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Město chce panelovou diskuzi o hazardu
Peníze z hazardu jsou pro městský rozpočet významnou položkou.
Některá města ale považují takové příjmy za neetické, proto na svém území
hazard zrušila, nebo omezila. Téma je
stále otevřené také v Rožnově, kde by
měla letos proběhnout panelová diskuze odborníků, která by mohla konečné řešení problematiky odstartovat.
Město z příjmů hazardu podporuje neziskové organizace. Zhruba
12 milionů, které se takto do rožnovské kasy každoročně dostanou, plyne
od lidí závislých na herních automatech. A to je podle některých obcí problém. Obce mohou vyhláškou herny
ze svého území úplně vystrnadit, nebo
omezit prostor jejich působení.
Téma je to velmi citlivé, proto chce
radnice před jakýmkoli rozhodnutím

Díky hráčům hazardních her je rožnovská kasa každoročně bohatší o více než 10 milionů. Foto: archiv

slyšet argumenty obou stran. „Chceme
k tomu vést seriózní odbornou diskuzi.
Návrh je zatím takový, že výkopem by
mohla být panelová diskuze odborníků s tím, že veřejnost se samozřejmě

může zúčastnit. Potom bychom pokračovali dál. Nechtěli bychom k tomu
dělat nějaké zbrklé a zásadní rozhodnutí,“ konstatoval místostarosta Jan
Kučera (Nezávislí Rožnováci).

„Určitě bychom přizvali někoho
za hazard, aby diskuze nebyla omezena jen na jeden názorový proud.
Potřebuji u konkrétních lidí ověřit, jestli jsou ochotni na panelovou diskuzi do Rožnova poslat
člověka, kterého bych si představovala. Strašně ráda bych se odpíchla
od vládní zprávy „Hazardní hraní
v České republice a jeho dopady“,
protože obsahuje data, o kterých se
můžeme bavit,“ uvedla místostarostka
Kristýna Kosová (Zdravý Rožnov)
s tím, že diskuze proběhne určitě v letošním roce, ačkoli bude poměrně
náročné sladit termíny všech odborníků, kteří by do Rožnova měli dorazit. Konkrétní jména zatím Kosová
neprozradila.
Pokračování na straně 10

Výkup zlata za nejvyšší ceny v zastavárně na Lázu.
Zástava zlata za nejnižší úrok v regionu. Tel.: 608 888 908.
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Rozšíření komunikace I/35:
do půle února by měl být klid
V plánu investic Ředitelství silnic
a dálnic na letošní rok je rekonstrukce
1,4 km dlouhého úseku na silnici
I/35 na křižovatce U Janíků. V minulých dnech už proběhly přípravné
práce v podobě kácení stromů podél
komunikace, zásadní omezení ale
nelze minimálně do poloviny února
očekávat.
Dlouho očekáváný, ale rovněž poměrně kontroverzní projekt se blíží
své realizaci. Zatímco investor i bývalé vedení města rozšíření komunikace od bývalé nákladní vrátnice
Tesly vždy obhajovalo větší plynulostí
provozu a eliminací kolon, odpůrci
stavby se obávají přesného opaku.
Zejména v souvislosti se světelnou
křižovatkou, která má vzniknout
z napojení na plánovaný obchodní
dům Kaufland. Věc momentálně řeší
soud.
„Správní žaloba je podaná, ale
rozsudek není a myslím, že není ani
na dohled. Žádné jiné omezení ale
z toho v tuto chvíli neplyne. Sešli
jsme se se zástupci žalující strany,
bavili jsme se s nimi o tom, co pro
ně může město v této fázi vůbec udělat, abychom mohli jejich námitky
na zhoršenou kvalitu bydlení alespoň mírně odstranit. Je jasné, že manévrovací prostor není moc velký,“
přiznává místostarostka Kristýna
Kosová (Zdravý Rožnov).
„My jako přizvaný účastník jednání nemáme žádný smluvní závazek s dodavatelem stavby, tudíž naše
mantinely jsou okleštěné. Je ale nastavený systém kontroly, kdy se účastníme všech jednání dodavatele a investora a na nich se můžeme snažit
některé věci ovlivnit,“ doplnil starosta Radim Holiš (ANO).
Jako jednu z možností, jak negativní dopady stavby pro obyvatele,
kteří v lokalitě bydlí, zmírnit, vidí
město ve vysazení zeleného pruhu,

který by obytnou zónu od cesty oddělil. Jenže projekt s ničím podobným
nepočítá, město by muselo výsadbu
zeleně řešit ve vlastní režii. „V tuto
chvíli nemám odpověď na to, jestli
se nám to povede a v jakém rozsahu,“
doplnila místostarostka.

Kdy to začne?
Projekt vystaví řidiče velkému
testu trpělivosti. Ten při průjezdu
městem zakoušeli už v minulém roce.
Kdy se do křižovatky pustí těžká
technika, zatím není jasné. Přesný
harmonogram se představitelé města
dozví v polovině února, kdy proběhne
schůzka s investorem. „Do tohoto termínu nepředpokládáme zahájení výstavby,“ konstatoval Holiš.
„Pro nás bude velmi důležité mít
dobře připravené informace pro obyvatele, což v minulosti nebylo. Těžko
říct, jak se nám v tuhle chvíli bude
dařit komunikace s tím, kdo to bude
realizovat. Jsme v situaci, kdy nejsme
zadavatelem, takže přístup máme trochu složitější. Budeme se snažit, aby
informace byly snadno k nalezení
na jednom místě u nás na webu, ale
i přímo v místě, kde se to lidí nejvíce
dotýká,“ sdělila Kosová.
Podle bývalé starostky Markéty
Blinkové (ODS) je hodnocení Kosové
o způsobu informování občanů ze
strany předchozího vedení nepravdivé. „I její volební sliby o zlepšení
informovanosti občanů jsou v příkrém rozporu s nedávnou minulostí.
Se značným zpožděním se občané dozvěděli o masivním zásahu do kácení
dřevin ve městě (stromy kolem I/35).
Argumentací o nevědomosti města
z úst Kristýny Kosové v TV Beskyd
bylo sdělení, že organizace nemusí ze
zákona město informovat. To je sice
pravda, ale pokud má město o informace zájem, lze to dohodnout a ne se
vymlouvat na zákon,“ bránila se útokem nynější opoziční zastupitelka.

Kaufland zatím stojí
Na výstavbu Kauflandu, který rovněž změní okolí křižovatky U Janíků,
je vydáno územní rozhodnutí. Stejně
tak je obchodní dům předmětem dvou
správních žalob bez vydaného předběžného opatření, takže stavbu neblokují. „Momentálně byly provedeny
pouze práce na základě povolení o odstranění stavby a rekultivace území
po odstranění zatížení. Tím je zatím
stavba zastavena. Investor by měl přijít se žádostí o stavební povolení,“ informoval starosta Holiš.
Do budoucna by město v obdobných projektech chtělo postupovat
koncepčně. „V praxi to znamená,
že při územních řízeních na nějaké
velké záměry, by měla zasednout rada
a dát usnesením odboru, který zastupuje město v řízení, úkol. To tam dodnes nebylo a město v mnoha řízeních
vlastně nehájilo své vlastní zájmy,“ dodala Kosová.
„Ten člověk za město tam půjde
s konkrétním úkolem a hned v počátečních fázích bude jednat, protože
bude vědět, co lidé vlastně chtějí. Dnes
město zastupovalo tři lidi, možná nikoho. To chceme systémově vyladit.
Kauzy jsou dnes v takovém stavu, že
prostor máme hodně ohraničený,“ přisadil Holiš.
Ani s tím ale nesouhlasí bývalá starostka, podle které pravdu ukrývají zápisy z jednání rady města. „Všechny
záměry, ať malé či velké, byly radou
projednávány a poté byly ukládány
úkoly jednotlivým dotčeným odborům MěÚ. U velkých projektů byla
organizována veřejná projednávání
s občany a relevantní požadavky a názory byly do projektů dále zapracovávány. Tvrdit, že to dodnes nebylo, je
čirou nepravdou. A připomněla bych
jen nedávný, velmi aktivní přístup
města a jeho požadavky v souvislosti
s výstavbou Penny Marketu,“ nenechala se Blinková. (lum)

Město nabídne občanům možnost odběru zpráv
Komunikovat s občany a zlepšit
jejich informovanost. To byla mantra členů současného vedení města
již v předvolebním klání. Nyní přichází s prvním nápadem, jak tuto svou
vizi naplnit. Radnice nabídne zasílání
informací do e-mailových schránek.
Pokud se služba osvědčí, zprávy by
mohly chodit přímo do mobilů.
V letošním roce má Rožnov v plánu
řadu investičních akcí. Ty v průběhu
své realizace mohou mít negativní
dopad na život lidí. Ten lze podle radnice eliminovat včasným informováním o omezeních. „Chceme dopl2

nit webové stránky města o aplikaci,
do které člověk zadá svou e-mailovou adresu a specifikuje okruh informací, které ho zajímají. Pak mu informace z radnice přijde,” konstatoval
starosta města Radim Holiš (ANO)
s tím, že o zasílání informací se lidé
budou muset přihlásit sami. „Teď se
teprve uvidí, kolik lidí má o informace
skutečně zájem,” dodává starosta.
Zasílání zpráv do e-mailových
schránek je teprve prvním krokem.
Jestliže o službu projeví zájem dostatek lidí, zrealizuje radnice i rozesílání zpráv do mobilních telefonů.

Tato varianta je totiž pro město podstatně dražší. „Máme k dispozici určitý koláč peněz a než z něj něco ukrojíme, musíme se přesvědčit, že to má
efekt. Nemůžeme investovat do něčeho, co pak využije jen třeba třicet
lidí. Potřebujeme napřed zjistit, kolik
aktivních lidí informaci vlastně chce.
A to si nejlépe vyzkoušíme na té levnější (e-mailové) verzi,” uvedl Holiš.
Zprávy budou veřejnost informovat v dostatečném předstihu například
o dopravních uzavírkách. Přihlášení
ke službě bude aktivní během několika dní či týdnů. (lum)

Sňatků ubylo
Klesající tendenci má již pátým
rokem počet uzavřených manželství
v Rožnově. V loňském roce bylo oddáno celkem 74 párů. Církevních
sňatků z tohoto počtu bylo 17.
Statistiku za loňský rok ještě doplňuje 66 uzavřených souhlasných
prohlášení o určení otcovství. Toto
prohlášení uzavírají páry, které již
mají potomky a chtějí zlegalizovat
svůj vztah resp. uznat otcovství, ale
nadále chtějí žít společně v domácnosti na lidově řečeno „psí knížku“.
Tento počet je ve srovnání s rokem
2013 (65 párů) o jeden pár vyšší.
(tg)

Charita
vydala kalendář
Propagovat novou službu rožnovského střediska Charity Valašské
Meziříčí má nový kalendář, který
charita vydala. Jedná se o představení a propagaci Centra denních
služeb a výtěžek z prodeje kalendáře bude použit na pomůcky a materiály potřebné pro práci s klienty
v Centru denních služeb. Autory
fotografií jsou Stanislav Prečan
a Michaela Kubíková, některé záběry jsou vlastní, tedy pořízeny pracovníky Charity. (red)

Otevřené brány táhly
Celkem 8.241 hostů zamířilo do
rožnovského kostela Všech Svatých
v rámci projektu Otevřené brány.
Počet návštěvníků je o tisícovku
vyšší než v roce 2013. Do projektu
Zlínského kraje Otevřené brány
bylo v roce 2014 zapojeno 25 kostelů a celkový počet návštěvníků
v památkách sakrálního charakteru
stoupl na více než 133 tisíc. Město
Rožnov pod Radhoštěm je do projektu Otevřené brány zapojeno od
roku 2010 a v současnosti má uzavřenu platnou smlouvu o poskytování průvodcovských služeb v rožnovském kostele až do roku 2018.
(red)

První opilý řidič
2,12 promile alkoholu v dechu
naměřili rožnovští policisté prvního ledna krátce před pátou hodinou ráno poblíž motorestu Pelikán
v katastru obce Zašová pětadvacetiletému řidiči z Ostravy, který
podnapilý usedl za volant Hondy
Civic. Mladý muž přiznal, že jede
z Prostřední Beč v y, kde slavil
Silvestra. Je podezřelý z trestného
činu ohrožení pod vlivem návykové
látky s trestní sazbou do jednoho
roku. (r)
Únor 2015
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Hlídání přechodů je zatím u ledu
Už to budou téměř dva roky, co
se v Rožnově mluví o tom, že by přechody pro chodce v ranních a odpoledních hodinách mohli hlídat vedle
policie a strážníků dobrovolníci. S nápadem přišel Kontrolní výbor, podle
kterého by občanská výpomoc uvolnila kapacity státní a městské policie.
Lidé na hlídání se ale nakonec nenašli.
Během loňského roku vyvinuly
úřady maximální úsilí, aby služba
hlídaných přechodů byla spuštěna.
Zpočátku se zdálo, že se kandidáti na
městem placenou službu nenajdou, nakonec se ale několik lidí přeci jen přihlásilo. Šlo konkrétně o pětici mužů,
kteří by byli ochotni vykonávat činnost „strážce přechodů“.
„V červenci 2014 byl jeden z nich
hospitalizován v nemocnici, a dva po
pohovoru uvedli, že si myslí, že nepro-

jdou přes zdravotní kontrolu u závodního lékaře (pohybové ústrojí a zrak).
V srpnu byl jeden z dvou zbylých zájemců nemocný. Ani pro dva, natož
pro jednoho strážce přechodu nebylo
rentabilní vytvářet podmínky,“ konstatovala místostarostka Kristýna
Kosová (Zdravý Rožnov).
Že služba, která několik let
dobře funguje například ve Vsetíně,
v Rožnově zatím není, nijak nemrzí
vedoucího městské policie Marka
Grossmanna. Ten v přítomnosti
dobrovolníků na přechodech spatřuje hned několik problematických
bodů.
„Umístit strážce na problematických a nebezpečných místech by bylo
velkým rizikem. Na místech, která nepatří mezi problémová, jsou strážci
zase zbyteční,“ předeslal Grossman,

podle kterého by děti také mohly přijít o schopnost reagovat samostatně na
silniční provoz.
Dalším sporným bodem je převzetí
odpovědnosti. „Osobně neznám člověka, který by měl nějakou zkušenost
s řízením provozu a byl ochoten vzít
na sebe zodpovědnost za děti na přechodu,“ tvrdí Grossmann a dodává:
„Není jasně daná instituce, která by
strážce proškolila. Nikdo bez pověření zákonem nevezme na sebe zodpovědnost za činy neznámých, často
starších lidí. To platí i o kontrolách
činností.“
Vedoucí strážníků se rovněž domnívá, že se zvyšuje ochota řidičů
zastavovat u přechodů pro chodce,
zvláště pokud se jedná o děti, které
jdou z anebo do školy. Toto tvrzení
podporuje také skutečnost, že v po-

slední době nebylo ve městě na přechodu pro chodce zraněno žádné dítě.
„Myslím si, že ani lidé, kteří jsou
ochotni vykonávat funkci strážce
přechodu, si úplně neuvědomují svízelnost situací, do kterých se při této
činnosti mohou dostat. Konflikty s rodiči, netolerantními chodci, agresivními řidiči apod.“ uzavírá své úvahy
Grossmann.
Jenže ve městě jsou i lidé, kteří dobrovolníky na přechodech hájí. „Zájem
veřejnosti zapojit se do této služby byl
celkem malý. Zvažujeme ještě jednou
veřejnost oslovit, abychom si ověřili,
kde byl problém. Zároveň máme na
stole námitky pana Grossmanna, kterým přikládáme váhu profesionálního názoru a chceme s nimi pracovat.
Konečné stanovisko teprve padne,“ informovala Kosová. (lum)

Město po dlužnících nájemné vymáhá soudně
Více než 1,5 milionu korun dluží
na nájemném městu lidé, kteří využívají nebo v minulosti využívali k bydlení městské byty. S těmito dlužníky
se město vypořádává soudní cestou.
V současné době vede město
Rožnov pod Radhoštěm soudní či
exekuční řízení ve věci vymáhání
dluhů vzniklých v souvislosti s uží-

váním městských bytů proti 28 dlužníkům. Předmětem těchto soudních
a exekučních řízení je dlužná částka
v celkové výši 1 685 354 Kč (částka je
uvedena bez příslušenství a bez městem vynaložených nákladů na soudní
a exekuční řízení).
„Nemáme moc na vybranou
a vymáhat musíme. Ze zákona mu-

síme fungovat jako dobří hospodáři.
Příslušný odbor dělá všechny možné
pokusy, tj. domluvit se napřed mimosoudní cestou. Teprve když není
zbytí, musí k soudnímu vymáhání
přistoupit,“ vysvětlila místostarostka
Kristýna Kosová (Zdravý Rožnov).
Dlužit na úhradách za nájemné
dlužníkovi spánku příliš nepřidá.

