
 Zastupitelé města na svém posled-
ním zasedání zastavili realizaci pro-
jektu protipovodňové zídky plánované 
na Tyršově nábřeží. Podle slov starosty 
města Radima Holiše (ANO) zídka 
neochrání předmětné území a navíc 
může způsobit jiné výrazné problémy. 
Podle opozice jde o nezodpovědné roz-
hodnutí, které nemá opodstatnění.
 Podle starosty by přínosy zídky, 
o které se hovoří již od roku 2004, ne-
převážily její negativa. Ty shrnul do 
celkem sedmi bodů, které představil 
zastupitelům. 
 „Zaprvé, zídka je plánovaná pro 
tzv. stoletou vodu (Q100) a v pří-
padě takto velké vody nám hrozí zá-
plavy z Veřmířovského potoka a tedy 
z druhé strany Tyršova nábřeží než 
od řeky Bečvy. Zídka tedy nic neřeší. 

Dalším problémem jsou uzávěry deš-
ťových kanalizací, které se nacházejí 
rovněž za hranicí plánované zídky,“ 
uvedl Holiš s tím, že dalšími problémy 
jsou:

 3) přítok Hážovky je významnou 
vodotečí a při (zídkou) zvýšené hla-
dině Bečvy se zamezí odtoku vody 
z Hážovky. Ta se bude vracet a zapla-
vovat ulici Videčskou a přilehlé okolí.

 4) při umělém zvednutí hladiny 
ve spodní části řeky dojde k zame-
zení odtoku vody z území v údolí 
Hradiska a veškerá voda z území při 
Q100 se bude vylévat podél zim-
ního stadionu, tedy území, které 
nyní město rekonstruuje.
 5) při zvednuté hladině Q100 se 
voda, která je v umělém korytě díky 
zídce, dostává do podloží a bude se 
snažit vyrovnat hladiny podzemních 
vod. „Je dokázáno, že tak budou za-
plaveny vodou z podloží sklepy v celé 
široké oblasti. Pokud bychom tomuto 
chtěli zabránit, tak by zídka musela 
mít základy do hloubky minimálně 
tří metrů, což v projektu realizováno 
není,“ doplnil Holiš.

Pokračování na straně 5
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Noviny s největším
nákladem ve městě

Koalice odmítla protipovodňovou zídku

NÁBYTEK jpinterier 
za nádražím – areál 
OSEVA 1. MÁJE
ZEMĚDĚLSKÁ 723, 
756 61 ROŽNOV 
POD RADHOŠTĚM
tel./fax: 571 651 543 
mobil: 724 937 700
e-mail: 
jpinterier@centrum.cz

Velká voda ohrožuje Tyršovo nábřeží poměrně často. Snímek pochází z roku 2005. Foto: R. Sobotka

VýKup zlata za NejVyšší ceNy V zaStaVáRNě Na lázu. 
záStaVa zlata za NejNižší úRoK V RegioNu. tel.: 608 888 908.

jSi KomuNiKatiVNí? 
můžeš Si Vydělat!
Hledáme kolegu/kolegy na pozici obchodního 
zástupce/zprostředkovatele inzerce.

Rádi bychom i dále zkvalitňovali služby pro naše čtenáře a na-
rovinu říkáme, že tohle sami nezvládneme. Do našeho týmu 
hledáme kolegy/kolegyně, kteří provoz novin zaštítí po eko-
nomické stránce tak, že budou udržovat, rozvíjet, popř. hledat 
nové obchodní partnery pro inzerci v Rožnovském prostoru.

Časově rozhodně nejde o činnost na plný úvazek a tomu od-
povídá i odměna v rámci provizního systému – v řádu jedno-
tek tisíců – proto píšeme přivýdělek. Práce je zejména vhodná 
pro ty, kteří vlastní ŽL, mají obchodní kontakty a chtějí si „bez-
pracně“ vylepšit rodinný rozpočet o zajímavou rentu. Šance je 
to i pro podnikavé absolventy, kteří touží své obchodní před-
poklady otestovat v praxi. Koneckonců, dveře jsou u nás ote-
vřeny pro všechny.

Zastupování není vázáno smlouvou, která by vás k něčemu 
zavazovala, případně hrozila sankcemi za neplnění vám svě-
řených úkolů.

pro více informací pište na redakce@roznovsky-prostor.cz, 
nebo volejte na 777 844 991.



Rožnov má  
16.899 obyvatel
 Přesně 16 899 obyvatel měl k 31. 
prosinci Rožnov. Z tohoto počtu je 
8 097 mužů a 8 802 žen. Říká to 
statistika evidence obyvatel MěÚ 
Rožnov. Podle dalších čísel žije ve 
věku 0–18 let v Rožnově 2 893 oby-
vatel (1 524 mužů a 1 369 žen), ve 
věku 19–59 let 9 533 obyvatel (4 706 
a 4 827) a ve věku nad 60 let 4 381 
obyvatel (1 843 a 2 538). V Rožnově 
žije také několik desítek seniorů nad 
90 let. Přesně 23 mužů a 67 žen. Dva 
nejstarší obyvatelé města oslaví v le-
tošním roce 102. respektive 101. na-
rozeniny (muž a žena). V roce 2013 se 
do Rožnova přistěhovalo celkem 217 
obyvatel. Narodilo se celkem 122 dětí. 
Vůbec nejvíce obyvatel měl Rožnov 
v roce 1999, a to 18 182 obyvatel. (tg)

plán Kontrolního 
výboru
 Předseda Kontrolního výboru 
Zastupitelstva města předložil na jed-
nání zastupitelů plán kontrolní čin-
nosti výboru pro rok 2015. V rámci 
tohoto plánu chce výbor provést kon-
trolu místních poplatků, kontrolu ko-
merční organizace města, společnosti 
Komerční domy Rožnov, spol. s r.o., 
ve které je město 100% vlastníkem, se 
zaměřením na energetiku v objektu 
Bečva na ulici Lesní, a také kont-
rolu příspěvkové organizace Městská 
knihovna Rožnov. Zastupitelé plán 
bez připomínek schválili s tím, že 
vedoucí finančního odboru Martin 
Hrnčárek upozornil na některé utajo-
vané skutečnosti týkající se dlužníků 
města. „Zde budeme moci poskyt-
nout pouze celkové údaje bez uvedení 
konkrétních jmen osob, které nemají 
vůči městu uhrazené závazky,“ řekl 
Hrnčárek. (red)

možný zloděj obviněn
 Dřevěnou kasičku umístěnou na 
terase hotelu Maměnka zloděj vy-
kradl v noci z neděle na pondělí 29. 6. 
a 30. 6. 2014. Kasičku, která byla 
pevně přišroubovaná k budově, zlo-
děj vypáčil a odcizil z ní několika ti-
sícovou finanční hotovost. Jednalo se 
o veřejnou sbírku určenou na opravu 
vyhořelé chaty Libušín. Po provede-
ném šetření kriminalisté z krádeže 
obvinili osmatřicetiletého muže ze 
Zubří. Hrozí mu až dvouletý trest 
odnětí svobody. Peníze určené na 
opravu Libušína byly vloni ukradeny 
ještě jednou, a to na začátku srpna. 
Tenkrát zloděj odcizil celou kasičku 
s několikatisícovou veřejnou sbírkou. 
Případ této krádeže prozatím zůstává 
neobjasněný. (lum)

