvyšší hodnocení od centrálního
Autoklubu v Praze.
Od roku 1997 byly tyto závody pořádány v areálu zašovské motokrosové
trati. Vysoká úroveň zdejších závodů
umožnila také Polákům a Litevcům
uspořádat na této trati své národní
mistrovství.“
V roce 2005 oddíl trialu činnost
přerušil. Za třináct let existence se na
úspěšné činnosti oddílu podílela celá
řada nadšenců pro tento sport. (sb)

Hodně bouřlivou silvestrovskou
noc musel prožít Rožnovan, který
skončil v péči zdravotníků, kteří nakonec volali policisty. Zpráva z rychlé
záchranné služby hovořila o přijetí
dvaačtyřicetiletého zraněného pacienta
z Rožnova, který zdravotníkům tvrdil,
že mu někdo ukradl mobilní telefon
a přitom ho musel pachatel udeřit do
hlavy, protože ho bolí. Policisté vyjeli
na místo, muži prohlédli jeho oděv, ve
kterém telefon našli. Lékař pak uvedl,
že muž zřejmě vlivem silné opilosti
spadl a hlavu si narazil. V dechu měl
2,70 promile. (pčr)
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