„Vymáhat musíme od všech. Pokud
by šlo o jednu splátku, můžeme ji
řešit například z kauce, kterou nájemníci složili. Musíme postupovat v souladu se zákonem a vymáhat opravdu
ode všech dlužníků,“ potvrdil starosta
Radim Holiš (ANO). (lum)

ROŽNOV tel.: 571 625 570, 571 657 614 VAL. MEZIŘÍČÍ tel.: 571 611 112
VSETÍN hotel VSACAN tel.: 571 429 291 FRENŠTÁT tel.: 556 836 534
www.jokratour.cz, e-mail: jokratour@jokratour.cz

Aktuální nabídka na www.jokratour.cz

S JOKRATOUREM ZA SLUNCEM!
TA PRAVÁ DOVOLENÁ PRO VÁS!
DĚTI ZDARMA !
LETECKY Z OSTRAVY A BRNA – 8 i 11/12 dnů
TURECKO:

jen ALL INCLUSIVE hotely
s KVALITNÍMI SLUŽBAMI

LUXUSNÍM AUTOKAREM – 8 i 15 dnů
CHORVATSKO: s námi za NEUVĚŘITELNĚ LEVNÉ
CENY, již včetně dopravy!
ŘECKO:
SLUNCE, PRŮZRAČNÉ MOŘE,
ŠIROKÁ PLÁŽ – RÁJ NA ZEMI!
ITÁLIE:
ABSOLUTNĚ NEJLEVNĚJŠÍ
DOVOLENÁ s plnou penzí u moře!

LAST MOMENTY
LYŽOVÁNÍ
ITÁLIE – Val di Sole – hotel MILANO***
Nejnavštěvovanější lyžařské středisko z celé Itálie!
02. 03. – 08. 03.

5.800 + 5.200 skipas

Palackého 2205, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, mobil: 777 200 801,
tel./fax : 571 625 068, www.reality-kocourek.cz, e-mail: roznov@reality-kocourek.cz

Rožnov pod Radhoštěm

Rožnov pod Radhoštěm

Prodej RD 5+1v lokalitě Lázy. Zast. pl. 109 m², pozemek
1817 m². Srubovice, kolaudace r. 2012. Cena v RK

Prodej RD 2x2+1 na ul. Travinářská. Zast. plocha 110 m²,
pozemek 1562 m². Pozemek lze rozdělit. Cena v RK

Vigantice

Horní Bečva

Prodej novostavby RD 4+1 ve Viganticích. Zast. pl. 120m2,
pozemek 1549 m2. Kolaudace r. 2009. Cena v RK

Prodej dřevěnice 4+1. Zast. plocha 130m², pozemek
10 454 m². Vhodné k rekonstrukci. Cena 1 350 000 Kč

ITÁLIE – Val di Fiemme – hotel LANGESHOF***
Zastávka ski busu přímo u hotelu!
09. 03. – 15. 03.

5.900 + 5.600 skipas

RAKOUSKO – Tauplitz – Haus ALPIN NOVINKA!
Možnost lyžování přímo od ubytování!
05. 04. – 10. 04.

4.500 + 3.500 skipas

Cena zahrnuje: dopravu lux. autokarem, 3/4 ubytování s polopenzí, technický
průvodce, povinné pojištění klienta pro případ úpadku CK + 4/5 denní skipas.
Cena nezahrnuje: komplexní pojištění léčebných výloh (možnost dokoupení
32 Kč/os./den, děti do 12 let 18 Kč/os./den).

Dolní Bečva

Prodej nadstandard. nízkoener. RD 5+1. Zast. plocha 138m²,
pozemek 5 300 m². Kolaudace r. 2012. Cena 5 999 999 Kč

Rožnov pod Radhoštěm – ul. Jiřího Wolkera: Prodej bytu 2+1,
3. NP v cihlovém domě, podlahová plocha 49m².
Cena 1 390 000 Kč
Rožnov pod Radhoštěm – ul. Kulturní: Prodej bytu 1+1,
4. NP, podlahová plocha 34m².
Cena 710 000 Kč
Rožnov pod Radhoštěm – ul. 5. května: Prodej bytu 2+1,
4. NP, podlahová plocha 56m². Balkon.
Cena 990 000 Kč
Rožnov pod Radhoštěm – ul. Kulturní: Prodej bytu 2+kk,
přízemí, podlahová plocha 65m². Balkon.
Cena 1 440 000 Kč
Zubří – Sídlištní: Prodej bytu 3+1,
2. NP cihlového domu, podlahová plocha 57m².Balkon. Cena 990 000 Kč
Zubří - Sídliště 6. května: Prodej bytu 3+1,
2. NP, podlahová plocha 64m². Lodžie.
Cena 950 000 Kč

Další nabídku našich nemovitostí naleznete na stránkách www.reality-kocourek.cz
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Náměstí Míru i parkoviště
na Kramolišově zhodnotí
stavební komise
Jak bude vypadat náměstí Míru
nebo třeba lokalita u mostu na
Kramolišov, kde je v současné době
parkoviště? Prvotní návrhy a představy se sice už objevily, ale nové vedení města chce všechny obdobné
projekty konzultovat znovu se stavební komisí. Ta v minulém období
fungovala jen krátce a k návrhům se
nevyjádřila.
Pokud jde o lokalitu na Kramo
lišově, k jejímu budoucímu účelu
se mohli lidé v loňském roce vyjádřit prostřednictvím ankety na webu
města. Zastupitelstvo pak na základě
výsledků doporučilo zpracování studie s návrhem smíšené plochy a parkoviště. „Na odboru rozvoje je rozpracovaný projekt. Ale u něj, jako
u spousty dalších, je ten problém, že
ho nikdy neviděla stavební komise,
nebo odborníci, které bychom si
představovali. Proto v brzké době projde stavební komisí a pak uvidíme, co
dál,“ uvedla místostarostka Kristýna
Kosová (Zdravý Rožnov).
Kromě stavební komise by se
k projektu měli vyjádřit také občané.
„Uděláme veřejné projednání. Ideálně

přímo na místě a trochu zábavně, aby
lidé přišli,“ plánuje si Kosová.
Že by závěry komise nebo z veřejného projednávání nějak dramaticky ohrozily záměr projektu nebo
že by došlo do konce k jeho úplnému
zrušení, není příliš pravděpodobné.
„Záměr by se měnit neměl. Jen se projekt vyladí tak, aby se do něj vnesly,
řekněme naše myšlenky. V lokalitě
bydlím, jsem v kontaktu s lidmi. Je
tam hodně malých dětí, hřiště je podstatné a rozšiřovat parkovací plochy
je rovněž důležité,“ sdělil starosta
Radim Holiš (ANO).
K projektu zřejmě řeknou své také
obyvatelé nedalekého Záhumení, kde
chybí větší hřiště. „To je ta druhá
komunita, která do toho asi bude
taky hodně mluvit. Ti by měli rovněž přijít na veřejné projednávání,
nějaké poznatky už od nich máme,“
potvrdila místostarostka s tím, že
veřejně dostupná hřiště měly v programu všechny koaliční strany, což
by celou věc mohlo značně urychlit.
V letošním roce k realizaci nedojde. Radnice chce zkompletovat projektovou dokumentaci a v případě

vhodných dotačních titulů se stavbou začít až v příštím roce.

Náměstí míru
Velice obdobná situace panuje
v souvislosti s rekonstrukcí náměstí
Míru. Tam se lidé až do konce února
mohou vyjadřovat už ke druhému návrhu. „Ten první vzbudil poměrně
silné emoce,“ předeslala Kosová a dodala: „Pro nás je v tuto chvíli hodně
zásadní dát to na stavební komisi.
Uvidíme, co k tomu řeknou. Je to
veřejný prostor, takže řešení by mělo
být pokud možno kvalitní a odborné.
Vidím tam nějaký posun od prvního
návrhu ke druhému, ale myslím, že je
tam ještě značný prostor ke zlepšení.“
„Určitě by to chtělo ještě i veřejné
projednávání, aby se představy lidí
daly probrat najednou. Je fajn, že se
připomínky posílají e-mailem, ale
myslím si, že u tohoto projektu si
klidně můžeme dovolit sejít se ještě
jednou,“ řekla místostarostka.
Také v tomto případě by letos
měla být hotová projektová dokumentace, k realizaci by mělo dojít
nejdříve v příštím roce. (lum)

Odešel Jan Zůbek,
doyen valašských učitelů a malířů
Zemřel ve středu 31. prosince 2014
ve věku 94 let. Namísto loučení všem
přátelům a známým vzkázal: ...při
vzpomínce budu žít s Vámi...
Především se považoval za učitele:
„Učitelské povolání bylo v mém životě
všecko. Ten malíř až potom.“
Narodil se 10. listopadu 1920 a učit
začal roku 1942 ve Valašské Bystřici.
Po první vyučovací hodině se svěřil
kolegům: „Řekl jsem všecko, co jsem
věděl, dál nevím, co mám dětem vyprávět.“ Jeho učitelská dráha trvala
přes 40 let. V letech 1945–47 si profesní odbornost rozšířil o výtvarný
obor, který úspěšně zakončil obhajobou závěrečné práce Lidové umění
a stavitelství na Valašsku. V letech
1966–68 ukončil vysokoškolské studium psychologie, pedagogiky a výchovného poradenství na Karlově univerzitě v Praze; obhajoba závěrečná
práce, jako pedagogické čtení o výchově k povolání, byla oceněna stříbrnou plaketou Komenského (při neudělení zlaté plakety).
Druhé nejhlavnější bylo pro Jana
Zůbka malování. „Zajímaly mne pře4

Kradl v Albertu
Hodně nepovedený start do
nového roku má za sebou zloděj z Vidče, který se rozhodl krást
v rožnovské prodejně Albert na ulici
Svazarmovská. Nejenže si žádný lup
neodnesl, ale přímo na prodejně byl
rovněž zadržen. Když na místo dorazili rožnovští strážníci, zjistili, že
poberta odcizil zboží v hodnotě pouhých dvacet osm korun. Za toto své
protiprávní jednání byl ale městskými
strážníky odměněn pokutou ve výši
tisíc korun. (lum)

Mikroregion
má rozpočet
Sdružení Mikroregion Rožnovsko
je dobrovolným svazkem obcí mikroregionu Rožnovsko. Sdružuje celkem
sedm obcí a od konce prosince má
schválen rozpočet na rok 2015. Příjmy
rozpočtu tvoří především členské příspěvky jednotlivých členů a také příjmy z projektu Studie protipovodňových opatření a dotace na projekt
Meziobecní spolupráce. Tyto dvě kapitoly jsou také nejvýznamnějšími
částmi výdajové stránky rozpočtu.
Kromě toho vydá SMR prostředky
také na tvorbu nových propagačních
materiálů nebo na svou prezentaci na
veletrzích cestovního ruchu. Část
prostředků mikroregionu půjde také
na úhradu Lékařské služby první pomoci nebo na různé sportovní aktivity. (red)

Koncerty rekordní
Částku 80 194 korun vybrali
pořadatelé v rámci čtyř adventních
koncertů Základní umělecké školy
v Rožnově. Jedná se o rekordní sumu.
Částka byla rozdělena podle jednotlivých koncertů Charitě Valašské
Meziříčí pobočka Rožnov (1. koncert – 10 243 korun), MŠ 1. máje
a jejich třídě „KUŘÁTKA“ (2. koncert – 11 095 korun), ZŠ Praktické
(3. koncert – 17 815 korun) a Poradně
pro ženy a dívky v Rožnově (4. koncert – 41 041 korun). (red)

Rozbité dveře

Učitel a malíř Jan Zůbek. Foto: R. Sobotka

devším staré chalupy, tak charakteristické pro Valašsko,“ uvedl. „Ten
zdejší kraj je ve mně trvale zakotvený, proto jsem tak rád navštěvoval
Valašské muzeum, potěšit se, odpočinout si.“ Spolupracoval s rožnovskými
výtvarníky a spolu s nimi vystavoval, pravidelně také v Galerii náby-

tek Kramolišovi.
Trochu ho zlobilo zdraví, ale do
poslední chvíle zůstával optimistou.
Tak tomu je i ve verších na smutečním oznámení:
Za Hážovkou roste / mladá ratolest, / až mňa jednúc zapomenú / ty tu
budeš kvést. (sb)

Operační MP Rožnov přijal
z kraje roku telefonické oznámení,
že na ulici Moravská 1443 v prvním patře je velký hluk. Na místo
se dostavila hlídka strážníků, kteří
na místě zjistili, že neznámý pachatel rozbil v přízemí, v 1. a 2. podlaží
skleněnou výplň dveří na chodbách
společných prostor. Obyvatelé domu
nebyli schopni ztotožnit pachatele,
nikdo jej nezahlédl, pouze slyšeli na
chodbách hluk. Celá věc byla oznámena Městskému úřadu. (r)
Únor 2015
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Jednonohý zloděj operoval v Rožnově
Vloni v říjnu prošetřovali rožnovští policisté krádež peněženky v jednom rožnovském hotelu. Poškozený
tehdy uvedl, že se v hotelu, kde pracuje, pohyboval podezřelý muž, který
chodil o berlích, jelikož měl jen jednu
nohu. S mužem se potkal dvakrát, poprvé se s ním jen pozdravil a podruhé,
když ho spatřil vycházet z dámského
záchodu, se ho zeptal, co hledá. Muž
uváděl, že je mu hrozně špatně, jelikož

si zapomněl vzít léky. Pracovník hotelu
se ho zeptal, zda nepotřebuje někam
odvézt. Podezřelý muž chtěl svézt do
centra města, ovšem po cestě, když
čekali v koloně vozidel, řidiče znenadání požádal, aby mu zastavil.
„Zaměstnanec hotelu po návratu
zjistil, že mu chybí peněženka, ve které
měl přes sedm tisíc korun a doklady.
Policisté pak společně s ním našli peněženku pohozenou na dámské toaletě