zastupitelé odmítli tibetskou vlajku
 Zřejmě poprvé v tomto složení se 
koaliční zastupitelé nedokázali shod-
nout na návrhu města. Na život běž-
ných Rožnovanů to ale asi nebude 
mít příliš velký vliv. Šlo totiž o vy-
věšení tibetské vlajky na radnici, ke 
kterému každoročně některá města 
10. března přistupují. 
 Akce „Vlajka pro Tibet“ připo-
míná Čínou potlačené povstání 
Tibeťanů z roku 1959. „Tibetská 
vlajka je symbolem nesouhlasu s ná-
silným potlačováním práv a svobod 
národů a menšin na celém světě. Z to-
hoto důvodu vám předkládáme tento 
návrh a prosíme vás o souhlas s vy-
věšením tibetské vlajky na budově 
městského úřadu,“ obrátila se mís-
tostarostka Kristýna Kosová (Zdravý 
Rožnov) na kolegy v zastupitelstvu.
 „Nemám nic proti symbolům, 
které zdůrazňují ochranu lidských 

práv. Těch symbolů ve světě může 
být ale hodně. Vezměte si Pinocheta 
v  Chile a  desetitisíce mrtvých. 
Vezměte si situaci na Ukrajině, vez-
měte si Islámský stát a nebezpečí, 
která hrozí. Já zrovna nevidím 
jako aktuální právě vyvěšení tibet-
ské vlajky,“ uvedl Jaroslav Kučera 
(KSČM).
 Obdobný názor zřejmě zastávají 
také někteří koaliční zastupitelé, 
kteří se v této věci zdrželi hlasování. 
Vyvěšení tibetské vlajky tak těsnou 
většinou neprošlo navzdory velkému 
přání místostarostky, která v prů-
běhu hlasování dala svůj názor až 
příliš hlasitě najevo, když naskaku-
jící hlasy podpořila slovy „no tak“, 
jak zachytily mikrofony.
 Malou náplastí nejen pro Kosovou 
může být vyvěšení vlajky na budově 
Městské knihovny, kde pravidelně 

vlaje již od roku 2010. „Knihovnu 
považujeme za občanskou instituci, 
která mimo jiné slouží jako místo 
setkávání lidí s  různými názory 
a ideami. Část občanů města si vy-
věšení tibetské vlajky přála a pracov-
níci knihovny s připojením k me-
zinárodní kampani „Vlajka pro 
Tibet“ každoročně souhlasí,“ řekl 
ředitel knihovny Pavel Zajíc a do-
plnil: „Vyvěšením vlajky pro Tibet 
si připomeneme 56. výročí povstání 
Tibeťanů v Lhase, které bylo potla-
čeno čínskou armádou. Vnímáme 
symboliku vyvěšení vlajky přede-
vším v kontextu s naší částí historie, 
kdy jsme přes 40 let žili v nesvobod-
ném režimu. Tibetská vlajka zároveň 
symbolizuje nesouhlas s násilným 
potlačováním práv a svobod národů 
a menšin na celém světě,“ uzavřel ře-
ditel Zajíc. (lum)

Rožnov v problémech: školy městu nepatří
 Město Rožnov pod Radhoštěm 
obdrželo ve čtvrtek 19. února rozsu-
dek Nejvyššího soudu ve věci žaloby 
na určení vlastnictví k nemovitostem 
podané společností IMMOBILIEN 
PIRKER REALITY, s.r.o. (IPR) proti 
městu Rožnov pod Radhoštěm. Tímto 
rozsudkem Nejvyššího soudu bylo od-
mítnuto dovolání města proti výroku 
rozsudku Krajského soudu v Ostravě. 
Kvůli sporu se v březnu mimořádně 
sejde zastupitelstvo.

 „Tímto rozsudkem Nejvyššího 
soudu bylo odmítnuto dovolání města 
proti výroku rozsudku Krajského 
soudu v Ostravě, jímž byl potvrzen 
rozsudek okresního soudu ohledně 
budov č.p. 1180 a č.p. 1444 (ZŠ 
Záhu mení a MŠ Koryčanské Paseky) 
a dvou budov bez č.p. (energoblok 
na Koryčanských Pasekách a vysí-
lač na Hradisku). Dovolání společ-
nosti IPR do výroku Krajského soudu 
v Ostravě, kterým byla žaloba zamít-

nuta, bylo vyhověno a věc byla vrácena 
Krajskému soudu v Ostravě k dalšímu 
řízení,“ uvedla vedoucí právního od-
boru rožnovského Městského úřadu 
Olga Vrublová.
 „Podrobnější informace k rozsudku 
Nejvyššího soudu a dalšímu postupu 
budou projednávány na mimořád-
ném zasedání zastupitelstva města, 
které bude k této záležitosti svoláno 
na úterý 24. března,“ informoval sta-
rosta Rožnova Radim Holiš. (lum)

opilý mladík při zběsilé jízdě demoloval vozidla
 Třiadvacetiletý opilý řidič způso-
bil v neděli 22. února během deseti 
minut dvě dopravní nehody. Z ko-
lize, kdy nedal v křižovatce přednost 
v jízdě řidičce, ujel. Při ujíždění se 
zhasnutými světly zavinil další ne-
hodu celkem tří vozidel. V dechu měl 
přes dvě promile. 
 Čtyři automobily poničil jízdou 
pod vlivem alkoholu třiadvaceti-
letý řidič z Horní Bečvy. První ne-
hoda se stala deset minut před půl 
šestou hodinou ráno v Rožnově na 
ulici 1. máje. Mladý muž za volan-
tem Opelu Astra, s nímž ve vozidle 
seděl sedmnáctiletý bratr, nedal v kři-
žovatce přednost v jízdě čtyřiatřiceti-
leté řidičce z Horní Bečvy ve vozidle 
značky Suzuki. „Po střetu, při kterém 
nebyl nikdo zraněn, z místa nehody 
ujel směrem k obci Horní Bečva. Při 
ujíždění zavinil o deset minut později 
na silnici I/35 kousek za Rožnovem 
další dopravní nehodu. Řidič ujíž-
děl z místa nehody se zhasnutými 
světly a podle protijedoucího řidiče 
Škody Octavie po silnici první třídy 
kličkoval. Pětapadesátiletý řidič ok-
távky z Rožnova poté, co ho zpozo-
roval, najel k pravému okraji silnice 
a výrazně zpomalil. Ovšem pomalu 

jedoucí oktávku začal předjíždět řidič 
ve Fordu Mondeo. Ten kličkující ne-
osvětlené vozidlo zpozoroval až po 
předjetí oktávky. Reagoval prudkým 
brzděním, ale střetu zabránit nedo-
kázal. Po srážce byl ford odhozen 
vpravo dozadu na oktávku a opel po-
kračoval v jízdě nekontrolovaně dál, 
a až po ujetí několika metrů havaro-
val do silničního příkopu, přičemž 
poškodil elektrický sloup,“ popsala 
dramatickou situaci tisková mluvčí 
okresní policie Lenka Javorková. 
 Řidič opelu, jeho spolujezdec 
a devětačtyřicetiletý řidič fordu 
z Prostřední Bečvy byli s lehkými 

zraněními převezeni do valašsko-
meziříčské nemocnice na ošetření. 
Policisté provedli u všech řidičů de-
chové zkoušky, které byly negativní, 
kromě dechové zkoušky mladého ři-
diče opelu. Ten měl v dechu 2,19 pro-
mile. Je podezřelý z trestného činu 
ohrožení pod vlivem návykové látky 
s trestní sazbou do tří let. 
 „Silnice byla po dobu vyšetřo-
vání dopravní nehody dvě a půl ho-
diny úplně uzavřena. Na vozidlech 
a elektrickém sloupu vznikla škoda 
předběžně za čtvrt milionu korun,“ 
uzavřela mluvčí. (lum)

Viník nakonec skončil v příkopě. Foto: pČR
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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

NEJLEPŠÍ TURECKO
letecky z Ostravy i Brna, 8 i 11/12 dnů

	 VYNIKAJÍCÍ KLIENTSKÝ SERVIS
	 ve všech hotelích VÝBORNÁ STRAVA 
	 jen ALL INCLUSIVE hotely s KVALITNÍMI  SLUŽBAMI