Dolní Bečva

měrně jednoduchá, uprostřed kruhu
měla své místo rostlina blíže neurčeného druhu, snad bodlák nebo pampeliška. U současného znaku obce
v horní zelené části, symbolizující
Moravskoslezské Beskydy, je zlatě provedený dvouocasý lev, symbol majitelů
panství Žerotínů. Lev drží v tlapách
trojramenný řeckokatolický kříž ze
sousoší Cyrila a Metoděje, který symbolizuje Radhošť.
Spodní bílé pole odděluje vlnovka,
symbol řeky Bečvy, v něm se nachází
květina, kterou heraldikové určili jako
bodlák.
Dolní Bečva prodělala v posledních letech řadu proměn, například
vybudování obchodního centra a moderní návsi, které dominuje historická
socha sv. Aloise. Obec, položená v sevřeném údolí Rozpité, má řadu zajímavých a památných míst, mimo jiné
starobylou zvoničku na Pavlově louce,
kapličky na Kamenném a další. Je jedinou obcí u nás, která se rozkládá na
úpatí památné hory Radhošť a má
výhled rovnu na cyrilometodějskou
kapli. (sb)

Znak obce Dolní Bečva. Foto: archiv

Heraldika se v posledních desetiletích dostala do popředí zájmu
nejen odborníků, také široké veřejnosti. Každé město, každá obec má
svůj znak, svůj prapor. Jak vznikaly
a jaké jsou?
Dne 14. 3. 2002 byl Poslaneckou
sněmovnou ČR udělen obci Dolní
Bečva znak a prapor. Insignie převzal z rukou tehdejšího předsedy
sněmovny a pozdějšího prezidenta
Václava Klause starosta Pavel Mana.
Pečeť obce z 19. století byla po-

v hotelu. Doklady tam byly, ovšem peníze chyběly. Policisté začali po muži,
který měl jenom jednu nohu a tmavé
vlasy stažené do culíku, pro podezření
z krádeže bezvýsledně pátrat. K výraznému posunu ve vyšetřování došlo
22. ledna,“ informovala tisková mluvčí
okresní policie Lenka Javorková.
Na linku 158 zavolali občané
Rožnova a upozornili na pohyb podezřelého muže s jednou nohou. Službu

měl zrovna stejný policista jako při
vyšetřování říjnové krádeže. „Když
podezřelého muže spatřil, ihned si
loňský případ spojený s mužem s jednou nohou vybavil,“ uvedla Javorková
s tím, že muž se ke krádeži přiznal.
Jedná se o třiapadesátiletého muže
z Ostravska s bohatou trestní minulostí majetkového charakteru. Rožnov
si vybral náhodně. Hrozí mu až dvouletý trest. (lum)

Benefiční výstava pro Iskérku
Iskérka o.p.s. připravila benefiční
prodejní výstavu klasika české portrétní fotografie Vladimíra Bruntona.
Jeho díla ozdobí prostory rožnovské
restaurace Brasserie Avion od pátku
6. února 2015 na dva měsíce. Výtěžek
z prodeje je určen na poskytování
péče lidem s duševním onemocněním v Sociálním centru denních aktivit Iskérka v Rožnově p. R. Soubor
dvanácti uměleckých obrazů spojuje
téma fotografického aktu a jednotlivá díla jsou laděna od modernistického až experimentálního vyznění
po jemně laděné náměty a kompozice, na jaké jsme zvyklí u klasiky.
Nezaměnitelnost jim ovšem dává rukopis autora využívající neotřelé techniky tvorby. Základem fotografického
obrazu na lakovaném bavlněném archivním papíru je tzv. „vlhký“ přenos velkoformátového polaroidového
pozitivu.
Vladimír Brunton se narodil
v Rakovníku ve znamení raka v roce
1961. K vlastní fotografické tvorbě jej

v pětatřiceti letech přivedlo setkání se
skutečností, že jeho dědeček byl fotograf a zanechal po sobě mnoho starého fotografického materiálu, který
měl možnost postupně používat ke
svým experimentům. Dnes fotografuje téměř výhradně „postaru“ velkoformátovým deskovým fotoaparátem
a materiál následně vlastnoručně zpracovává chemickým procesem s využitím platinové emulze. Touto technikou portrétoval řadu významných
českých a světových osobností. Svým
ojedinělým přístupem k fotografování
po právu patří mezi naší fotografickou
elitu.
Každý host, kterého dílo zaujme
a zakoupí jej pro svoji potěchu, jako
dar blízkým anebo investici do umění,
podpoří lidi s duševním onemocněním na jejich cestě k uzdravení. Na
závěr je třeba vyjádřit poděkování jak
autorovi obrazů, tak i panu Jiřímu
Študentovi za vstřícnost, s níž umožnil Iskérce o.p.s. benefiční výstavu
uskutečnit. Erik Srovnal

• Pneuservis
• Geometrie
• Opravy
• Prodej autodílů
• Plnění klimatizací

platí do vyprodání zásob

Rožnov pod Radhoštěm
Frenštátská 2683
Tel.: 571 626 233

objednáváme
na přezutí

www.kastini.cz
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Jaromír Mrlík slaví osmdesát let
Motto: Čas nám běží přátelé, aneb
čas utíká jako jelen…
Tuto tvrdou realitu poznal 30.
ledna 2015 i valašský tenisový bard
Jaromír Mrlík.
Narodil se ve Zlíně-Malenovicích,
kde od mládí sportoval. Závodně hrál
kopanou, tenis, hokej, běhal na lyžích
a věnoval se i lehké atletice.
V současné době žije již 62 let
v samém srdci Valašska, v Rožnově
pod Radhoštěm. S přibývajícími léty
a získanými zkušenostmi přešel do
dalších činností spojených se sportovním děním – trénování, rozhod-

cování a organizování tenisových soutěží družstev a turnajů jednotlivců.
Jako vrchní rozhodčí řídil Mis
trovství ČR ve všech věkových kategoriích. Jako čárový rozhodčí působil řadu let při utkáních Davisova
poháru, na turnajích WTA i ATP.
Několik desítek let pracoval i v řídících orgánech ČTS (předseda OTS,
člen Obl. TS, člen komise výstavby
ČTS ).
Jako organizační pracovník působil v průběhu let v oddílech Rožnov
p. R., Zašová a TK DEZA Valašské
Meziříčí, kde byl 17 let.

Až do svých 75 let byl aktivním
účastníkem seniorských soutěží
v celé ČR, ale také se účastnil seniorských turnajů v zahraničí: Německo,
Rakousko, Polsko.
Stal se seniorským přeborníkem
ČR: 1x dvouhra, 2x čtyřhra a 3x mix.
Závěrem několik jeho postřehů:
„Tenis je krásná hra, pokud jej nehraju já sám nebo moje děti.“
„Rozhodčí v tenise jsou jako benzín – čím dál dražší, ale bez nich to
prostě nejede!“ (rtk)
Oslavenec Jaromír Mrlík jak jinak, než na tenisovém kurtu. Foto: RTK

Jak knížky rožnovské knihovny putují za čtenáři
čtenářské zážitky.
„Projekt putovní knihy jsme zahájili v roce 2012, kdy jsme přemýšleli co dělat s multiplikáty. V oběhu
jich jsou asi dvě stovky,“ uvedl ředitel Městské knihovny Pavel Zajíc.
„Putovní kniha má v prvé řadě
udělat lidem radost, zkrátit dlouhou
chvíli při čekání v prostorách veřejných institucí. Je to ovšem i náš marketingový záměr, upřít pozornost veřejnosti k městské knihovně. Knihy
šíříme, obměňujeme a doplňujeme
tak třikrát v průběhu roku.

3. Etáž Vás zve na výstavu

Bezručova 663, Rožnov pod Radhoštěm
6

JAROSLAV
KOLÉŠEK

Na vernisáži zahraje Honza Šnéberger

Kniha autorky Hedwig Courths–
Mahlerová „Drama na Glossowě“
měla na obalu přelepku „Putovní
kniha z rožnovské knihovny“ a vloženou kartou s textem: Kniha, kterou právě držíte v rukou, je součástí
projektu „Putovní kniha“ Městské
knihovny Rožnov pod Radhoštěm.
Pravděpodobně jste ji někde našli nebo
vám ji někdo dal. Můžete ji prolistovat, přečíst nebo ji nechat ležet. Do
oběhu ji můžete vrátit na jakémkoliv
čistém místě. Děkujeme za dobré zacházení s knihou a přejeme příjemné

Stará sádra nerezaví

06 | 02
18.00 hodin

Mezi tituly jsou zastoupeny knihy
lehčího žánru – detektivky, romantika, thrillery, ale také klasická díla
světové a české literatury. Čtenáři si
mohou knihu přečíst přímo na místě,
nebo si ji odnést domů, popřípadě
knihu kdekoliv vrátit a dát ji tak znovu
do oběhu.
I když přímých ohlasů na tuto aktivitu příliš nemáme, knihy na původních místech většinou nenajdeme, což
svědčí o tom, že si své čtenáře našly.
Hodnotím tuto akci naší knihovny
pozitivně, je to služba lidem s velmi

nízkými náklady, navíc propaguje
městskou knihovnu. Kde všude čtenáři knihy najdou? V čekárnách lékařů na poliklinice, na poště, v několika kavárnách, v čekárně na nádraží,
v informačním centru a třeba i na autobusových zastávkách.“
Zmíněnou knihu jsem našel na stolíku v čekárně dentální ordinace mezi
výzvami a doporučeními jak ošetřovat chrup, aby byl zdravý a krásný.
I projektu putovní knihy jde o zdraví
a krásu, byť duševní, ale na druhé
straně všechno souvisí se vším. (sb)

TERMÍNY UZÁVĚREK V ROCE 2015
Měsíc vydání

Uzávěrka

Distribuce

Únor

20. 1.

31. 1. – 2. 2.

Březen

27.2.

6. 3. – 8. 3.

Duben

3. 4.

10. 4. – 12. 4.

Květen

30. 4.

8. 5. – 10. 5.

Červen

29. 5.

5. 6. – 7. 6.

Červenec

26. 6.

3. 7. – 5. 7.

Září

28. 8.

4. 9. – 6. 9.

Říjen

2. 10.

9. 10. – 11. 10.

Listopad

30. 10.

6.11. – 8. 11.

Prosinec

4. 12.

11. 12. – 13. 12.

Leden 2016

8. 1.

15. 1. – 17. 1.
Únor 2015
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Hranice na Moravě
Předjarní čas lze spojit s příměstskou turistikou. Tentokrát pojďme
navštívit město Hranice na Moravě.
Vzdálené od Rožnova pod Radhoštěm
pouhých 37 km je snadno dostupné
automobilem nebo autobusem, ale zejména po železnici. Město, ležící na
jantarové cestě, je prvně zmiňované
roku 1169. Nachází se v Moravské
bráně, tvořící hranici mezi Českým
masivem a Karpatami.
Průvodcem po zajímavostech
nám bude hranický rodák a rožnovský malíř Vladimír Bartošek. „Za
výchozí bod zvolíme železniční zastávku Hranice město. V její bezprostřední blízkosti je budova lesnické
školy (z r. 1896). U ní se na rozloze
3,07 ha nachází Arboretum, volně
přístupné veřejnosti. Nedaleko nádraží je také hlavní městský hřbitov.
Jeho součástí je vojenský hřbitov, kterému dominuje mohutná plastika lva.
Kromě jiných zajímavých náhrobků
významných osobností je to hrob lékaře, lidumila, buditele a spisovatele
Josefa H. A. Galaše (1756–1840).
Podchodem pod železničním náspem a cestou za tratí se přibližně
po kilometru dostaneme k význam-

nému poutnímu místu U Kostelíčka.
Filiální kostel, zasvěcený Narození
Panny Marie, také někdy Kostelíček
pod lesem, byl podle tradice vystavěn zakladatelem Hranic mnichem

krejčovský mistr Havel. U kostelíčka
mají náhrobky významné osobnosti,
například Antonín Kunz (1859–1910),
významný továrník čerpací techniky,
jehož pumpy kunzovky pracují po-

Vladimír Bartošek, hranický rodák a rožnovský malíř, při výhledu na Moravskou bránu.
Foto: R. Sobotka

Jurikem (zemř. 1209). Kostelíček se
stal centrem místního kultu Matky
Boží hranické, kterou představuje posvátná socha z lipového dřeva, vysoká
114 cm, ze 2. poloviny 15. století.
V kopci za kaplí byli v letech 1686
až 1707 usazeni poustevníci – mniši
kapucíni, jedním z nich byl i hranický

dnes. Od Kostelíčka je nádherný výhled na město i na Moravskou bránu.
Pokud se boční cestou vyšplháme
na kopec Skalku, otevře se před námi
výhled na Oderské vrchy, na hranickou Cementárnu s povrchovým dolem
na těžení vápence. Východním směrem to je neopakovatelný výhled na

Moravskoslezské Beskydy.
Neméně zajímavý je střed města.
V bezprostřední blízkosti Masarykova
náměstí se nachází římskokatolická
fara (1773–1782). Náměstí dominuje budova radnice a farní kostel
Stětí sv. Jana Křtitele (1754–1763);
zdejší plastiky křížové cesty zhotovil
rožnovský řezbář Karel Chovanec.
Uprostřed náměstí najdeme v dlažbě
rozměrnou desku, kde byli v letech
1610 a 1627 pro odboj Hranic proti
kardinálu Ditrichtsteinovi sťati primátor města Adam Burkeš a Lukáš
Kremz. Půvab má hluboké podloubí,
také však úzká ulička k budově synagogy (ze 17. století).
V místě někdejší katovny je dnes
restaurace Katowna, kde „hostům podávají poctivé porce a sezónní speciality“. Pozornosti turistů by neměla
uniknout ani příměstská stavba mohutného viaduktu, který je součástí
páteře železniční dopravy České
republiky.
Město Hranice na Moravě, podobně jako Rožnov pod Radhoštěm,
je plné urbanistických i přírodních zajímavostí, i proto jsou mi obě místa
blízká.“ (sb)