ŘECKO – CHALKIDIKI
autobusem, 8 i 15 dnů

	 SLUNCE, PRŮZRAČNÉ MOŘE, ŠIROKÁ PLÁŽ 
	 dovolená i pro RODINY SE 2 DĚTMI

CHORVATSKO
autobusem, 8 i 15 dnů

	 NEUVĚŘITELNĚ LEVNÉ CENY, již včetně dopravy
	 POLOPENZE formou BUFETU
	 DÍTĚ ZCELA ZDARMA včetně DOPRAVY

ITÁLIE – KEMP CESENATICO
autobusem 8 i 15 dnů

	 NEJLEVNĚJŠÍ DOVOLENÁ s plnou penzí u moře
	 IDEÁLNÍ MÍSTO pro rodinnou dovolenou 

S JOKRATOUREM ZA SLUNCEM!
TA PRAVÁ DOVOLENÁ PRO VÁS!
SLEVA FIRST MOMENT DO 31.3.2015

až -15 % a DĚTI ZA PEVNÉ PLATBY

Na sídlišti písečný přibudou parkovací místa
 Celkem 93 nových parkovacích 
míst vznikne v letošním a příštím 
roce na ulici Kulturní v sídlišti 
Písečný.
 Rožnovská radnice rozhodla 
o  vybudování dalších parkova-
cích míst v lokalitě Písečný na ulici 
Kulturní. „Vycházíme z projektů při-
pravených již v minulém roce. Jedná 
se o dvě na sobě nezávislé etapy vý-

stavby, v první části vybudujeme 37 
nových parkovacích míst na stáva-
jícím parkovišti v areálu bývalého 
skateparku, kde dojde k rozšíření 
celého parkoviště. U této inves-
tice jsme ve stádiu vyhlášení sou-
těže na dodavatele stavby, již máme 
platné stavební povolení a realizo-
vat celou akci bychom tak mohli 
ihned po výběru stavební firmy a sa-

mozřejmě s ohledem na klimatické 
podmínky,“ uvedla místostarostka 
Rožnova Kristýna Kosová (Zdravý 
Rožnov).
 Druhou etapou bude vybudování 
56 nových parkovacích míst na ulici 
Kulturní směrem od Finančního 
úřadu Rožnov kolem paneláků do 
sídliště. „Zde připravujeme územní 
rozhodnutí. A pokud vše půjde 

dobře, tak bychom mohli na konci 
letošního roku nebo na jaře roku 
2016 zahájit samotnou stavbu,“ do-
plnil vedoucí odboru rozvoje Ivo 
Marcin.
 Na rozšíření stávajícího parko-
viště má město v letošním rozpočtu 
alokováno 4,5, mil. s tím, že přesná 
částka bude známa až po ukončení 
soutěže na zhotovitele stavby. (tg)

20 let novodobé historie Hasičského sboru 
města Rožnova pod Radhoštěm
 Novodobá historie Hasičského 
sboru města Rožnova pod Radhoštěm 
se datuje od 1. ledna 1995. 
 „V tomto roce jsme měli 3 za-
městnance pro zajištění stálé služby, 
a účetního na půl úvazku,“ uvedl ře-
ditel Karel Janoušek, který od roku 
1988 pracuje jako velitel jednotky 
sboru dobrovolných hasičů města 
Rožnova pod Radhoštěm a do stá-
vající funkce byl jmenován v roce 
1995. 
 „Výjezd byl zajišťován spolu s dob-
rovolníky, kteří tvořili většinu jed-
notky. V dalších letech jsme se snažili 
zvýšit stavy profesionálů až na sou-
časný stav 13 členů z 25členné jed-
notky. Před dvaceti lety jednotka za-
sahovala patnáctkrát ročně, o deset 
let později už to bylo 220 zásahů, 
přičemž čas výjezdu jednotky je do 
5 minut.“
 Vznik hasičského sboru je datován 
do roku 1881. Rožnov měl tehdy 503 
domů, převládala šindelová krytina, 
takže nebezpečí požárů bylo značné. 
Některé z nich byly založeny úmy-
slně, jako například v noci 22. října 
1882, kdy čtrnáctiletý chlapec za-
pálil na náměstí stodolu Františka 
Baroše, protože se rád díval na velké 
ohně a na tu hrůzu kolem. Při požáru 
tehdy lehlo popelem 36 stavení. 
 Hned následujícího roku 1882 
byl měšťany založen dobrovolný ha-
sičský sbor. Prvním předsedou byl 

Rudolf Bill, měšťan a starosta města 
Rožnova. Členové se oslovovali bra-
tře a heslem sboru se stalo: Bohu ke 
cti, bližnímu ku pomoci. Pro začátek 
dostal sbor do užívání dvě ruční stří-
kačky. K jejich uskladnění, i uložení 
nářadí, byla hasičům přidělena dře-
věná kůlna na dnešním parkovišti na-
proti pomníku Františka Palackého.
 „K několika důležitým výročím 
v historii sboru patří rok 1895, kdy 
před 120 lety byl zakoupen první 
dopravní vůz pro mužstvo,“ uvedl 
Karel Janoušek. „V roce 1935 byly 
v době hospodářské krize zastaveny 
příspěvky obcím na požární ochranu 
a v důsledku toho byl 2. 2. 1935 ha-

sičský sbor rozpuštěn. Roku 1962 byla 
zahájena výstavba nové požární zbroj-
nice (předání do užívání 1963, pře-
stavba v letech 1983–84). Významný 
byl zejména rok 1995 – vznik profesi-
onální jednotky města Rožnova pod 
Radhoštěm. 
 Hlavní naší činností bylo a je pl-
nění úkolů, které vyplývají pro město 
Rožnov pod Radhoštěm a jím zří-
zené jednotky požární ochrany ze 
zákona o požární ochraně a zákona 
o integrovaném záchranném systému. 
Činnost organizace směřuje k obča-
nům, k ochraně jejich životů a ma-
jetku. To vše se podařilo díky vel-
kému pochopení vedení našeho města 

a tehdejšího Hasičského záchranného 
sboru okresu Vsetín. Bez těchto lidí 
a jejich podpory by práce sboru při-
šla z velké části nazmar.“
 Pro zajímavost uveďme, že v roce 
2005 bylo z 220 výjezdů 42,4 % jako 
technická pomoc, k dopravním ne-
hodám 27 %, k požárům 20 %, na 
planý poplach připadlo 7 % výjezdů 
a 3,6 % k likvidaci úniku nebezpečné 
chemické látky. V roce 2014 to bylo 
celkem 266 výjezdů.
 „Organizace pracovala a stále pra-
cuje v duchu hasičských tradic, které 
započali naši předkové v roce 1882. 
Vznik hasičské organizace v podobě 
příspěvkové organizace města bylo 
v roce 1995 velmi ojedinělé, a někteří 
škarohlídové jí nedávali velkou šanci 
na přežití. 20 let však ukázalo, že roz-
hodnutí o její zřízení bylo správné.
 Za vše, co se podařilo, patří velký 
dík zaměstnancům, vedení našeho 
města a Hasičskému záchrannému 
sboru ČR. Jedinec zde plní úlohu 
pouze stavebního kamínku, ze které 
se skládá dobře fungující kolektiv, 
bez něhož nelze plnit náročné úkoly 
v hasičské práci, která vyžaduje od 
každého být vždy tam, kde je nej-
více potřeba. Dobrá psychická sta-
bilita kolektivu, spojená s vysokou 
úrovní odborné a fyzické přípravy je 
základem pro zdárné splnění našich 
úkolů,“ dodal Karel Janoušek. (sb)

Členové Hasičského sboru města Rožnov. Foto: archiv sboru
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městská policie má nového ředitele
 Do čela Městské policie 
Rožnov pod Radhoštěm se 
od 1. března postavil Aleš 
Pilař. Nahradil tak dosa-
vadního ředitele Marka 
Grossmanna.
 Jednomyslně odsouhla-
sili rožnovští zastupitelé 
pověření plněním úkolů 
při řízení Městské policie 
Rožnov pod Radhoštěm 
strážníka Aleše Pilaře. Toto 
hlasování tak potvrdilo do-
poručení výběrové komise, 
která již v září 2014 v rámci 
veřejného výběrového ří-
zení vybrala Aleše Pilaře 
do funkce ředitele městské policie.
 „Podmínkou pro pověření ří-
zením městské policie pana Pilaře 
bylo složení příslušných odborných 
zkoušek dle platného zákona o obecní 

policii, což pan Pilař učinil koncem 
ledna letošního roku. V mezidobí 
byl řízením městské policie pově-
řen pan Marek Grossmann, kte-
rému bych chtěl tímto poděkovat za 

dobře vykonanou práci,“ uvedl sta-
rosta Rožnova Radim Holiš (ANO). 
Marek Grossmann také zastupo-
val ředitele MěPol Rožnov Daniela 
Vašuta v době jeho nemocenské.
 Aleš Pilař při svém představení se 
před zastupiteli města uvedl, že jeho 
základní snahou bude vybudovat mo-
derní a dynamickou městskou poli-
cii. „Chtěl bych uplatnit veškeré své 
poznatky a zkušenosti z dosavadní 
20leté praxe u Policie ČR a chtěl 
bych je samozřejmě využít pro řízení 
MěPol v Rožnově. Chci, aby městská 

policie byla koncipována především 
jako služba občanům města, která 
bude připravena plnit úkoly nejen 
v rámci mimořádných událostí, ale 
bude také udržovat běžný klidový 
stav ve městě a bude připravena pat-
řičně zakročit proti těm, kteří budou 
chtít tento klidový stav narušovat,“ 
řekl Pilař. 
 Velitel městské policie, kterým 
je ze zákona starosta města Radim 
Holiš, poté popřál nově jmenova-
nému řediteli hodně štěstí při reali-
zaci všech plánů. (tg)

Ředitel městské policie Aleš Pilař se představil na jednání 
zastupitelstva. Foto: t. gross

také letos mohou 
amatérští cyklisté soutěžně 
zdolávat valašské vrcholy
 Do svého třetího ročníku vstoupí 
na počátku dubna dlouhodobá sou-
těž pro všechny milovníky cyklis-
tiky a cykloturistiky – Vrchařská 
koruna Valašska (VKV). Pořadatelé 
akce stejně jako v minulých letech vy-
tipovali dvacet vrcholů na Valašsku 
a v přilehlém okolí, které bikeři 
budou zdolávat. Letos navíc nově vy-
psali speciální kategorii pro žáky zá-
kladních a středních škol, tzv. VKV 
JUNIOR. 
 VKV začala psát svou historii 
v roce 2013, kdy vášnivý cyklista 
Adam Hloch ze Vsetína hledal mo-
tivaci pro novou sezonu. Rozhodl se 
vypsat si dvacet vrcholů na Valašsku, 
jež na kole za sezonu zdolá. S tímto 
nápadem se svěřil několika přátelům, 
kteří jej také vzali za své. VKV se 
tak měla stát komorní soutěží pro 
pár známých. Jenže už během prv-
ního ročníku bylo patrné, že myš-
lenka se rychle šíří dále a získává si 
oblibu. První ročník nakonec absol-
vovalo 21 bikerů a mnozí další již 
tehdy jevili zájem se připojit v roč-
níku následujícím.
 V loňském roce už vznikly speci-
alizované stránky a podařilo se získat 
podporu několika známých osobností 
z cyklistického světa. Počet držitelů 
VKV rychle narůstal a k poslednímu 
listopadu, který sezonu uzavřel, se za-
stavil na čísle 137. 
 Za dva roky se laťka VKV pořádně 
zvedla a pořadatelé nechtějí usnout na 
vavřínech, proto pro ten následující 
chystají několik novinek. Samotná se-
zona nezačne 1. dubna, ale o tři dny 

později, tedy 4. dubna. „Vyšli jsme 
vstříc těm, kteří plánují VKV zdo-
lat co nejrychleji a nechtějí si v za-
městnání brát dovolenou. Čtvrtý 
duben připadá na sobotu, o půlnoci 
z pátku na ni tak letos startujeme. 
Končíme tradičně posledním listo-
padovým dnem,“ uvedl hlavní orga-
nizátor Adam Hloch s tím, že novin-
kou třetího ročníku VKV bude také 
speciální kategorie VKV JUNIOR. 
Vyhlášena je pro žáky základních 
a středních škol. Ti mají vypsáno cel-
kem padesát vrcholů, které mohou 
na kole zdolávat. Za každý úspěšný 
získají pro sebe, ale i pro svou školu 
bod do celkového hodnocení. 
 VKV se stává fenoménem nejen 
na Valašsku, ale i daleko za jeho hra-
nicemi. Potvrzením toho je fakt, že 
VKV se stala inspirací pro podobné 
projekty v dalších třech regionech 
republiky. „Po našem vzoru se letos 
rozjedou první ročníky Vrchařské 
koruny Jesenicka, Vysočiny a jižních 
Čech. S těmito partnerskými projekty 
úzce spolupracujeme a věříme, že je-
jich výčet není konečný,“ uvedl spo-
luorganizátor Michal Horský.
 Mezi předepsané vrcholy letošního 
ročníku patří: Baťková-Chléviska, 
Hážovické díly, Holý vrch, Hrad Lu-
kov, Javorníček, Kohútka, Kunovická 
hůrka, Lačnovské skály, Lysá hora, 
Martiňák, Maruška, Ochmelov, 
Petř k ovická hůrka, Pulčín, Radegast 
socha, rozhledna Jarcová, Prženské 
paseky, Veľký Javorník, Vsacká Ta-
neč  nice a Vysoká. (lum)

Odešel legendární  
rožnovský turista Emil Pjatkan 

 S Beskydami i evropskými horami 
se ve věku 94 let rozloučil rožnovský 
turista Emil Pjatkan (3. 9. 1920 až 
26. 1. 2015). Byl legendou rožnovské 
tělovýchovy, ale především nadšeným 
a neúnavným turistou – za svůj spor-
tovní život obešel po svých nejméně 
jedenapůlkrát zeměkouli kolem rov-
níku. V tělovýchově prožil 65 let. 
 Byl zakládajícím členem Horské 
služby v Rožnově, Zimních výstupů 
na Radhošť, Dálkových pochodů na 
100 km. Po 16 let působil jako znač-
kař pěších turistických tras. Pořádal 
turistické zájezdy do Vrátné doliny, 
účastnil se celkem 44 zimních i let-
ních srazů slovenských turistů. 
Na počest 700 let Rožnova vynesl 

a vztyčil 25. 7. 1967 spolu s pat-
nácti dalšími turisty na Gerlachu 
prapor města. Při návštěvě Kavkazu 
vystoupil na Elbrus do výše 4100 
m, v Rakousku se dostal na Klein 
Matterhorn do výšky 3820 m a ve 
Francii na Brevént do výšky 2525 m. 
Na Slovensku vystoupil 56krát na 
vrcholy nad 1000 m a 19krát na vr-
choly nad 2000 m. V Čechách a na 
Moravě vykonal celkem 37 výstupů 
na vrcholy nad 1000 m. V Evropě 
navštívil 24 zemí, ale také Střední 
Asii, Dušanbe, Samarkand, Bucharu, 
Taškent. Letecky navštívil 21 zemí. 
 Pracoval jako redaktor závodních 
novin Loany, byl také aktivním do-
pisovatelem okresních a krajských 
tiskovin.
 „Díky turistice jsem poznal velké 
množství přátel,“ řekl za svého ži-
vota. „Také přírodu doma i v zahra-
ničí. Nádherný je Kavkaz. Pak sever 
Evropy se svými fjordy. Ale turistické 
srdce mám ve Štefanové v Malé Fatře. 
A doma jsem v Rožnově.“
 V závěru ledna zůstalo srdce legen-
dárního rožnovského sportovce Emila 
Pjatkana už navždy doma v Rožnově 
pod Radhoštěm. (sb)