Jak na Nový rok…
Již mnoho let si na Silvestra nedávám žádná novoroční předsevzetí. Již
mnoho let totiž vím, že na to nemám
je dodržet a že byla stejně nesmyslná.
Již mnoho let nemám rád Silvestr jako
takový. Nesnáším totiž všeobecné
veselí „na povel“ a nestoudně zoufalou televizní zábavu. Již mnoho let
s vděkem vzpomínám na úroveň televizních silvestrů s panem Menšíkem
z dob bolševické cenzury. Bude zajímavé sledovat, kolik let ještě bude
naše televize žít z tohoto archivu zábavy, nejsouce schopna vytvořit něco
lepšího, ačkoliv již programovou cenzuru nemá a může se všechno, že. Ale
v tom to asi nebude…
Je to již mnoho let, co jsem si jako
dítko vsugeroval, že Silvestr znamená
konec milovaných a kouzlem protkaných Vánoc plných televizních pohádek, rodinných setkání a radosti
z dárků, že po smutně mrtvém novoročním dnu se zase jde do školy
s vědomím, že léto a další prázdniny
jsou v nedohlednu, o mnoho let později pak pravidelně v ranní tmě se
opakující ospalý a chladný „průvod
utrpení“ do zaměstnání u brány závodu doprovázený zoufalým kvílením
místní dechovky a pak první pohled
Únor 2015

do nově vyfasovaného stolního kalendáře, který jasně oznamoval, že nejbližší letní dovolená bude, až otočíme
všechny jeho listy a začneme listovat
zase pozpátku k jeho titulnímu listu.
Prostě v polovině roku…
Navíc pro mě Novým rokem začíná ono dnes tak populární a odborně propírané roční „období depresí“. Kdepak deprese na podzim,
jak často tvrdí oficiální psychologie!!!
U mě je to vždycky první kvartál nového roku, tedy ono opěvované jaro.
Jednak si vždycky představím tu nekonečnou časovou vzdálenost do příchodu léta a s tím spojenou vidinu
další delší dovolené. Druhak je přede
mnou obraz zimy, plískanic, nebo naopak zmrazků, hrbatých neodklizených a zrádně klouzavých chodníků
či silnic plných magorů, kteří si myslí,
že jejich vozu a řidičskému umění nic
neodolá, okraje chodníků se sněhovými bariérami plných žlutých děr
od moči promrzlých a uválených psů
mnohdy v odporných psích oblečcích,
všudypřítomné posypové černé kamení a škvára na bílém podkladě…
Kouzelné zimní scenerie známe jen
z obrázkových kalendářů a televizních reklam. Tady ve městě obvykle

není nikdy sněhu tak akorát: buďto
není žádný, nebo je ho tolik, že nikdo
neví kam s ním a tato jindy romantická bělostná peřina se stává celospolečensky nenáviděným nepřítelem.
Radost dětí se jaksi nebere v úvahu.
Nakonec dokonale to vystihl Jarek
Nohavica ve své Ladovské zimě.
A po tom všem přijde vytoužené jaro: krajina se pomalu zbavuje
zbytků sněhu a objevuje se smutně
šedá a špinavá tráva a holé stromy,
všude nepořádek, odpadky, zbytky
vánočních papírů, silvestrovských rachejtlí a odhozených láhví. Doma už
nesušíme promočené boty, ale smýváme z nich škvárový prach. Čert ví,
jak dlouho budeme chodit zaprášenými chodníky, než první jarní deště
spláchnou tu odpornou všudypřítomnou šedou hmotu a objeví se první zelené stopy rodícího se života. Obvykle
to je právě až po tom prvním kvartálu
roku. Fakt nechápu, jak na někoho
můžou přijít ty deprese s příchodem
nádherně barevného a romantického
podzimu, kdy sluníčko ještě trochu
zahřívá zem, pryč jsou úmorná letní
vedra a před námi je zase ten kouzelný
předvánoční čas a pak samy Vánoce.
Tak proč mít deprese na podzim?

Dodnes nechápu, kdo pronesl
jako první to u nás oblíbené rčení:
„Jak na Nový rok, tak po celý rok“.
Zamysleli jste se někdy nad ním?
Co může být bezútěšnější, než atmosféra sálu hospody či obývacího
pokoje v bytě ráno po silvestrovské
oslavě… Roztahané stoly se špinavými ubrusy s vlhkými fleky, popelníky přetékající nedopalky, osychající
talíře od jednohubek a nad tím vším
se vznáší zatuchlý pach cigaret, zvětralého piva a nedopitých šampusů.
Podlaha je pokrytá barevnými kolečky a všude cáry barevných papírových konfet. Sem tam zahlédnete
zborcenou postavu v židli (v lepším
případě), spící s hlavou na stole v roztodivných polohách. A to nemluvím
o ranní kocovině v hlavě. Skoro každý
jsme to někdy zažili. Nic moc, že?
A to je, prosím pěkně, právě ráno či
dopoledne Nového roku. A když se
podíváte z okna? Mrtvé ticho ulice,
všude plno ohořelého barevného odpadu z raket a dělobuchů, sem tam
prázdné lahve a tím vším šourající
se osamělá postava se psem… Prostě
typické novoroční mrtvo. Tak tedy
„jak na Nový rok, tak po celý rok“!
No děkuji pěkně… Petr Liška
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Kulturní přehled
PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI
Po 16. 2.
až Ne 22. 2. 20.00 h

JINÝ SVĚT
Čt 8. 1.
až Pá 27. 3. Galerie Na Radnici
- výstava fotografií Tomáše
Hlucháně zaměřená na
život a krásy nádherného
světa jihovýchodní Asie
DOŽIVOTÍ... 1. celo
Út 3. 2.
až So 28. 2. republiková kampaň
kino Panorama
17.00 h
- výstava o životě
s Parkinsonovou nemocí
St 4. 2.
08.30 h

Čt 5. 2.
19.00 h

VELKÁ CIRKUSOVÁ
POHÁDKA
kino Panorama
- divadelní představení pro
děti z MŠ a žáky I. stupně ZŠ.
Klub cestovatelů
DOTKNOUT SE INDIE
T klub
- přednáška o Indii

KINGSMAN: TAJNÁ SLUŽBA
Čt 19. 2.
až Ne 22. 2. 17.30 h
ŽENA V ČERNÉM:
ANDĚL SMRTI
18.00 h

Po 23. 2.
až St 25. 2.

NEZLOMNÝ
20.00 h

Čt 26. 2.

FILMOVÝ KLUB: BIRDMAN
18.00 h

HOROTAJ
Pá 9. 1.
až So 28. 2. chodby knihovny
- cyklus skic Michaely
Kachtíkové z italských hor

Pá 27. 2.
až Ne 1. 3.

ZVONILKA A TVOR NETVOR
18.00 h

Po 2. 2.
16.00 h

Pá 27. 2.
až Ne 1. 3.

TEORIE VŠEHO
20.00 h

Út 3. 2.
08.15 h

HROMNIČNÁ VYCHÁZKA
AN, nást.16

Pá 6. 2.
18.00 h

24. Ples seniorů
hotel Eroplán

Út 10. 2.
09.00 h

NENÁROČNÁ vycházka
u altánku
Seznámení
se starostou
sál Seniorcentra
- dotazy, připomínky a návrhy
na spolupráci města a seniorů

So 14. 2.
19.30 h

RETROPLES
Společenský dům
- tradiční ples T klubu

Út 17. 2.
18.00 h

Pavel Helebrand
DEKAMERON
Společenský dům
- hudební divadlo podle
Giovanniho Boccaccia

Út 10. 2.
15.00 h

JIŘÍ ČERNÝ – ROCKOVÁNÍ
T klub
- povídání o hudbě, politice,
zajímavých lidech

St 11. 2.
08.00 h

zájezd do V.Karlovic,
termál v hotelu Horal
AN

Čt 12. 2.
15.00 h

Kino pro seniory:
Co jsme komu udělali

So 14. 2.
16.30 h

balet La Sylphide
AN
- zájezd do divadla A. Dvořáka

Po 16. 2.
09.00 h

Měření glykémie
malá kancelář KS

Út 17. 2.
08.40 h

VEŘOVICKÉ VRCHY
vlak. nádraží

St 18. 2.
15.00 h

Právní poradna
JUDr. Milana Matuly
kancelář KS

St 18. 2.
15.00 h

V3V – cestopisná
přednáška IZRAEL
- Ing. Tvrz z V. M.

Út 24. 2.
09.00 h

DO PIVOVARU
u nábytku Kramolišovi

St 25. 2.
15.00 h

Beseda IZS – Ochrana
obyvatel
sál Seniorcentra

Čt 26. 2.
07.00 h

jednodenní zájezd
na Ostravsko
AN
- dolní oblast Vítkovic,
Nová Karolina, Klimkovice

Čt 19. 2.
19.00 h

Út 24. 2.
19.00 h

St 4. 3.
19.00 h

Studio Dva HVĚZDA
Společenský dům
- původní česká ONE WOMAN
SHOW Patrika Hartla
VALAŠSKÁ BLUESOVÁ
SPOLEČNOST
T klub
- tradiční akustický koncert
známé rožnovské kapely

Čt 29. 1.
až Ne 1. 2.

VELKÁ ŠESTKA
18.00 h

Čt 29. 1.
až Ne 1. 2.

MORTDECAI:
GRANDIÓZNÍ PŘÍPAD
20.00 h

Po 2. 2.
až St 4. 2.

WHIPLASH
18.00 h

Po 2. 2.
až St 4. 2.

KÓD ENIGMY
20.00 h

Čt 5. 2.
až St 11. 2.

SPONGEBOB VE FILMU:
HOUBA NA SUCHU
18.00 h

Čt 5. 2.
až Ne 8. 2.

BABOVŘESKY 3
20.00 h

Po 9. 2.
až St 11. 2.

SLÍDIL
20.00 h

Čt 12. 2.

Filmový Klub: TŘI SRDCE
18.00 h

SLYŠET TANEC ZPÍVAJÍCÍHO
Pá 9. 1.
až So 28. 2. KVĚTU HVĚZDY
podkroví knihovny
- výstava obrazů Mariannach

Po 23. 2.
až St 25. 2.

program vždy od 9–11.30 h

MĚSTO V MÉ PAMĚTI
podkroví knihovny
- čtení literárních prací
z vlastních šuplíků

Út 3. 2.
09.00 h

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA
TŘETÍHO VĚKU
studovna
- kurz Potraviny a spotřebitel

St 4. 2.
15.00 h

ČTENÍ SLUŠÍ KAŽDÉMU
Domov seniorů
- čtení z vítězných prací
soutěže O poklad strýca Juráša

Út 17. 2.
09.00 h

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA
TŘETÍHO VĚKU
studovna
- kurz Potraviny a spotřebitel

Pá 20. 2.
17.30 h

VLADIMÍRA KLIMECKÁ
podkroví knihovny
- beseda s regionální autorkou,
rodačkou z Horní Bečvy

St 25. 2.
17.30 h

ROK A JEHO RYTMUS
podkroví knihovny
- cyklus besed
s Martou Stoklasovou

Čt 26. 2.
17.30 h

NECHTE KNIHY
PROMLUVIT A ZAZPÍVAT
podkroví knihovny
- první část nového
literárního cyklu knihovny

Út 3. 2.
17.30 h

SYSTÉMOVÉ A RODINNÉ
KONSTELACE
- interaktivní přednáška:

TAJEMSTVÍ ŽENSKÉHO
St 4. 2.
09–10.30 h PÁNEVNÍHO DNA
- praktický kurz pro zdraví

So 21. 2.
16.00 h

společné sdílení na téma:
KOMUNITNÍ ŠKOLA, ŠKOLKA

Ne 22. 2.
15.00 h

MEDITACE A ZVUKY
MANTER
- meditace

Po 23. 2.
17.30
až 19.45 h

O LÉČENÍ LIDÍ
A PŘEDÁVÁNÍ ŽIVOTNÍ SÍLY
- přednáška s besedou

Út 24. 2.
16.30 h

BIO-BEDÝNKY
V ROŽNOVĚ P. R.
- besedování

Čt 26. 2.
18.30 h

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
A TANEC PRO ŽENY

So 28. 2.
SPOKOJENOST – PRÁCE
13–18.00 h VERSUS OSOBNÍ ŽIVOT
- praktický kurzík

Po 2. 2.
15.30 h

Odpolední keramické
tvoření

Čt 5. 2.
18.00 h

Filatelisté zvou
veřejnost

Pá 6. 2.
14.00 h

Čarování
v posilovně

Pá 6. 2.
14.00 h

Výroba košíků z pedigu
SVČ – keramická dílna

So 7. 2.
14.30 h

ZPĚVÁČEK ROKU 2015
- oblastní kolo soutěže ve
zpěvu lidových písní

Ne 8. 2.
14.00 h

Dětský maškarní
karneval
Val. šenk Prostřední Bečva

So 14. 2.
14.00 h

Závod ve šplhu o tyči
tělocvična ZŠ 5.Května

Po 16. 2.
15.30 h

Odpolední keramické
tvoření

St 18. 2.
13.00 h

Maškarní rej s Heart 2
Beat a Static Breakers
tělocvična ZŠ 5.Května

Pá 6. 2.
17.00 h

POHLED DO POSVÁTNÉ
GEOMETRIE, ARCHITEKTURY
A EKONOMIE DARU
- přednáška: Michael Rice

Čt 19. 2.
18.00 h

POSVÁTNÁ GEOMETRIE,
So 7. 2.
až Ne 8. 2. ZÁKL. STRUKTURA ŽIVOTA
10–17.00 h - praktický intenzivní seminář

Filatelisté zvou
veřejnost
SVČ

Pá 20. 2.
14.00 h

Výroba košíků z pedigu
SVČ – keramická dílna

Po 9. 2.
17.30 h

OSHO MEDITACE,
DÝCHÁNÍ DO ČAKER
- meditace

Pá 27. 2.
14.00 h

Okrskové kolo
v recitaci žáků ZŠ
ZŠ Videčská

Út 10. 2.
17.15 h

ECHOŠOU SEBELÉČENÍ,
OSVÍCENÍ, MOUDROST
- interaktivní přednáška

Pá 27. 2.
17.00 h

Pohádkový pátek
- O kohoutkovi a slepičce
a Jak ježek vyhrál závod

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
A TANEC PRO ŽENY

Út 3. 2.

JUPITER VYCHÁZÍ
Pá 13. 2.
až Ne 15. 2. 20.00 h

Tvoříme ze
slaného těsta

Út 10. 2.

Hrátky se
zažehlovacími korálky

SETKÁNÍ S FILIPÍNSKOU
So 14. 2.
10–11.30 h LÉČITELKOU
- povídání a meditace

Út 17. 2.

Karneval

So 14. 2.
11.30 h

Út 24. 2.

Pohádka:
BOUDO, BUDKO

MOHENDŽODÁRO
Ne 15. 2.
10–18.00 h - celodenní seminář
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Pá 20. 2.
SYSTÉMOVÉ KONSTELACE,
17–22.00 h POHYBY DUŠE
- seminář

Valašská zima
SVČ sál
- vernisáž výstavy a ocenění
autorů vítězných prací

Čt 12. 2.
18.30 h

BIG EYES
18.00 h

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
A TANEC PRO ŽENY

St 18. 2.
16.30 h

HODINOVÝ MANŽEL
Pá 13. 2.
až Ne 15. 2. 18.00 h

Po 16. 2.
až St 18. 2.

Čt 19. 2.
18.30 h

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
A TANEC PRO ŽENY

Hrátky, cvičení,
kafíčko

KINO PRO DĚTI: U VODY
16.00 h

PŘÍRODNÍ NÁPLASTI PROTI
BOLESTI PowerStrips
- prezentace, zkoušení vzorků

Čt 5. 2.
18.30 h

každý Čt

Ne 15. 2.

Po 16. 2.
a Čt 19. 2.
17.30 h

FILIPÍNSKÉ LÉČENÍ
- individuální léčení

Masopust 2015
So 7. 2.
10–16.00 h VMP, Dřevěné městečko
- obchůzky masopustních
masek s pochováváním
basy, široká nabídka
zabijáčkových výrobků.
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Ve městě se kácí stromy, radnice jen přihlíží
V Rožnově pod Radhoštěm
šla v posledních dnech k zemi
řada stromů. V drtivé většině případů ale za kácením nestojí město,
v řadě z nich ani příslušný odbor
Městského úřadu nevydával potřebné povolení.
Tak například za kácením 54
stromů různého stáří a druhu různě
po Rožnově stojí společnost RWE.
„Ta má ze zákona výjimku a může
kácet bez klasického správního řízení
a bez náhradní výsadby. Společnost
kácení odůvodnila tím, že stromy
bezprostředně ohrožovaly provoz zařízení RWE, tedy distribuci plynu.
A to je v souladu se zákonem, který

říká, že „…povolení není třeba ke kácení dřevin z důvodů pěstebních nebo
při provádění probírky porostů, při
údržbě břehových porostů prováděné
při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy a z důvodů zdravotních, není-li
v tomto zákoně stanoveno jinak..“.
Kácení z těchto důvodů musí být
oznámeno písemně nejméně 15 dnů
předem orgánu ochrany přírody,
který je může pozastavit, omezit nebo
zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin,“ uvedla místostarostka Rožnova Kristýna Kosová
(Zdravý Rožnov).