Emil Pjatkan. Foto: R. Sobotka
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Březen – měsíc knihy aneb soutěž 
o (s prominutím) nejodrbanější, 
(rozuměj) nejoblíbenější knížku
 Měsíc březen jsme si podnes v po-
vědomí uchovali jako „Měsíc knihy“. 
Hluboce v našich krajích zakořeněná 
tradiční úcta ke knize však může mít 
podobu různou. Snob kupuje pře-
devším klasiku, knihy si nechává 
vázat do jednotného tvaru, nejlépe 
do kůže potištěné zlatým písmem, 
aniž by ji kolikrát byť jen otevřel. 
Vzdělanci žádají knihu hodnotnou 
a pěkně upravenou. Studenti přede-
vším knihu dobrou a levnou. Žena 
v domácnosti knihu zábavnou, po-
učnou, zamilovanou, zajímavou... 
 Každá kniha má svůj osud. Ale ne 
každá si udrží noblesu, kterou jí vtiskl 
vydavatel, redaktor, tiskař. Některá 
z nich je po krátkém či delším použí-
vání dosti (s prominutím) odrbaná od 
spodničky až po původně hezky upra-
vený převlečník. To záleží na frek-
venci používání, tedy na čtenářské 
oblibě. 
 „Staré knížky doslova miluji, 
máme jich doma málem plnou půdu,“ 
uvedla rožnovská knihovnice Ilona 
Kroupová. „Za dlouhé roky práce 
s knihami vím, že některé tituly, jako 
například Nasťa na traktoru, čtenáře 
prostě neoslní. U jiných už z titulu vy-
zařuje zvláštní fluidum, které přímo 
vybízí vzít knihu do ruky a nakouk-
nout do ní. A kromě toho – při listo-
vání knížkou v ní kolikrát najdu do-
slova poklady, až pokaždé zajásám.
 Zpěvník valašských písniček 
z  roku 1929 je plný poznámek, 
které tam zanechal jakýsi muzikant. 
Neobyčejná je sbírka reklamních 
sešitků s pohádkami pro nejmenší 
a s krásně provedenou reklamou na 
zadní straně: Peru mýdlem Saponia 
i pro tvrdou vodu, Osvald Kotouček, 
Knihkupectví – Nakladatelství, 

Papírnictví, a podobně. Knížka 
Duchovní poklad od Pavla Jakobeiho 
z roku 1891 má zlatou ořízku!
 A co teprve záložky, které čtenáři 
v knihách zapomínají! Staré účtenky, 
nejrůznější vstupenky, jízdenky, po-
hlednice z cest, také dopisy, třeba 
i vzkazy a podobně. V kterési knížce 
posloužil jako záložka dokonce sovět-
ský papírový jednorubl z roku 1947, 
v jiné to byla naše papírová jednoko-
runa z roku 1938. Jednou také vkladní 
knížka na heslo. A těch kuchařských 
receptů, co se dá v knížkách objevit! 
Učiněný poklad!
 A to se vůbec nezmiňuji o podtr-
hávání slov, vět, či celých odstavců. 
O skvrnách od nejrůznějších teku-
tin či poživatin. O zahnutých růž-
cích, natržených listech či dokonce 
vytržené celé stránce! Také o celko-
vém vzhledu knížky, mnohdy značně 
ošuntělém, jako kdyby knížka prošla 
rukama všech čtenářů místní komu-
nity. Při probírání knížek si někdy při-
padám jako lovec. Vždyť knihy nám 
nabízejí napínavá, tajemná a svůdná 
dobrodružství.“
 Určitě bychom se měli chovat ke 
knihám uctivě, opatrně a s láskou, 
aby vydržely co nejdéle a mohly šířit 
krásu a světlo v mnoha duších. 
 Je však také důležité, aby kniha 
dokázala oslovit co nejvíce čtenářů. 
 Které z nich se to podaří? Té se zla-
tou ořízkou a s netknutými listy, nebo 
té (s prominutím) s odrbanou spod-
ničkou a ušmaťhaným kabátkem?
 (Pozn. Nejpůjčovanější knížkou 
v rožnovské městské knihovně za rok 
2014 byla kniha autora Evžena Bočka: 
Aristokratka ve varu. Pak Mlynářová 
Marcela: Zač je života loket a E. L. 
James: Padesát odstínů šedi.) (sb)

 6) pokud bude v dotčeném území 
výrazně pršet, zídka zabrání odtoku 
vody z tohoto území, spadlá voda ne-
bude mít kam odtékat a vytvoří la-
gunu. Město nedisponuje dostatečně 
velkým čerpadlem pro odčerpání ta-
kového množství vody.
 7) ovlivnění hladiny podzemní 
vody pod kopcem Kozák při zvednutí 
hladiny Bečvy a s tím související zvý-
šený tlak na podloží. Může dochá-
zet k většímu uvolňování podloží na 
dně řeky díky zvýšenému tlaku a prů-
toku. Kozák není stabilní, nelze vy-
loučit následné sesuvy.
 Holiš dále uvedl, že s těmito zá-
věry se ztotožňuje rovněž projek-
tant, který protipovodňovou ochranu 
v Rožnově navrhoval. S tímto tvrze-
ním se ale nespokojila opozice. „Vždy 
bylo dobrým zvykem, že když se ta-
ková zásadní věc projednávala, tak 
byl na jednání přítomen projektant, 
popřípadě investor,“ zlobil se Jaroslav 
Kučera (KSČM), který dle svých slov 
nemá pro kvalifikované rozhodnutí 
relevantní informace. 

diletant nebo šílenec?
 „Podle toho, co jste tady řekl, pane 
starosto, je projektant zralý na trestní 
oznámení. Buďto je to blázen nebo 
je to skutečně šílenec. Jestliže vám 
řekne, že zídka nebude splňovat účel, 
ke kterému byla navržena, pak si my-
slím, že by se mělo Povodí Moravy, 
které bylo zadavatelem této zakázky, 
asi zamyslet, jestli takového člověka 
zaměstnávat. A rovněž město by se 
mělo postarat o to, aby takoví dile-
tanti v takovéto situaci už dále nevy-

stupovali,“ přisadil si Václav Mikušek 
(KDU-ČSL), který připomněl, že se 
zídkou se počítá v rámci protipovod-
ňových opatření mikroregionu.
 Plány projektantů na 14 protipo-
vodňových opatření v rámci mikro-
regionu by absence zídky na Tyršově 
nábřeží ohrozit neměla. „Oni tato 
opatření navrhují na začátky toků, 
tzn. v místech před obytnou zástav-
bou, v místech, kde je možné ještě 
budovat nějaké hrázky, jak oni tomu 
říkají, ale netýkají se hlavního toku. 
Takže my jsme jim jejich plány nijak 
neovlivnili,“ doplnil starosta.
 Podle koaličních zastupitelů na 
špatně zpracovaném projektu ne-
nese vinu projektant, ale město, 
které o protipovodňové zábrany 
v roce 2004 požádalo. Projekt byl 
zadán příliš úzce. „Řešil primárně 
rozlivové mapy Bečvy a nebyly v něm 
zohledněny i rozvodněné drobnější 
toky,“ uvedla místostarostka Kristýna 
Kosová (Zdravý Rožnov).