Rožnovská radnice

Stará rožnovská radnice byla prvním exponátem Valašského muzea v přírodě. Foto: R. Sobotka

Valašské muzeum v přírodě
vzniklo z iniciativy Bohumíra Jaroňka
v roce 1925, jako první muzeum tohoto druhu v Československu i ve
střední Evropě. Bohumír Jaroněk
chtěl do zamýšleného muzea umístit
dřevěné patrové domy s podloubím
z rožnovského náměstí, které měly
být postupně zbourány. Nejvíce byl
ohrožen objekt staré rožnovské radnice z roku 1770. Dřevěné domy z rožnovského rynku se pak staly přiroze-

nou kulisou národopisných slavností
Valašského roku 1925, který měl „zachytit poslední odlesk bývalého života
před jeho západem“ a „snad naposled“
předvést staré valašské písně, tance,
obyčeje, řemeslo a lidové umění.
Cesta k tomuto cíli nebyla nijak
snadná. Dne 29. června 1911 byl založen Muzejní spolek, jehož posláním
se stalo vybudování Valašského muzea
v přírodě. Projekt, který Bohumír
Jaroněk doprovodil kresbami, měl

Ředitelství silnic a dálnic začalo
s kácením kolem hlavního silničního
tahu I/35, tomu v minulosti předcházelo správní řízení o kácení dřevin a byla stanovena náhradní výsadba. „Bohužel v rámci projektu
zatím není stanovená výsadba zeleně přímo u silnice, a tak současné
vedení města hledá cestu jak tuto skutečnost napravit. Ničím jiným než
záchytným pruhem zeleně totiž negativní vlivy z dopravy zmírňovat nedokážeme, nemluvě o pohodlí pro
chodce. Myslím, že zejména krásné
javory nám budou všem chybět, jsou
nenahraditelné,“ doplnila místostarostka Kosová (Zdravý Rožnov).

Další kácení, které souvisí s činností města, proběhlo po obou stranách ulice od prostředního mostu
do centra. Kácení stromů bylo prvním krokem v rekonstrukci ulice
Palackého. Projekt kompletně schválilo předchozí vedení města a je zde
stanovena náhradní výsadba.
„Posledním a nejaktuálnějším kácením bylo několik stromů v parku,
kácelo Povodí Moravy. Toto kácení
opět nepovoluje město a přistoupilo se k němu ze závažných zdravotních důvodů, jednalo se o sedm
kusů stromů,“ uzavřela Kosová. (tg)

neobyčejný ohlas také u následníka
trůnu arcivévody Ferdinanda d´Este,
na jehož popud přiznala roku 1913
centrální komise pro zachování uměleckých památek Muzejnímu spolku
subvenci 8 000 K na zakoupení staré
radnice i pozemku.
O rok později přešla stará radnice
i s pozemky do majetku Muzejního
spolku. Roku 1915 se podařilo radnici ještě na původním místě opravit a shromáždit v ní první národopisné sbírky. Z podloubí byl odstraněn
zděný krámek pekařky Polesové.
V těžkých letech první světové války
se až do roku 1919 usadila ve staré
radnici vojenská hotovost, budova
zpustla, mnoho vystavených věcí se
ztratilo. V letech 1919 a 1920 byla rekonstruovaná celá pavlač a podloubí,
v roce 1922 střecha radnice.
Atmosféra roku 1925 byla velmi
příznivá pro výstavbu Valašského
muzea v přírodě. Jako prvý objekt
byla přemístěna do městského parku,
zvaného též Hájnice, právě stará radnice. Dne 13. dubna bylo započato
s její demontáží. Stavby se ujala firma
Barabáš-Bayer, na tesařské práce dohlížel mistr Michal Fabián.
Jak stará radnice vypadala a čemu
slouží dnes? Jde o dvoupodlažní ce-

lodřevěný objekt o půdorysu 8x10
metrů. Ve vstupu je podlaha z kamene
a betonu. V přízemí se nacházejí dvě
místnosti, určené pro expozici sbírkových předmětů. Do patra se vstupuje
po dřevěných schodech, zde se nachází
předsíň a dvě expoziční místnosti se
sbírkovými předměty. Nosná konstrukce objektu a nosná část stropu
je tvořena dřevěnými hranoly, nosná
konstrukce střechy pak dřevěnými
krokvemi, střecha je pokryta dřevěným šindelem na latích.
Stará radnice z rožnovského náměstí sloužila představitelům města
téměř půl druhého století, přenesena
byla jako první stavba do vznikajícího muzea v roce 1925. Přízemí dnes
slouží jako ukázka tradičního městského obchodu a funkční poštovny.
V patře zůstala zachována zasedací
místnost pro jednání městské rady
a malá místnost pro ubytování státních úředníků.
Valašský rok se uskutečnil 18. až
20. července 1925, na účinkování
se podílelo více jak 2 000 Valachů
a Valašek, program zhlédlo 25 000
diváků. Tento první Valašský rok významně ovlivnil vývoj lidové kultury
na Valašsku a vztah obyvatel k ní. (sb)

BANNEROVÁ INZERCE

NA NEJROŽNOVŠTĚJŠÍM WEBU V ROŽNOVĚ!

VÍCE NEŽ 13 000 NÁVŠTĚV A 30 000 ZOBRAZENÍ MĚSÍČNĚ.
Možnost diskuze pod jednotlivými články, záznamy z jednání zastupitelstva,
ankety. Početná komunita lokálních patriotů lačnících po informacích.

TOHLE VŠECHNO JEN ZA BEZKONKURENČNÍCH 800 KČ/MĚSÍC!

Objednávejte na redakce@roznovsky-prostor.cz nebo na 777 844 991

www.roznovsky-prostor.cz
Únor 2015
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Město ve spolupráci s charitou
našlo bezdomovcům útočiště
Po zbytek letošní zimy už se rožnovští bezdomovci nemusí obávat tuhých nočních mrazů. V prostorách
bývalého odboru dopravy na ulici
Čechova najdou vytopenou místnost
a teplý čaj.
Ve městě se podle posledního sčítání pohybuje 45 lidí bez domova.
Rožnov je přitom jedna z mála obcí
s rozšířenou působností v rámci kraje,
která problematiku bezdomovectví
nemá vůbec řešenu. Každou zimu
město s nějakým provizorním řešením
přišlo (s výjimkou loňského roku, kdy
panovala velmi mírná zima). Letos se
budou moci bezdomovci uchýlit do
budovy bývalého Městského úřadu na
Čechově ulici, kde v minulosti sídlil
dopravní odbor. Službu poskytne valašskomeziříčská charita.
„Je to prostá sedárna, bude tam
pár židlí, stůl, horký čaj. Charita zajistí personál, my dáváme k dispozici prostory – dvě místnosti, sociální zařízení. Je to reakce na to, kdyby
přišel týden tvrdých mrazů, šlo by

o život,“ popsal řešení místostarosta
Jan Kučera (Nezávislí Rožnováci)
a dodal: „Je to blízko městské policie,
nemyslíme si proto, že by byl nějaký
problém. Bezdomovci ani zásadně
problémoví nejsou. Předpokládáme,
že službu najednou využije maximálně patnáct lidí, jsme ale schopni
vyřešit kapacitu i pro větší počet lidí.“
Služba bude spuštěna na začátku
února a bude dostupná i v březnu,
v případě mimořádně nepříznivých podmínek je možno ji provozovat ještě i v dubnu. S nápadem, že
by bezdomovci mohli zimu přečkat
právě v těchto prostorách, přišlo podle
bývalé starostky Markéty Blinkové
(ODS) bývalé vedení. „Povedlo se
to, protože byly splněny všechny
tři nutné podmínky - vhodná lokalita a vlastnictví, dobrý provozovatel a především dostatek finančních
prostředků. Jsem skutečně ráda, že se
na konci ledna tento náš záměr začal
řešit a snad i naplňovat,“ konstatovala
Blinková.

Za poměrně pozdním spuštěním
služby je třeba hledat administrativní
náležitosti. Město totiž muselo napřed
vyhlásit záměr. „Záměr musel být vyhlášen z toho důvodu, že my městský majetek dáváme k dispozici nějaké společnosti. Proto to nešlo hned.
Muselo dojít k procedurálním krokům, abychom pracovali v souladu
se zákonem,“ vysvětlil starosta Radim
Holiš (ANO).
Jak a jestli vůbec se bude problematika bezdomovců na území nějak
koncepčně řešit, není prozatím jasné.
„Budovat domov pro bezdomovce,
to zní divně, ne? Domnívám se, že
hlavní příčinou tohoto jevu je alkohol,
popř. další drogy. Ano, ti lidé potřebují pomoc a vážím si lidí, co se o to

snaží a bezdomovci jim nejsou lhostejní. Snad se podaří některé z nich
dostat zpět z ulice. Pro lidi bez prostředků je i provizorní noclehárna
v mrazech pomoc. Kdyby tak své příspěvky od státu uměli použít jinak,“
zamyslel se Martin Houška (ČSSD).
Jestli je noclehárna na Čechově
ulici optimálním řešením, si není jista
ani Blinková. „Vždycky se mohou objevit jiné návrhy,“ dodává.
„Je to odpich proto, abychom
dlouhodobě a systematicky vyřešili
tuto problematiku. Musíme najít
vhodnou lokalitu, kde službu vybudovat, ale rovněž prostředky na
to, abychom ji mohli provozovat.
Momentálně to tedy řešíme alespoň
provizorně,“ uzavřel Kučera. (lum)

Palackého ulice. V popředí vila Jana
Wilka, později v majetku Valašského
muzea. Následující dva přízemní
domy sloužily jakou první lázeňské
budovy v Rožnově. Byly v nich umístěny vany, prováděly se léčebné procedury. Voda se přiváděla dřevěným
potrubím z dolíku na stráni, místu se
říkalo Šimurďák. Za domy protékala
rožnovská strouha, která místním obyvatelům i lázeňským hostům sloužila
k hygieně, ale i praní prádla.

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.

Město chce panelovou
diskuzi o hazardu
pokrAčování ze strany 1
Jakoukoli diskuzi na toto téma
odmítá opoziční zastupitel Martin
Houška (ČSSD). „Z těchto panelových diskuzí, které připomínají festival slov, ještě nikdy nic kloudného
nevzešlo,“ řekl Houška. „Když tato
položka z rozpočtu vypadne, zkrátí
se příjem a tím pádem se musí, při
vyrovnaném rozpočtu, zkrátit i výdaje. Budou se krátit peníze pro neziskovky, školy, investice, zimní údržbu,
městskou policii atd.? Nebo se zvednou poplatky za odpadky, daň z nemovitostí?“ táže se dál Houška s tím,
že problematika by se podle něj měla
řešit spíš plošně na úrovni státu.
S touto argumentací souhlasí
i Kučera. „Pokud bychom se zřekli
prostředků z hazardu, tak buď úplně
odstřihneme neziskové organizace na
území města poskytující služby (pro
zdravotně postižené, seniory, v kultuře
nebo zajišťující sport dětí jako prevenci
patologických jevů) od těchto prostředků. Nebo pokud bychom tyto
prostředky dali „ze svého“, tak snížíme
budování „nového“ ve městě na polovinu. V tu chvíli si pokládám otázku,
jestli bychom problém hazardních
hráčů vyřešili, nebo alespoň o trochu vylepšili a na druhou stranu, jaká
by byla negativa pro město a jejich občany. Myslím, že zrušení i zachování
hazardu na území města není dobré
10

řešení – dobře vyřešit tento problém
jde opravdu jen plošně. Spíše musíme
najít řešení méně špatné pro město
a jeho občany,“ sdělil místostarosta.
Jednoznačným zastáncem omezení hazardu je zastupitel Vít Matějka
(Zdravý Rožnov). „Hra má být zábava. Když se kvůli hře člověk zadluží,
rozvede nebo skončí jako bezdomovec, pak je to špatně. Je úplně jasné,
že se jedná o patologický společenský
jev, srovnání s drogami nepokulhává.
Problém nejsou hry o peníze obecně
(Sazka), ale automaty, navíc umístěné
vedle výčepů. Měli bychom tady myslet trochu více jako občané státu, ne
jen jednoho města. Náklady na nápravu škod jsou vyšší než zisky veřejných rozpočtů, tedy ekonomický argument neobstojí,“ myslí si Matějka.
Odlišný pohled na problematiku
má Lenka Vičarová (ANO), podle
které je prevence víc než zákaz.
„Automaty byly, jsou a budou. Pokud
se zakážou, tak budou načerno. Hůře
kontrolovatelné. Více než zákaz je nejdůležitější prevence, aby mládež a dospělí neměli potřebu automaty hrát.
Aby je nelákaly, aby na ně neměli čas,“
uvedla Vičarová.
O tom, jestli město nějak omezí
byznys s „blikajícími bednami“, rozhodnou zřejmě měsíce budoucí. (lum)
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Vedení udělalo dojem, byty ale neprodá
Sněhové království
Ceny ve třech kategoriích v soutěži O pohár města Rožnov pod
Radhoštěm byly uděleny v rámci
akce Sněhové království. Z celkem
12 týmů se odborné porotě a také
návštěvníkům nejvíce líbilo sousoší Tři gracie, za které si poháry za
první místo odnesli autoři Jiří a Jan
Laštovičkovi z Prahy. Třetí kategorií bylo hodnocení soch samotnými
sochaři mezi sebou. Zde si cenu za
první místo odnesli Juraj Mucha
a Martin Sedlák ze slovenského
Brezna.
Organizátoři jsou spokojení i s návštěvností. „Ta se za první víkend
akce vyšplhala přes dva tisíce hostů,
což je velmi dobré. Bohužel, počasí
není úplně zimní, přesto věříme, že
i díky chlazenému stanu zůstanou
sochy k vidění podle plánu, tedy až
do osmého února,“ uvedl Miroslav
Hrabal. (r)

Vedení mikroregionu
Sdružení Mikroregion Rožnovsko
(dále jen SMR) má od čtvrtku 18.12.
nové vedení i dozorčí radu. Předsedou
Rady SMR se stal starosta Rožnova
Radim Holiš, místopředsedou starosta Zubří Lubomír Vaculín a dalším členem Rady SMR byl zvolen
Vladimír Petružela. Nově byla zvolena také dozorčí rada tohoto dobrovolného svazku obcí. V jejím čele stojí
Radim Gálik (starosta Prostřední
Bečvy) a dalšími členy jsou Zdenek
Petružela (starosta Vigantic) a Pavel
Drda (starosta Vidče). Tajemníkem
Sdružení Mikroregion Rožnovsko
zůstává Tomáš Gross. (tg)

Osadní výbory
Místní části Rožnova Bučiska,
Hážovice, Horní Paseky a Jižní město
mají své osadní výbory. O jejich zřízení i personálním obsazení rozhodli
na svém úterním jednání rožnovští
zastupitelé. „Obyvatelé vyjmenovaných lokalit Rožnova chtějí ve spolupráci s městem účinně řešit záležitosti, které se této lokality týkají
a vedou ke zlepšení kvality života jejich občanů. Například v Hážovicích
se chtějí více vyjadřovat k rozpočtu
města a k projednávaným návrhům, které se této lokality týkají, na
Horních Pasekách se zase chtějí podílet na projektu kanalizace, jednat
o dokončení vodovodu, případného
zřízení plynových přípojek, řešení některých otázek bezpečnosti silniční
dopravy, zabezpečení chodu školky
nebo řešení objektu „Rudý říjen“,“
vyjmenovala místostarostka Rožnova
Kristýna Kosová. (tg)
Únor 2015

Změny ve vedení města uvítali
zástupci nájemníků z domu 1684 na
Koryčanských Pasekách, kteří již několik let usilují o odkup bytů zatížených soudním sporem se společností
IPR do osobního vlastnictví. Radnice
si od nájemníků vysloužila kladné
hodnocení i přesto, že hodlá pokračovat v linii minulého vedení – byty
prozatím neprodávat.
Ke společné schůzce představitelů
města a zástupců nájemníků došlo
v polovině ledna. „K výrazné změně
stylu jednání se starostou velmi přispělo podle našeho názoru, že jde
o člověka, který již v životě něco dokázal a nejde o „politika z povolání“,
jako tomu bylo v minulosti,“ předeslal Vladimír Komárek, zástupce nájemníků a dodal: „Už z pozornosti
a času, který nám byl věnován, jsme
nabyli dobrý pocit a věříme v zásadní
změnu ve vedení města.“
Komárek tato slova volil paradoxně i za situace, kdy se v jejich
„kauze“ výměnou křesel nic nemění.
Starosta města Radim Holiš (ANO)
přiznal, že k celé věci teprve sbírá dostatek informací a nabádá k zodpovědnému přístupu. „Pokud je dům

součástí nějaké žaloby, tak by bylo
nezodpovědné nyní od stolu a s informacemi, které máme, nějak rozhodovat. My s nájemníky budeme
korektně mluvit. Zatím jim nemůžeme všechno hned slíbit, ale výhledově není zájem prodej bytů záměrně
blokovat. Chceme to vyřešit, ale až
ve chvíli, kdy budeme moci s majetkem nakládat,“ konstatoval starosta.
„Z pohledu zástupců domu bylo
jednání značně odlišné od jednání
v letech 2006–2014, tj. konstruktivní, bez planých slibů,“ nemění nic
na hodnocení Komárek, který ocenil rovněž fakt, že se zástupci jednali
kromě starosty také oba místostarostové, což podle něj vyloučilo „obvyklý
informační šum“.
Otázkou zůstává, za jakou cenu
budou byty v budoucnu nájemníkům ze Svazarmovské ulice prodány.
„Většina nájemníků má stále zájem
odkoupit své byty po státním podniku Tesla za obdobných podmínek,
jako mělo v minulosti již 1700 oprávněných nájemníků. Z toho 700 jen
v lokalitě Koryčanské Paseky ve stejných nebo obdobných domech,“ připomněl Komárek.

Vedení radnice je v této věci
obezřetné. „Jako prodávající, který
hospodaří s veřejnými prostředky,
bychom měli vzít v potaz širší souvislosti, které tam historicky jsou.
Ale stejně tak se musíme chovat jako
řádný hospodář a měli bychom hledat cenu, která nebude ztrátová pro
veřejné zdroje, tedy pro občany,“
upozornil místostarosta Jan Kučera
(Nezávislí Rožnováci).
Nájemníci o odkup bytů usilují
od roku 2000, kdy bylo privatizováno
zhruba 1700 bytů, které patřily bývalému podniku Tesla. Zastupitelstvo
prodej v roce 2005 sice schválilo,
ale do dnešních dní k němu nedošlo s odůvodněním, že byty jsou zatíženy žalobou ze strany společnosti
IPR, která si byty nárokuje. Případný
prodej by tak mohl poškodit především nájemníky. Ke stejnému názoru
dospěli zastupitelé v září loňského
roku, když téma otevřeli. S tímto názorem se ale nájemníci neztotožňují.
„Při žádosti o odprodej bytů oprávnění nájemníci zcela zřetelně uvedli,
že o soudním sporu jsou informování
a na svých žádostech trvají,“ uzavřel
Komárek. (lum)

Muzeum má bryčku pro handicapované
Koncem roku 2014 se podařilo dokončit a do návštěvnického provozu
uvést bezbariérovou bryčku taženou
koňmi, kterou v hlavní návštěvnické
sezoně v letošním roce ocení především handicapovaní. Projekt byl realizován i díky veřejné sbírce.
O bryčce se uvažovalo již v roce
2010, kdy byla v září téhož roku do
kostela sv. Anny umístěna pokladnička, do níž mohla veřejnost na projekt téměř tři roky přispívat. I díky
této aktivitě se podařilo vybrat téměř
305 tisíc korun.
„Fáze realizace výroby byla rozdělena do dvou částí. Jednou z nich
bylo vypracování projektů pro samotnou výrobu dopravního prostředku.
V této fázi byla oslovena a požádána
o spolupráci i Univerzita Tomáše Bati
ve Zlíně. Ve druhé fázi realizace došlo
k samotné výrobě bryčky, kterou re-

Nová bryčka, se kterou se návštěvníci budou moci setkat během hlavní sezony. Foto: archiv VMP, J. Jurka

alizovala firma Výroba kočárů a postrojů Ing. Ivo Exnar z Havlíčkova
Brodu. I přes celkové průběžné dílčí
potíže jsme rádi, že se toto dílo podařilo realizovat a v jubilejním roce
2015 tak mohou naši návštěvníci
a prioritně i minoritní skupiny využít této dílčí služby muzea,“ kon-

statoval ředitel skanzenu Jindřich
Ondruš.
Víceúčelové bryčka tažená muzejními koni uveze dvě hendikepované
osoby včetně vozíčku a jejich doprovodů nebo osm osob. Bude jezdit prioritně během hlavní turistické sezóny
v areálu Valašské dědiny. (lum)

Na Hromnice o hodinu více
Jak plíživě se k nám zima s nejkratšími dny v roce vloudila, tak bez velkých fanfár odchází. Hromnice prodloužily den na úkor noci o hodinu.
Podle prastarých lidových zvyků
by měl prvního únorového dne (letos
připadá na neděli) obejít hospodář třikrát kolem včelích úlů, aby měl včely
zdravé a nasbíraly mu hojnost medu.
Hromnice jsou předvěstí přicházejícího jara. Lidé spěchali do kostela
ke slavnosti svěcení svící hromniček,
které pak za bouřkových dnů rozžínali a dávali za okna k ochraně sta-

vení. Na Hromnice vyvane z domácností poslední ozvěna Vánoc, uklízejí
se betlémy a vánoční stromky.
Na Hromnice musí skřivan vrznout, i kdyby měl zmrznout. Též se
říká, že když skřivánek v únoru zazpívá, velká zima ještě bývá. Třetího
února na sv. Blažeje slunce sice ještě
nehřeje, ale čtvrtého svatá Veronika
seká led z rybníka, i když následujícího dne bývá svatá Agáta na sníh bohatá. S bouráním ledu přispěchá čtrnáctého února svatý Matěj, pokud
však není led, začne ho stavět hned.

Říká se, že únor bílý pole sílí. Ale
také, že pokud v únoru leží kočka na
slunci, leze v březnu za kamna. Je-li
v poslední den tohoto měsíce (letos
připadne na sobotu) jasno, bude
úrodný rok.
Uvidíme, jak se pranostiky našich předků srovnají s letošním únorem, zda se skřivan ozve a kdy začne
pukat led, pokud vůbec nějaký bude.
Jisté je pouze to, že v závěru měsíce
února je den o více jak tři čtvrti hodiny delší. (sb)
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Do komisí se přihlásilo
až příliš mnoho odborníků
Velký přetlak na členství v komisích při radě města zaznamenala rožnovská radnice před zřízením těchto
orgánů. Vedení města již před koncem roku vyzvalo občany, aby do jednotlivých komisí nominovali odborné
kandidáty. Ti měli dostat přednost
před politickými nominanty bez potřebné kvalifikace.
„Rozhodně nechceme členství
v komisi určovat na základě stranické příslušnosti. Naopak bychom
rádi, aby v jednotlivých komisích seděli lidé, kteří budou schopni analyzovat problémy v jednotlivých vyjmenovaných oblastech a pomohli
tak členům rady při následném rozhodování. Předpokládáme, že právě
z komisí může vzejít řada návrhů,
které bychom na radě města dále rozvíjeli,“ ohlásila v prosinci místostarostka Rožnova Kristýna Kosová
(Zdravý Rožnov).
A nominací se sešlo podle všeho
hodně. „V některých komisích nemají
některé strany zastoupené v zastupitelstvu vůbec své členy, protože ne-

nabídli odborníka. Nám šlo čistě jen
o odbornost. Když některé strany nabídly třeba tři kandidáty, vybrali jsme
toho, který měl největší odbornost
pro danou problematiku. Odbornost
posuzovala celá rada. Každý z kandidátů zaslal své iniciály, informace
o sobě a o znalostech v dané odbornosti,“ vysvětlil starosta města Radim
Holiš (ANO).
„Neznamená to, že bychom preferovali koaliční strany. Jsou tam i lidé
apolitičtí nebo členové stran, které
vůbec nejsou v zastupitelstvu. Nebyl
kladen primární důraz na politickou příslušnost, ale na odbornost,“
doplnil místostarosta Jan Kučera
(Nezávislí Rožnováci).
Opoziční ČSSD nemá v komisích nikoho. „Nominanti do komisí,
kteří jsou členové ČSSD, byli odmítnuti všichni, bez udání důvodu, bez
vysvětlení. Obsazení komisí je plně
v kompetenci rady. Jsme tedy velmi
zvědaví na práci komisí a jejich přínos
pro řízení města. Věřím, že všechna
rozhodnutí rady hlavně v oblastech

životního prostředí, sociální, bytové
a kulturní budou brilantně odborná,“
uvedl Martin Houška (ČSSD).
Rada města nakonec zřídila komisi sociální, kulturní, sportovní, životního prostředí, stavební, bytovou,
cestovního ruchu a redakční radu
Rožnovských malých tisků. Jde o poradní orgány rady.
„Mezi úkoly jednotlivých komisí
patří například posuzování návrhů
a materiálů předkládaných orgánům
města, ověřování správnosti a opodstatněnosti návrhů pro orgány města
u veřejnosti, spolupráce s příslušnými
odbornými útvary MěÚ a uvolněnými představiteli města, sledování
a kontrolování plnění usnesení přijatých zastupitelstvem a radou nebo
sledování a kontrolování plnění úkolů
organizací zřízených městem,“ sdělil
tiskový mluvčí města Tomáš Gross.
Podle místostarostky Kosové se
počet komisí může ještě navýšit.
Stejně tak se může měnit jejich personální obsazení. (lum)

Jak se má, co dělá...
Pavel Czinege (narozen 1938),
chemik, fotograf, 42 let pracoval
v Gumárnách Zubří jako technik.
Přispívá do Zuberských novin fotografiemi z vítání občánků, zaznamenává životní jubilea občanů, vernisáže
na Petrohradě, významné události týkající se města Zubří aj.
„Fotografování mne lákalo snad
od dvanácti let. První filmy jsem vyvolával v koupelně v talíři, žárovku
obalenou červeným papírem, než
začal hořet. Peníze byly akorát na
foťáček typu Pionýr.
Vážněji jsem začal s fotografiemi
pracovat ve fotokroužku Klubu pracujících v Zubří. Právě v Klubu jsme
uspořádali několik úspěšných výstav
naší amatérské tvorby. Pravidelně jsem
se účastnil výstav fotokroužku Tesla
Rožnov a podnes rád vzpomínám
na Ivana Sošku, Pavla Hona, Jindru
Palase, Miroslava Bílka a další. Někdy
v té době jsem absolvoval školení při
Okresním kulturním středisku ve
Vsetíně (na způsob LŠU), které mi
poskytlo skutečně hodně znalostí.
Pořád ještě mladí a drzí jsme
s Pavlem Honem požádali o výstavu
našich fotografií ve výstavní síni ostravské Fotochemy a oni nás přijali.
Fotografie nám tehdy vybral Mirek
Bílek, a to velmi přísně.
Z tisíců snímků, které jsem nafotil, jsem měl v roce 2008 samostatnou
12

Zápisy do školy
Celkem okolo dvou stovek budoucích prvňáčků přivítají rožnovské základní školy u zápisů do prvních tříd pro školní rok 2015/2016.
V Rožnově pod Radhoštěm je celkem pět městských, jedna soukromá
(ZŠ Sedmikráska) a jedna krajská základní škola (ZŠ Praktická). Zápisy
ve školách zřizovaných městem proběhnou ve dnech 11. a 12. února. Na
ZŠ Sedmikráska a ZŠ Praktická pak
zápis proběhne ve středu 4. 2. 2015.
Kolik dětí ve skutečnosti 1. září
usedne do školních lavic, bude upřesněno v červnu mimo jiné až po projednání všech žádostí o odklad školní
docházky. (tg)

Sbírka rekordní
V pátek 9. a v sobotu 10. ledna
procházely tříkrálové skupiny organizované Charitou Valašské Meziříčí
nejen Rožnovem, ale také dalšími
obcemi mikroregionu Rožnovsko
a v obcích Zašová, Velká Lhota,
a Střítež. Na Rožnovsku bylo vybráno celkem 1 213 756 Kč, což
je o 93 698 korun více než v roce
2014. Výtěžek sbírky chce Charita
Valašské Meziříčí částečně použít
na zakoupení automobilu pro pečovatelskou službu, na vybavení multismyslové místnosti pro klienty
Centra denních služeb pro seniory
a pro přímou pomoc lidem v nouzi.
Velké poděkování patří všem, kteří
finančně přispěli do kasiček tříkrálových koledníků i těm, kteří se na
organizaci letošní Tříkrálové sbírky
podíleli. (red)

Návštěvnost muzea

Fotograf Pavel Czinege. Foto: R. Sobotka

výstavu v Zubří na Petrohradě, spolu
s mladou výtvarnicí. V současnosti
navštěvuji v Rožnově spolek Přátel
fotografie, kde jsme uspořádali celkem 3 výstavy (Městská knihovna,
Městský úřad, Společenský dům).
Mým nejúspěšnějším snímkem
byl Podvečer v Soči, který v roce 1967
získal první cenu cestovní kanceláře CKM a byl uveřejněn na titulní
straně tehdejší Mladé fronty.
Sbírám staré fotoaparáty, soustřeďuji se na přístroje domácí provenience, ale mám i cizí. Největší radost

mám z fotoaparátu z roku 1947, kterých vyrobila jedna zámečnická dílna
v Praze tak říkajíc na koleně jen několik kusů podle návrhu známého experimentátora Ing. Přemysla Koblice
s názvem Epifoka (objektiv z Přerova,
závěrka z tehdejší NSR, tělo vlastní
výroba). Má tu úžasnou vlastnost, že
bez zaostřování fotografuje od 3 m
do nekonečna.
Mimo fotografování se bavím zahrádkou, kde se snažím plnit „agrotechnické“ lhůty. A stále mne lákají
chodníky a stezky po Valašsku.“ (sb)