co když přijde povodeň?
 Ministerstvo zemědělství mělo na 
projekt vyčleněno 18 milionů, 2 mili-
ony mělo přidat město. Zastupitelé se 
ale svým rozhodnutím dotace vzdali. 
„Když přijde stoletá voda bez tohoto 
opatření, tak se stane co? Budou za-
plaveni úplně všichni. Já si dovedu 
představit, že ti lidé, kteří utrpí ma-
jetkovou újmu, budou žalovat ty za-
stupitele města, kteří rozhodli pro 
zrušení tohoto opatření,“ varoval Ivo 
Hanáček (ODS).
 „Pokud si to koalice vzala jako 
svůj volební program a chce to udělat 

za každou cenu, tak ať to udělá. Ale 
my se na tom podílet nebudeme,“ di-
stancoval se od rozhodnutí i Jaroslav 
Kučera.
 Vedení radnice ale odmítnutím 
letitého projektu neláme nad ochra-
nou Tyršova nábřeží definitivně hůl. 
„Otázka nestojí, jestli nějaké proti-
povodňové opatření na Tyršově ná-
břeží bude, ale otázka zní, jaké bude. 
A o to nyní jde. My samozřejmě ko-
munikujeme s lidmi z Tyršova ná-
břeží a chceme udělat něco, co bude 
dobré z pohledu města i z pohledu je-
jich,“ potvrdil Vít Matějka (Zdravý 
Rožnov).
 Město zřejmě opráší předpřipra-
vený projekt předchozího vedení, 

kdy zídka stojí na úrovni mezi ces-
tou a obytnými domy a na úrovni 
vtoku Hážovky do Bečvy by mohl být 
vybudován přírodní val. O konečné 
podobě nového projektu se ještě po-
vedou jednání. Negativem tohoto ře-
šení je skutečnost, že takovou ochranu 
bude muset město pravděpodobně 
uhradit z vlastních prostředků. 
 „Pokud se na to podíváme z širšího 
pohledu a pokud budeme uvažovat 
o nějaké ekonomické odpovědnosti, 
tak tento projekt je poněkud odpo-
vědnější k tomu, jak nakládat s veřej-
nými prostředky. Nebavím se teď jen 
o městské kase, ale bavím se teď o ve-
řejných prostředcích jako takových,“ 
myslí si místostarostka Kosová. (lum)

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

Rožnov pod Radhoštěm
Frenštátská 2683
Tel.: 571 626 233

www.kastini.cz
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Koalice odmítla protipovodňovou zídku 
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Strážníci loni řešili každý druhý přestupek domluvou
 Celkem 1989 oznámení při-
jala Městská policie Rožnov za rok 
2014. Strážníci řešili 1450 přestupků. 
Většina z nich se týkala bezpečnosti 
a plynulosti silničního provozu.
 Na konci roku 2014 bylo ve službě 
rožnovské městské policie dvacet stráž-
níků. „Za uplynulých 12 měsíců při-
jali od fyzických nebo právnických 
osob 1989 oznámení a řešili 1450 
přestupků. Pokles můžeme přičíst 
větší vytíženosti MP v rámci uzaví-
rek a oprav komunikací v roce 2014 
v Rožnově pod Radhoštěm,“ konstato-
val tiskový mluvčí města Tomáš Gross.
 „Většinou se opět jednalo o pře-

stupky proti bezpečnosti a plynulosti 
silničního provozu (980 přestupků). 
Následovaly přestupky proti veřej-
nému pořádku (101), přestupky proti 
majetku (128). Řešili jsme také více 
než 350 ostatních přestupků spácha-
ných porušením obecně závazné vy-
hlášky, nezajištěním psa, konzumací 
alkoholických nápojů nebo poruše-
ním pravidel občanského soužití,“ 
vypočítal strážník zastupující ředi-
tele Městské policie Rožnov Marek 
Grossmann s tím, že na správní orgán 
bylo strážníky městské policie předáno 
87 podezření ze spáchání přestupku 
nebo jiného správního deliktu a na 

Policii ČR bylo podstoupeno 8 po-
dezření ze spáchání trestného činu.
 Z uvedeného počtu přestupků bylo 
1012 řešeno uložením blokové pokuty 
a 480 přestupků bylo řešeno domlu-
vou. Na pokutách bylo v blokovém 
řízení v roce 2014 uloženo 212 000 
korun.
 Městská policie v Rožnově ovšem 
nedohlíží pouze nad veřejným pořád-
kem nebo silničním provozem. „V loň-
ském roce jsme odchytili 104 zvířat, 
řešili jsme 11 vraků osobních vozi-
del a evidováno u nás bylo 78 nálezů 
a 189 ztrát. Strážníci městské policie 
na území Rožnova pod Radhoštěm 

ve více než 230 případech spolupra-
covali s Policií ČR a ve 31 případech 
zajišťovali záchranáře, nebo pomá-
hali při výjezdu Zdravotní záchranné 
služby Zlínského kraje. Dále spolu-
pracujeme s řadou subjektů při zajiš-
ťování velkého množství kulturních 
nebo společenských akcí. V oblasti 
prevence kriminality jsme realizovali 
besídky a přednášky na mateřských, 
základních i středních školách a pre-
zentovali činnost městské policie také 
na akcích, jako jsou například „Kdo 
si hraje, nezlobí“, Branný závod vše-
strannosti apod.,“ uzavřel bilanci za 
rok 2014 Marek Grossmann. (lum)

měsíc vydání uzávěrka distribuce

Únor 20. 1. 31. 1. – 2. 2.

březen 25.2. 6. 3. – 8. 3.

Duben 1. 4. 10. 4. – 12. 4.

Květen 28. 4. 8. 5. – 10. 5.

Červen 27. 5. 5. 6. – 7. 6.

Červenec 24. 6. 3. 7. – 5. 7.

Září 26. 8. 4. 9. – 6. 9.

říjen 30. 9. 9. 10. – 11. 10.

Listopad 27. 10. 6.11. – 8. 11.

Prosinec 2. 12. 11. 12. – 13. 12.

Leden 2016 6. 1. 15. 1. – 17. 1.

teRmíNy uzáVěReK V Roce 2015

Vigantice

 

 Heraldika se v posledních de-
setiletích dostala do popředí zájmu 
nejen odborníků, také široké veřej-
nosti. Každé město, každá obec má 
svůj znak, svůj prapor. Jak vznikaly 
a jaké jsou? 
 Znak a vlajku obce Vigantice 
schválil sněmovní výbor pro heral-
diku a vexilologii 4. 11. 2009. Návrh 
symbolů vychází ze staré obecní pe-
četi. Znak má na stříbrném štítě zvý-
šené modré trojvrší, nad ním vychází 
červené slunce. V trojvrší stojí stříb-

řitě oděný rolník se zlatým klobou-
kem a vestou, v pravici drží podávky 
a v levici hrábě, obojí zlaté. 
 Obecní pečeti byly celkem tři. 
Nejstarší má ve znaku zmíněného rol-
níka, kolem je nápis PECET OBCE 
WIGANSKE. Druhá má uprostřed 
vyobrazeného dvojhlavého říšského 
orla a nápis „Obec Vigantice 1850“. 
Třetí má pouze nápis: „Představenstvo 
obce Vigantic u Rožnova.“ 
 První zmínka o obci pochází 
z r. 1411 z listiny Lacka z Kravař, v ní 

jsou Vigantice uvedeny jako samo-
statná obec. Název obce je odvozen od 
jména Wiegand. Obec se rozkládá na 
severním úpatí Hostýnsko-Vsetínské 
hornatiny, jihovýchodně od Rožnova 
ve výšce 482 m n. m. Obcí prochází 
silnice z Rožnova na Hutisko-Solanec, 
protéká jí potok Hážovka. Katastr 
zaujímá 734 ha. Místní trati jsou 
Babulíčky, Dráhy, Hůrka, Krabičky, 
Na Vápenkách, Niva a Pod Díly. Na 
pravém břehu Hážovky jsou kopce 
Hůrka, Souš, Kopec a Poskla. (sb)Erb obce Vigantice. Foto:  archiv tKa
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 To jsem netušil, že problematika 
tzv. „hazardu“ je pro místní radnici 
tak závažný problém, že mu věnuje 
takový prostor. Na rozdíl od drtivé 
většiny obyvatel Rožnova, pro které to 
evidentně žádný problém není. A tak 
radnice, asi z nedostatku jiných zá-
važnějších témat, vyhrožuje panelo-
vou diskuzí a svolá na ni odborníky 
na tuto problematiku a bude se dis-
kutovat… Zdá se, že jediní zastupi-
telé, kteří v tom mají jasno a přemýš-
lejí realisticky, jsou ti, kdo poukazují 
na to, že tito místní hráči přinesou do 
městské kasy 12 miliónů ročně. A to 
je velice pádný argument. Kdo jiný 
z daňových poplatníků je tak štědrý 
sponzor místního sportu a dobročin-
ných spolků? A ještě to dělá se zjev-
nou radostí a dobrovolně? Ochránci 
zdravého života určitě ne. Leč velice 
rádi se pak hlásí o svůj díl z tohoto 
balíku.
 Docela by mě zajímalo, kdo tento 
dobrovolně vzniknuvší docela slušný 
penězovod státní, potažmo místní 
kasy, vidí jako problém. Že by ně-
jaká zoufalá poslankyně či zastupitel, 
jehož partner ze zoufalství nad roz-
padající se domácností a osamělostí 
se rozhodl provozovat za své peníze 
hazard, protože mu přináší aspoň ně-

jakou naději a vzrušení? Pokud je mi 
známo, tak doposud ale nikdo neini-
cioval žádný zákaz sázkovým kance-
lářím, a to i těm největším a nejstar-
ším, kde Češi ročně „prohazardují“ 
několik miliard za hráčskou vášeň. 
A žádnému režimu to nevadí a ještě 
to podporuje tuzemská televize. Tak 
nevím…
 Přesto se pořád ozývají hlasy vo-
lající po okamžitém zákazu, likvi-
daci a exkomunikaci tohoto, podle 
nich patologického jevu ve společ-
nosti. Volají po zákazu něčeho, co 
dělají obvykle svéprávní lidé sami ze 
svého rozhodnutí, vášně či pro zábavu 
a hlavně za své peníze. A furt všude 
vykřikují, jak je to nebezpečné pro 
ně samé a pro okolí. Že tím svým za-
kazováním něčeho jsou daleko větší 
hrozbou pro demokratickou společ-
nost, si obvykle neuvědomují. Dějiny 
nabízejí mnoho příkladů…
 Daleko větším společenským pro-
blémem (a nejen v Rožnově) je třeba 
obezita a přejídání se. Na to jsem zase 
já opravdovým modelem a znalcem. 
Já i ostatní stejně postižení lidé tak 
činíme ovšem taktéž dobrovolně pro 
potěšení z orgií chutí, slastných po-
citů a také tak dlouho, až jsme na 
jídle, sladkostech či zabíjačkách pa-

tologicky závislí. Tak jako hráči na 
ve své víře ve výhru se stanou pato-
logicky závislí na blikajících hracích 
automatech či nóbl kasínech, tak my, 
jedlíci, se stáváme patologicky závis-
lými na chladících pultech plných las-
komin, či na mámivé vůni udírny… 
A tak jako hráči, i my dobře víme o ri-
zicích z této vášně plynoucích! Přitom 
se ví, že velkým nepřítelem nás, pato-
logických žroutů, je cukr a tuk. Tak 
proč v rámci boje za odstranění to-
hoto celospolečenského problému 
uvrhujícího tisíce lidí do depresí a ná-
ruče infarktu či podvodných proda-
vačů zázračných pilulek a předraže-
ných diet, taky tedy nezakážeme nebo 
nevytlačíme na periferie měst všechny 
cukrárny a lahůdkářství? Vždyť ty 
jsou přímo „hernami“ nás patolo-
gických jedlíků! A co „rychlá občer-
stvení“? A tak mezi protispolečen-
ské živly zařadíme všechny cukráře, 
kuchaře a řezníky! Zakázat, zrušit, 
zlikvidovat a bude konečně zdravý 
ráj na zemi. Sice další miliony zmizí 
ze státní, potažmo městské kasy, ale 
co…. Daňový poplatník to zase nějak 
zatáhne. 
 Jenže mně to celé přijde jako jeden 
velký nesmysl. Lidé jsou často patolo-
gicky závislí na mnoha jiných koníč-

cích či zálibách, které také likvidují 
rodinné úspory a někdy ženou lidi do 
náruče finančních mágů. Vyprávět by 
o tom mohly rodiny vášnivých sběra-
telů čehokoliv, sportovců nebo cesto-
vatelů. Prostě všechny koníčky provo-
zované s láskou a plným nasazením se 
stanou patologickou závislostí, která 
spolyká nějaké peníze. A skoro vždy je 
konečným výsledkem jen a jen vnitřní 
pocit v člověku. Hráčství je jen jed-
ním z nich a jestli o hráčství někdo 
potřebuje panelově diskutovat, ať si 
nejprve přečte názory inteligentního 
a opravdového „odborníka na hráč-
ství“ pana Michala Horáčka. A ten 
pán o tom něco ví!
 Jsem z generace, která si oficiál-
ních zákazů užila v životě dost a dost. 
A taky to byly „dobře míněné zákazy“, 
třeba co máme číst nebo poslouchat, 
aby nám zlí imperialisté nezatemnili 
mozek, kam smíme či nesmíme jezdit, 
abychom neviděli, že jde žít i jinak 
a líp… Prostě stádo se lépe ovládá 
v ohradě. A nechat se dnes zaměstnat 
jako pasák je tak lákavé… Obzvláště 
tehdy, když se sami nedokážeme se-
berealizovat ve své práci a pocit moci 
je tak vábivý…. Tak hup do politiky! 
My totiž víme nejlépe, co je pro vás 
(nás) dobré! A zásadní! Petr Liška

Jevy patologické

Velká kniha o Velkých Karlovicích 

 Kniha o Velkých Karlovicích 
se dostala Karlovjanům i dalším 
roduvěrným Valachům do rukou 
v  závěru roku 2014, kdy si tato 
jedna z největších našich obcí při-
pomínala 300 let od svého založení 
(1714). A protože se jedná o Velké 
Karlovice, je to kniha skutečně velká: 
má úctyhodné rozměry 30 x 22 cm, 
váží 1,9 kg, na 338 stranách je 520 
fotografií a 32 kreseb, vytvořilo ji 19 
autorů a jim napomáhalo dalších 40 
spolupracovníků. 

 „Kniha je v pořadí druhou sou-
hrnnou písemnou sbírkou o naší 
obci,“ napsal v úvodu ke knize sta-
rosta Miroslav Koňařík. „V roce 
1886 vydal učitel z údolí Podťaté Jan 
Kutzer Karlovské zrcadélko. Právě 
toto milé ohlédnutí za historií a ži-
votem ve Velkých Karlovicích nás 
inspirovalo k vydání knihy Velké 
Karlovice 1714 –2014.“ 
 Karlovice dostaly svůj název v roce 
1714 od svého zakladatele a maji-
tele panství meziříčsko-rožnov-
ského Karla Jindřicha ze Žerotína 
(1669–1716). Svého času spadaly 
pod soudní okres Rožnov. Obec 
má jeden z největších katastrů v re-
publice, prakticky zabírá celý závěr 
údolí řeky Horní (Vsetínské) Bečvy 
se všemi údolími (Jezerné, Miloňov, 
Podťaté a další). Jsou zde zachovány 
významné objekty lidové architek-
tury. Od severu obzor ohraničují 
Vsetínské vrchy s nejvyšší horou 
Vysoká (1024 m n. m.) a malířsky při-
tažlivým Soláněm, od jihu Javorníky 
s nejvyšším vrcholem Velký Javorník 
(1071 m n. m.). Po všech stránkách 
zajímavá kniha je o krajině a přírodě, 
lidovém oděvu, rukodělné výrobě, 
průmyslu a všech náležitostech, tý-
kajících se často dramatické historie 
obce i života Karlovjanů. (sb)