Velmi dobrá návštěvnost v první
polovině roku a i například během
prosincových programů, související se stabilnějším počasím a nedostatkem sněhu během zimy,
přispěly k tomu, že celková návštěvnost za rok 2014 byla ve Valašském
muzeu v přírodě v Rožnově pod
Radhoštěm o více než 21 000 návštěvníků vyšší než v roce 2013
a celkově jedna z nejlepších za posledních 5 let. Negativně byla návštěvnost ovlivněna snad jen nestálým letním deštivým počasím,
které ovlivnilo částečně návštěvnost
během měsíců hlavní turistické sezóny na půdě muzea – tj. červenec
a srpen. Celkový počet návštěvníků
za celý rok 2014 dosáhl 264 640
osob. (vmp)

Uzávěrka příštího
čísla je 27. února
Únor 2015
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Zastupitelé zvolili členy
kontrolního a finančního výboru
Dva výbory musí podle zákona
zvolit každé zastupitelstvo města.
Jedná se o výbor finanční a kontrolní,
jejichž členy jmenovali noví rožnovští zastupitelé na svém jednání v úterý
16. prosince.
„Počet členů výboru je vždy lichý,
výbory jsou nejméně tříčlenné a jejich členy nemohou být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu
ani osoby zabezpečující rozpočtové
a účetní práce na obecním úřadu,“

řekl starosta Rožnova Radim Holiš
(ANO).
„Volební strany v Rožnově pod
Radhoštěm nominovaly na výkon
funkce předsedy finančního výboru Víta Matějku (Zdravý Rožnov)
a za jeho další členy pak byli zvoleni
Vojtěch Bajer (Zdravý Rožnov), Jiří
Pavlica (ANO 2011), Magda Krejčí
(KSČM), Markéta Blinková (ODS),
Václav Mikušek (KDU-ČSL), Petr
Malík (Nezávislí Rožnováci), David

Zapletal (STAN) a Martin Houška
(ČSSD),“ vyjmenoval Holiš.
U kontrolního výboru zastupitelstva města je personální obsazení následující: Libor Zavadil, předseda výboru (ČSSD) a členové Alois Vychodil
(ODS), Danuška Grygarová (KDUČSL), Jiří Melcher (ANO 2011), Petr
Polášek (KSČM), Ivan Lukáš (Zdravý
Rožnov), Karol Cáb (Nezávislí
Rožnováci), Miroslav Macek (ANO
2011) a Martin Baratka (STAN). (tg)

František Doležal

Roosevelta New Deal v roce 1933.
Město Rožnov bylo jen zdánlivě
mimo dosah této hospodářské krize.
Přece jen jako oblíbené a navštěvované lázeňské město mohlo sledovat
tuto celosvětovou hrozbu poněkud
z povzdálí. Vždyť za 70 let existence
klimatických lázní od roku 1796 (kdy
do Rožnova přijeli první 4 hosté) až do
roku 1866 navštívilo Rožnov 79 039
lázeňských hostů, z toho 41 101 cizích (dle Miloše Kulišťáka Z historie
rožnovského lázeňství).
V roce 1926 bylo zřízeno pod horním splavem přírodní koupaliště, ale
protože ho rok co rok zanášela voda
štěrkem, vybudovalo město za starostování Františka Doležala nové koupaliště na dolnopaseckém potoku pod
Kozincem, byly tam zřízeny kabiny
a k dohledu ustanoven plavčík. V roce
1927 město postavilo v Palackého ulici
nový vodo a elektroléčebný ústav, vybavilo ho všemi moderními přístroji
(rentgen, vysokofrekvenční aparát aj.)
a následujícího roku jej předalo veřejnosti. V tomtéž roce za účasti místních spolků provedena na nádvoří
Valašského muzea v přírodě opera
Bedřicha Smetany „Prodaná nevěsta“
za doprovodu vojenské hudby, pluku
č. 40, hrána byla v Rožnově dvakrát,
vždy s velmi dobrým výsledkem.

Rožnované měli své město
rádi a dle svých sil mu pomáhali.
Tak v roce 1928 měšťan Bohumír
Kramoliš, člen obecního zastupitelstva, věnoval na oslavu desetiletého
trvání republiky 10 000 Kč fondu pro
polévkový ústav chudých školních
dětí. Továrník Leo Brill daroval roku
1929 při příležitosti čtyřicetiletého trvání firmy částku 10 000 Kč chudým.
Následujícího roku obec koupila od
Okresní péče o mládež Dětský útulek, bývalou Ozdravovnu na Kozinci;
pro děti byla budována Masarykova
sociální kolonie.
Snažili se i jiní. Odbor klubu československých turistů označil terény
v okolí města 172 turistickými značkami a opravil na náměstí Orientační
mapu. Okrašlovací spolek vysázel lipové stromořadí podél Štefanikova nábřeží od dolního mostu až po Bučiska.
Toho roku započato se stavbou vodovodu a provedena kanalizace části náměstí a Benešovy ulice. Před léčebním
domem a v parku zřízeny vodotrysky.
Vydlážděna cesta od nádraží až po
Tylovice, také na západní straně náměstí a v jižní části urovnána.
Bylo započato s regulováním
potoků Dolno a Hornopaseckého
a Hážovky. A byla zahájena stavba
okresní silnice z Rožnova od mostu

Starosta František Doležal. Foto: Archiv TKA

Starosta, jako jeden z orgánů
obecní samosprávy, zvolený obecním
zastupitelstvem, stojí v čele územní
samosprávy obce, pečuje o obec a její
obyvatele.
V pořadí dvanáctým rožnovským
starostou byl v roce 1927 zvolen obchodník František Doležal a ve starostenském křesle vytrval až do roku
1936. Jeho působení zapadlo do neklidných hospodářských časů, kdy 24.
října 1929 došlo na „černý pátek“ ke
zhroucení burzy v New Yorku, což
byl počátek velké hospodářské krize,
která postupně ovlivnila celosvětovou ekonomiku, a začala ochabovat
až po vyhlášení prezidenta USA F. D.
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služby
Pronajmu ženě pokoj v rodinném
domku v Rožnově p.R. Kuchyň a soc.
zařízení společné s dalšími dvěma ženami. Cena 3000 Kč. Tel.: 731624699.

Chcete něco prodat, koupit, darovat? Nechcete, aby u věcí za pár stovek rostla cena kvůli dopravě, poštovnému apod.? Inzerujte v Rožnovském
prostoru a máte jistotu, že na váš inzerát budou reagovat lidé ve vzdálenosti do 15 kilometrů. Soukromé
inzeráty 0,20 Kč/znak, komerční
inzerce 2 Kč/znak.

přes Hážovku na Drážky a dále tratí
zvanou Kněžské k Valašské Bystřici.
Dne 5. července 1930 se v Rožnově konala celorepubliková valná hromada
Svazu okrašlovacích spolků, pak také
sjezd přátel pro zachování rázu československé dědiny. Ve dnech 19. a 20.
července oslavil místní spolek Sokol
slavnostní akademií čtyřicetileté trvání. Ve dnech 22.–25. července 1930
se v Rožnově konala Mezinárodní železniční konference. Dne 16. září navštívil Rožnov ministr zemědělství
Bradáč a 23. listopadu konána slavnostní schůze městského zastupitelstva na památku, že toho dne před
50 roky bylo obci oznámeno, že byl
Rožnov povýšen na město.
To vše a mnoho dalšího vykonáno ku prospěchu Rožnova a celého Valašska.
Omluva: V RP č. 11 z prosince 2014
došlo k záměně textu. Na str. 4 v kapitole Rožnovští starostové byl omylem
přiřazen text z RP č. 10, rovněž z prosince 2014 ze str. 9, který se však týká
rožnovského starosty Osvalda Kotoučka.
Nyní přiřazujeme k fotografii starosty
Františka Doležala odpovídající text.
Omlouváme se za technickou chybu někdejšímu starostovi i čtenářům. (sb)
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Rostislav Polášek: les je potřebný pro všechny
Jednatel společnosti Městské lesy
Rožnov, s. r. o. Rostislav Polášek
(nar. 1966) pochází z Rožnova pod
Radhoštěm. Během let prošel všemi
lesnickými profesemi. Řemeslu se
vyučil na lesnickém učilišti v Bílé,
střední lesnickou školu absolvoval
ve Šluknově. Do lesního provozu nastoupil u lesního závodu Rožnov, polesí Valašská Bystřice, v roce 1991 pracoval v Bavorsku u tamních obecních

Dnes sedmdesátileté porosty jsou
sice velmi vitální a zdravé, ale bohužel v Beskydech nepůvodní, což není
v souladu s principy ochrany přírody
(CHKO Beskydy).
Podvrcholovou část Radhoště,
900–1100 m.n.m., necháváme jako
bezzásahovou zónu. Nacházejí se tady
zhruba 170 let staré pařeziny a vyskytují se zde chráněné druhy ptactva.
Pokud jde o faunu, je u nás zvěř jelení,

Jednatel Městských lesů Rožnov Rostislav Polášek. Foto: R. Sobotka

a městských lesů, dále jako soukromý
podnikatel v lesnictví, poté téměř osm
let v obci Zubří jako správce obecních
lesů, následovalo osm let u Městských
lesů Valašské Meziříčí jako vedoucí
střediska lesních školek, na podzim
2009 nastoupil k Městským lesům
Rožnov jako hajný a také strojník-manipulant a od 1. února 2014 působí ve funkci jednatele Městských
lesů Rožnov. V průběhu let se seznámil s veškerými pracemi v lese od
motyky až po management. I když
součástí městských lesů je také myslivecká honitba, věnuje se spíše chovu,
ochraně a pozorování zvěře.

Docela malý portrét
Městských lesů Rožnov
„Stoprocentním vlastníkem
společnosti je město Rožnov pod
Radhoštěm. Hospodaříme na sedmi
katastrálních územích na rozloze cca
1000 ha, v terénu od 380 m n. m.
až po 1120 m n. m. To znamená od
Zákopčí a Červeného kříže na Huti
sku, přes Hážovské Díly a Tylovice,
po řeku Bečvu a dále přes Černou
horu na vrchol Radhoště až po průsek
u hotelu Radegast. Z celkové výměry
máme 70 % jehličnatých porostů (drtivá většina smrk, dále jedle, modřín
a borovice), a 30 % listnatých porostů
(z čehož 28 % je buk). Pokusně se po
druhé světové válce vysazovala douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii), spíš známá jako kanadská jedle.
14

srnčí a zvěř černá. Bohužel téměř vymizela zvěř drobná – zajíc, koroptev,
bažant a další. Ve vrcholových partiích se drží rys. V říjnu roku 2013 jsme
pozorovali na odvozní cestě v severním masivu Radhoště mladého medvěda. Bylo to velmi krátké, ale pěkné
setkání.“

Ptačí oblast je radost
i starost
„Na majetku, který obhospodařujeme, se nachází také 525 hektarů
ptačích oblastí. Jedná se o celý komplex masivu Černé hory a Radhoště.
Samozřejmě máme z opeřenců radost, při těžbě ponecháváme doupné
stromy stát až do jejich rozpadu. Ptačí
oblast však také znamená omezení
v těžbě. V době hnízdění ptactva to
pro nás vlastně představuje bezzásahovou zónu. A pokud lyžaři v zimě
upraví cestu pro běžkaře na trase
Chata Mír – Skalíkova louka, tak se
do porostů v této oblasti dostaneme
až v dubnu. To už začíná hnízdění,
které končí až v půli srpna. V oblasti
Radhoště můžeme teoreticky pracovat až od srpna, ale v listopadu už tady
většinou znovu leží sníh až do jara.“

Les je potřebný všem
„Celou naší výměrou se nacházíme na evropsky významných lokalitách NATURA 2000, tzn. že jsme
na 1., 2. a 3. zónách chráněné kra-

jinné oblasti. Z toho vyplývá úzká
spolupráce s ochranou přírody. Od
vzniku společnosti (r. 1994) deklarujeme přírodě blízké a trvale udržitelné hospodaření, což jsou hlavní
principy šetrného a citlivého zacházení s lesem. Zároveň se snažíme posilovat mimoprodukční funkce lesa.
Naše motto je, že les je potřebný vším
a všem. Jsme oblast rekreační, takže
se nemůžeme chovat jen striktně hospodářsky. Les je složitý ekosystém
a poskytuje nezastupitelné funkce,
které nejdou ničím nahradit. Takto
se k němu chceme chovat i nadále.
K novým aktivitám patří například spolupráce s ČSOP Salamandr
při údržbě smilkových luk v lokalitě Černá hora – Beskyd až po sjezdovku pod kaplí na Radhošti. Dále
jsme vybudovali odpočinková stanoviště v místech s pěknými výhledy,
prozatím tři (Velká Polana, Černá
hora 2x). V r. 2015 jsou připravována další čtyři stanoviště (na trase
Díly – Hutisko 2 přístřešky, 1 přístřešek na Chlácholově a 1 v Tylovicích
nad Horními drahami).
Chtěli bychom zvýšit informovanost občanů a návštěvníků lesa.
Proto připravujeme u odpočinkových míst informační tabule o historii městského lesního majetku nebo
o historii konkrétního místa. Máme
v programu i ochranu a budování pramenišť. Dále se začínáme věnovat
i tzv. lesní pedagogice, což je přiblí-

žení lesa a hospodaření s ním hlavně
mladé generaci, a to ve spolupráci se
základními i mateřskými školami.
I těmito směry chceme rozvíjet další
činnost Městských lesů.“

Využití evropských
fondů
„Umíme také pracovat s dotacemi z EU z programu rozvoje venkova. Spolufinancována byla například oprava lesní cesty Černá hora
- chata Mír. Dále to je nákup lesní
techniky pro efektivnější obhospodařování majetku a poskytování služeb.
Rovněž jsme schopni, při hospodaření s lesy, využívat dotační finanční
zdroje z krajského úřadu na výchovu
mladých lesních porostů, zalesnění
a využití koní k přibližování dřeva
v lese. Máme vizi, že část zisků by
Městské lesy resp. město, mělo investovat i do rozšíření lesního majetku,
formou nákupu vhodných pozemků.
Mnohokrát si ani neuvědomujeme,
v jakém úžasném prostředí máme
možnost žít a co vše nám les dává.
Není krásnější podívané, než když se
na jaře začnou lesy a hory barvit, kdy
Černá hora každým dalším dnem postupně získává nádherně zelený přeliv
od paty až po vrchol, který je pořád
černý – a najednou je sytě zelený. To
jsou úžasné věci, které nám příroda
nabízí“. (sb)

Parkinson-Help o.s. společně
s Klubem Parkinson Rožnov pod Radhoštěm

DOŽIVOTÍ – 1. celorepubliková kampaň
MOTTO: na vzniku nemoci nenese nemocná osoba žádnou
vinu – životní styl, druh práce, stravy nejsou příčinou nemoci
CO CHCEME UKÁZAT: 		 jak se změní život s Parkinsonovou
				 nemocí – chronickým onemocněním
PROČ VÝSTAVU POŘÁDÁME: věříme, že člověk s postižením se může
				 vlastním přičiněním zasadit bořit předsudky
				 o nemoci a najít své společenské zařazení
KOMU JE VÝSTAVA URČENA: všem lidem kolem nás, kteří nás denně
				 potkávají
CÍL: 			 upozornit na částečně však opomíjené
				 progresivní onemocnění, které není pouze
				 seniorské

KDY A KDE SE BUDE KONAT:
3. 2. – 28. 2. 2015 ve vestibulu
rožnovského kina „Panorama“
Výstava je organizovaná pro podporu povědomí Parkinsonovy nemoci mezi
širokou veřejnost za účelem pomoci všem nemocným, kteří tu s námi jsou.
Únor 2015
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Únorová kulturní výročí
Před 95 lety se narodil a před 10
lety zemřel malíř Václav Jaroň (4. 2.
1920 Zašová – 20. 3. 2005 Valašské
Meziříčí). Povoláním učitel působil doma i v zahraničí, ale trvale byl
pevně srostlý s rodným Valašskem.
„Po každém návratu z ciziny jsem při
pohledu na bílý obláček nad Černou
horou pocítil takovou přemíru citu,
až srdce přestávalo tlouci,“ vyznával se za svého života. I když se malování věnoval od dětství, teprve po
ukončení učitelské dráhy se mohl naplno věnovat své zálibě. Na keramiku
a keramické kachle zaznamenával výtvarnými prostředky čas přikrčených
chalup a provoněných pasínků mizejícího Valašska.
Fotograf Janiš František se narodil před 90 lety ve Valašském
Meziříčí (4. 2. 1925 Valašské Meziříčí
až 31. 1. 1988 tamtéž). Fotografování
se věnoval od roku 1950. Tvořil portréty, fotoreportáže, krajiny a v posledním tvůrčím období akty, kterými patřil k nejpublikovanějším
autorům. Byl členem valašskomeziříčské skupiny Profil a nositelem titulu AFIAP.
Životní jubileum si v únoru připomíná oblíbená zpěvačka z dua
Kamélie (s Danou Vlkovou), valašskomeziříčská rodačka Hana
Buštíková (5. 2. 1950). „Lidové pís-

ničky jsem znala odmalička, v první
třídě jsem zpívala, kde se dalo. Hezky
zpíval i táta, nadání ke zpěvu jsem
zdědila po něm,“ vyznávala se. Roku
1983 získala v Japonsku v Tokiu na
festivalu pop music Cenu dirigenta,
účinkovala ve dvou filmech, vydala
13 singlů a řadu hudebních alb.
Sto šedesát let uplynulo od narození básníka Josefa Kaluse (6. 2.
1855 Frenštát p. R. – 11. 12. 1934
tamtéž). Syn tkalce a sám tkadlec se
vlastní pílí vypracoval na uznávaného básníka. Byl nazýván „valašským slavíkem“ a navštěvovala ho
řada umělců. V jeho rodném domě
má pamětní síň a ve staré škole
v Čeladné, kde učil, muzeum.
Uplynulo sto let od narození řezbáře Michala Žitníka (nar. 12. 2.
1915 Velké Karlovice – 1. 12. 1990
Rožnov p. R.). Vyučil se tesařem. Od
roku 1963 pracoval ve Valašském
muzeu jako mistr v oboru lidových staveb. Z jeho dřevořezeb vyniká „Strom valašského života“,
který vypovídá o jeho procítěném
vztahu k rodnému kraji. Je také autorem řady náhrobků na Valašském
Slavíně. V Karlovském muzeu ve
Velkých Karlovicích je zastoupen ve
stálé expozici. V roce 1978 o něm natočila ostravská televize dokument
„Aby dřevo uslyšelo“.

Akademická malířka Jaroslava
Hýžová se narodila před 100 lety
(21. 2. 1915 Prostřední Bečva – 4. 3.
1992 Valašské Meziříčí). Její život
i tvorbu charakterizuje dřevěný náhrobek na Valašském Slavíně. Křehká
umělkyně s procítěným vztahem
k Valašsku byla nejvíce doma po
všechny své dny právě tady. Malířkou
už se narodila a také dosáhla v této
tvůrčí práci vrcholu. Ostatky malířky rodného kraje odpočívají na
Valašském Slavíně.
Sto let uplynulo od narození ma-

líře Karla Solaříka (nar. 27. 2. 1915
Krhová – 29. 3. 2007 Praha), „zatúlaného Valacha“, jak sám o sobě
říkal. Po roce 1990 ho pro Rožnov
objevila emeritní učitelka Libuše
Hložánková. Vyučil se malbě keramiky v rožnovské dílně svého otce,
po studiích AMU se natrvalo usadil
v Praze. Valašsko však stále nosil ve
svém srdci a často do rodného kraje
zajížděl. Jeho obrazy jsou v mnoha
galeriích i soukromých sbírkách.
Některé obrazy věnoval také městu
Rožnov. (sb)

Malé ohlédnutí za výstavou o Tesle
12. února uplyne rok od otevření výstavy (Ne)zapomenutá Tesla.
Neskromně bych si přál, aby Tesla
Rožnov byla nezapomenutelná. Ale
čas a nejrychleji asi stárne lidská
paměť.
Po výstavě zůstala malounká stopa
v podobě zápisů do knihy návštěvníků a snad i ještě trvající stav, kdy
postupná likvidace výstavy úspěšně
konkuruje poločasu rozpadu Tesly
Rožnov.
Drtivá většina zápisů ve zmíněné
knize (pomineme-li dětské zápisky
typu „bylo to hustý!“ a „byli jsme tady
Rypouš a spol.“) je příjemně pozitivních. Nechybí ovšem i drobné výtky
k malé propagaci výstavy mimo region a také k tomu, na co všechno
autoři výstavy zapomněli. Převládá
ale kladné vnímání výstavy – časté
bylo postesknutí, že podobné výstavby neměly mizet, měly by být
trvalé. Připomínat co a jak dělali
naši dědové, otcové a ovšem i babičky a maminky.

Únor 2015

Pod dojmem těchto zápisů si dovolím vytáhnout ze šuplíku „Nere
alizováno“ již několikrát odloženou
myšlenku vybudování moderního
regionálního muzea. Nikoliv jako
konkurenci VMP (Valašské muzeum
v přírodě), jemuž patří obrovský dík
za to, že „Tesláckou výstavou“ překročilo pomyslné hranice svého základního programu.
Naopak postupně budovat něco
jako ústav novodobé paměti regionu, jako potřebu, či dokonce nutnost zanechat našim potomkům jasnou zprávu, jaké bylo dvacáté století
se všemi jeho klady i zápory, jak mnohovrstevný byl život regionu v průmyslu, školství, sportu, kultuře, jaké
jsou zdroje dnešních dnů.
Bylo by neskromné chtít, aby se
tato myšlenka znovu vrátila do patřičné kolonky strategického plánu
rozvoje města?
Vladislav Chmelař

Z knihy návštěvníků:
12. 3. 2014 Děkujeme za nádherný závan historie. Zavzpomínali jsme si na
naše začátky. Kolektiv policejních techniků, Ostrava
31. 7. 2014 Děkuji všem, kteří se podíleli na vzniku této výstavy. Pracoval jsem
v Tesle „jen“ 6 let a cítím se být „Teslákem“. Výstava je nádherná, plná všech informací nad očekávání. Jistě bych tu mohl strávit týden vcelku, než bych se
o Tesle vše dozvěděl. MOC VÁM DĚKUJU. Petr Vašut
9. 8. 2014 Moc pěkná výstava, škoda, že takových není víc. Bylo by fajn, kdyby
někde mohla být stálá expozice.
3. 8. 2014 Sehr interessante Austellung. Jordi Gakau, Schweiz
3. 8. 2014 Super! Bez komentáře, DĚKUJEME! Ivana a Lumír
10. 8. 2014 Děkuji muzeu za tuto úžasnou výstavu. Děkuji Rožnovákům za to,
že novodobou tradici – výrobu aktivních elektronických součástek – nenechali
padnout, jak si to přály naše vlády. Děkuji za to, že udrželi a znovu rozvinuli jak
výrobu křemíku, čipů, tak i návrh integrovaných obvodů v tomto našem krásném „křemíkovém údolí“ jménem Rožnov pod Radhoštěm. Jsem velice rád, že
jsem na návštěvě Rožnova našel čas si výstavu důkladně prohlédnout. Je škoda,
že již brzy končí. Doporučil bych ji všem, Československo se zejména v souvislosti s Teslou Rožnov nemá za co stydět, jak si to mnozí myslí. Přeji Rožnovákům
i sobě, aby tradice pokračovala i do budoucna.
PS – pro inspiraci – myslím, že i tato návštěvní kniha by mohla být vydána jako
součást …Ohlédnutí za výstavou.
15
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Palackého ulice je kvůli rekonstrukci uzavřena
Zákaz vjezdu platí od poloviny ledna na část ulice Palackého
od lávky pro pěší přes řeku Bečvu
po křižovatku s ulicí Pionýrskou
(u Společenského domu). Zahájení
rekonstrukce umožnilo příznivé
počasí.
První etapa náročné rekonstrukce
ulice Palackého byla zahájena. Část
ulice bude pro automobily uzavřena
až do konce května 2015. „Obchůzí
trasa pro chodce je vedena po chodníku kolem ZUŠ Rožnov, popř.
z druhé strany přes tzv. Horní park,“
uvedl vedoucí odboru rozvoje MěÚ
Rožnov Ivo Marcin.
V další části rekonstrukce ulice
Palackého bude uzavřena část ulice
od křižovatky s ulicí Pionýrská po
odbočku k Orthesu (stávající tržnice), a to na přibližně období 1,5
měsíce, kdy bude doprava vedena jednosměrně, popř. bude komunikace
uzavřena zcela.
„V případě uzavření komunikace budou vozidla přijíždějící od
Valašského muzea v přírodě odkloněna u ředitelské budovy muzea do-

leva směrem na městský obchvat,“ doplnil Ivo Marcin.
V současné době rovněž probíhá
ve spolupráci s Ředitelstvím silnic
zlínského kraje příprava zadávací
dokumentace na vyhlášení soutěže
na rekonstrukci další části rekonstrukce ulice Palackého, tj. okolo tržnice k budově Orthesu. „Pokud vše
bude probíhat bez komplikací, rekonstrukce této části ulice by mohla být

zahájena na začátku letošního léta
a rekonstrukce jednotlivých etap by
tak na sebe mohly navazovat,“ dodal
Marcin.
Na úseku 1, most pro pěší – křižovatka s ulicí Pionýrskou budou znovu
umístěny dlažební kostky, vytvořena
zde bude zóna se zákazem podélného
parkování a celá komunikace bude
vyvýšena do stejné úrovně, jako nový
čtyři metry široký chodník.

Na úseku 2 (od křižovatky s ulicí
Pionýrská po křižovatku u nové tržnice) a 3 (od křižovatky u nové tržnice po budovu Orthesu) bude tzv.
živičný povrch.
Rekonstrukce ulice Palackého
byla podpořena z vě t ší č á st i
z Regionálního operačního programu Střední Morava. Celková rekonstrukce úseků 1 a 2 bude stát více
než 17,5 mil. Kč. (tg)

10+1 důvodů, proč inzerovat
v Rožnovském prostoru
aneb když dva dělají totéž, není to totéž

KONČÍME !
ZDARMA
ZIMU

1. Ve srovnání s jinými médii naše reklama vychází nejlevněji v přepočtu na
jeden výtisk. Levnější černobílá inzerce nesnese vůbec žádné srovnání. Ačkoli
všude zdražují, my držíme ceny inzerce už od počátků stejné a nehodláme
na tom nic měnit.
2. Vás inzerát u nás zpracujeme zcela zdarma a rádi.
3. Nabízíme zásah do rozsáhlé cílové skupiny. Čtou nás obyvatelé Rožnova pod
Radhoštěm, okolních obcí od Horní Bečvy po Zašovou, ale také ve Valašském
Meziříčí, kde zavážíme vzorek novin do tamního Íčka.
4. Vycházíme v nákladu 7 300 kusů, v Rožnově lidem noviny chodí do schránek.
Žádné pochybné odběry po více kusech apod. V obcích využíváme jako distribuční místa prodejny.
5. Výzkumy čtenosti jsme si vyhodnotit zatím nenechali, střízlivý odhad je 20
tisíc čtenářů na jedno číslo.
6. Čtenáři najdou aktuální vydání i všechna minulá čísla na našem webu, kam
je pravidelně lákáme přehledem akcí, diskuzemi, blogy, anketami nebo záznamy ze zastupitelstva. I proto můžete levně inzerovat rovněž na našem
webu, pokud nevěříte „papíru“.
7. Dlouhodobí inzerenti se mohou spolehnout na slevy. Jsme lidi, na slevě se
domluvíme i s někým, kdo má zájem inzerovat jednorázově, ale nemůže si
ceníkovou cenu dovolit. Jen se nebojte na slevu zeptat!
8. Byť jsme komerční médium, podporujeme veškeré neziskové spolky, které
ve městě něco dělají pro lidi. I proto uveřejňujeme bezplatně program jejich
akcí. Ten sice může způsobit to, že lidé noviny po prvním přečetní ihned nevyhodí, mnohem více ale sázíme na zajímavý obsah, díky kterému jdou noviny z ruky do ruky poměrně dlouhou dobu.
9. Rubriky jsme zavrhli hned zpočátku. Zkušenost říká, že někteří lidé určité rubriky přeskakují a ihned listují právě k té své oblíbené. U nás čtenáři pozorně listují všemi stranami, což výrazně zvyšuje šanci, že právě váš inzerát zaregistrují.
10. Inzerenti mají dobrou zkušenost i s vložením svých letáků do našich novin.
Zvýší tak své šance, že jejich inzerce neskončí v koši společně se štosem letáků, který se ve schránkách každý den nakupí.
11. Rožnovský prostor je soukromý projekt, nečerpá žádné dotační tituly, z vašich daní tak na jeho vydávání nijak vědomě ani nevědomě nepřispíváte.
Smluvena cena za inzerci je tak opravdu konečná :-)

2 x FERNET0,5 l

A k tomu ještě 600,- Kč navíc! Prosím čtěte dál! Pokud vystřihnete
tento inzerát a odevzdáte ho při nákupu dámského nebo pánského
kabátu, odečteme Vám fantastických 600,- Kč a přidáme dva Fernety
0,5 l jako pozornost značky v rámci její propagace! A to není vše!
Pokud tento kupon odevzdáte při nákupu jakéhokoliv dámského
šátku, odečteme Vám z uvedené ceny 1/3! Nakupte módní dámský
šátek z našeho širokého sortimentu o 33,33 % levněji! A to je nabídka,
která se nedá odmítnout. Na jeden kupon lze tedy zakoupit jeden
kabát a jeden dámský šátek s fantastickou slevou. Přijďte, těšíme se
na Vás. Nabízíme velký sortiment dámských a pánských kabátů,
obleky, košile, kravaty a i dámské šátky pro všechny generace.
Platnost kuponu je 10 dnů od vydání tohoto inzerátu. Akce platí od 2. 2. 2015.

ROŽNOV pod RADHOŠTĚM, nám. T.G. Masaryka 2196
Komerční dům Radhošť
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Tiskne SAMAB Brno Group a.s. Zdarma do všech schránek v Rožnově. V obcích mikroregionu, Zašové a Stříteži nad Bečvou volně k odběru v prodejnách. Vychází vždy první den v měsíci. Náklad 7300 ks.
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