Titulní strana knihy o Velkých Karlovicích. 
Foto: R. Sobotka
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po 2. 3.
15.30 h

Čt 5. 3.
18.00 h

pá 6. 3.
14.00 h

po 9. 3.  
až pá 13. 3.

po 9. 3. 
až St 11. 2.
08.30 h

pá 13. 3.
14–16.00 h

po 16. 3.
15.30 h

Čt 19. 3.
18.00 h

po 23. 3. 
až Čt 26. 3.
15.00 h

St 25. 3.
09.00 h

St 25. 3.
14.00 h

pá 27. 3.
14–16.00 h

pá 27. 3.
17.00 h

po 30. 3.

odpoledNí KeRamicKé 
tVořeNí

FilateliSté zVou 
VeřejNoSt

ČaRoVáNí 
V poSiloVNě

lyžařSKý KuRz SacHoVKa 
(příměStSKý táboR)
Ski Sachovka

StReeet daNce 
SpRiNg meetiNg
SVČ sál 

pleteNí KošíKů z pedigu
- lektor Markéta Hošťálková

odpoledNí KeRamicKé 
tVořeNí

FilateliSté zVou 
VeřejNoSt

záKladNí Kola HeaRt 
2 beat cup 2015
SVČ sál 

oKReSNí Kolo 
V Recitaci žáKů zš
Sál ZUŠ Rožnov

šKolNí gymNaSticKá 
přeHlídKa
ZŠ 5.května, malá tělocvična

pleteNí KošíKů z pedigu
- lektor Markéta Hošťálková

poHádKoVý páteK  
o KoblížKoVi
SVČ sál 

odpoledNí KeRamicKé 
tVořeNí

Kulturní přehled

jiNý SVět
Galerie Na Radnici
- výstava fotografií tomáše 
Hlucháně zaměřená na 
život a krásy nádherného 
světa jihovýchodní asie 

ValašSKá blueSoVá 
SpoleČNoSt
T klub
- tradiční akustický koncert 
známé rožnovské kapely

Čt 8. 1. 
až pá 27. 3.

St 4. 3.
19.00 h

zVoNilKa a tVoR NetVoR
18.00 h

teoRie VšeHo
20.00 h

FocuS
18.00 h

gHoul
20.00 h

SpoNgebob Ve Filmu: 
Houba Na SucHu
18.00 h

padeSát odStíNů šedi
20.00 h

eXpediČNí KameRa 2015
17.00 h

SpoNgebob Ve Filmu: 
Houba Na SucHu
18.00 h

padeSát odStíNů šedi
20.00 h

padeSát odStíNů šedi
17.30 h

diVoČiNa
20.00 h

FK: Vetřelec 
(RežiSéRSKý SeStřiH)
18.00 h

baboVřeSKy 3
18.00 h

ameRicKý SNipeR
20.00 h

pRo děti: poHádKy z HoR
16.00 h

aSteRiX: Sídliště boHů
18.00 h

VzKříšeNí démoNa
20.00 h

guNmaN: muž Na odStřel
20.00 h

ReziSteNce
17.30 h

cHappie
20.00 h

FK: pRoti příRodě
18.00 h

KoNeČNě doma
18.00 h

ceSta Naděje
20.00 h

loVci a oběti
18.00 h

z temNoty
20.00 h

pá 27. 2. 
až Ne 1. 3.

pá 27. 2. 
až Ne 1. 3.

po 2. 3.  
až St 4. 3.

po 2. 3.  
až St 4. 3.

Čt 5. 3.

Čt 5. 3.

pá 6. 3.

So 7. 3.  
až Ne 8. 3.

So 7. 3.  
až Ne 8. 3.

po 9. 3.  
až St 11. 3.

po 9. 3.  
až St 11. 3.

Čt 12. 3.

pá 13. 3.  
až Ne 15. 3.

pá 13. 3.  
až Ne 15. 3.

Ne 15. 3.

po 16. 3.  
až Ne 22. 3.

po 16. 3.  
až St 18. 3.

Čt 19. 3.  
až Ne 22. 3.

po 23. 3.  
až St 25. 3.

po 23. 3.  
až St 25. 3.

Čt 26. 3.

pá 27. 3.  
až Ne 29. 3.

pá 27. 3.  
až Ne 29. 3.

po 30. 3. 
až St 1. 4.

po 30. 3. 
až St 1. 4.

Út 3. 3.
08.15 h

St 4. 3.
10.00 h

Čt 5. 3.
15.00 h

po 9. 3.
09.00 h

Út 10. 3.
08.15 h

St 11. 3.
15.00 h

Čt 12. 3.
15.00 h

Út 17. 3.
08.40 h

Čt 19. 3.
15.00 h

pá 20. 3.
16.30 h

Út 24. 3.
08.40 h

St 25. 3.
06.00 h

Čt 26. 3.
06.30 h

So 28. 3.
13.30 h

Út 31. 3.
08.15 h

KVětNá Neděle 
mše SVatá
VMP, Dřevěné městečko, 
kostel sv. Anny

VeliKoNoce Na 
ValašSKu – pRo šKoly
VMP, Valašská dědina, Živý dům

Ne 29.3.
10.00 h

po 30.3. 
až St 1.4.
08–14.30 h

oSobNí dům 
a RodoVá zaHRada
- Petr Hájek  

moHeNdžodáRo
- seminář: Monika Havelková

SebeléČeNí,
RozVoj iNtuice
- Josef Červienka

So 21. 3.
11–18.00 h

Ne 22. 3.
10–18.00 h

Ne 29. 3.
10–17.00 h

pěKNou ValašSKou 
KRajiNou
AN, nást. 16
- trasa: U bušů, santov, 
spina, vidče, asi 12 km

uctěNí památKy 
165 let tgm
náměstí TGM

poVídáNí o VíNě
sál Seniorcentra
- s ochutnávkou italských 
a moravských vín

měřeNí glyKémie
kancelář KS

Na díly z jiNé StRaNy
AN, nást. 16
- trasa: val. bystřice, 
Díly, R.p.R., asi 10 km

pRáVNí poRadNa  
judR. milaNa matuly
kancelář KS

KiNo pRo SeNioRy 
gRace – KNěžNa moNacKá
Vstupné 50 Kč

KouSeK dál
vlak. nádraží
- trasa: branky, Horečky, 
Pišková, val. Meziříčí, asi 10 km

V3V – NeVeRbálNí 
KomuNiKace
- přednáší ing. Kučera, 
místostarosta R. p. R

muziKál FuNNy giRl
AN
- zájezd do divadla 
J. Myrona, cena 250/300 Kč

z HRacHoVce
vlak. nádraží
- trasa: Hrachovec, Hrádky, 
Jehličná, Krhová, asi 10 km

NáKupNí zájezd polSKo
cena 130/150 Kč

zájezd do olomouce  
a oKolí S m. šVajdoVou
AN
cena 250/300 Kč

přeHlídKa pěVec. SboRů 
zpíVáNí pRo RadoSt
kino Panorama
- zúčastní se devět 
pěveckých sborů 

z opaČNé StRaNy 
RadHoště
AN, nást. 12
- trasa: Pindula, Ráztoka, 
trojanovice, Frenštát 
p. R., asi 13 km

maNdaly 
a obRázKy z píSKu

mezi Nebem a zemí
maoK & oNdřej SmeyKal 
Společenský dům, Rožnov p.R.

HaRmoNizace SVéHo 
žiVota pomocí žiVlů
- vladimír v. Červený

totémoVé SRdce
- Lenka balášová, Hana spáčilová

tajemStVí a mýty 
žeNSKéHo páNeVNíHo dNa
- Dana buriánová 

Ne 1. 3.
16.00 h

Ne 8. 3.
19.00 h

pá 13. 3.
17.30 h

Ne 15. 3.
09–17.00 h

Út 17. 3.
17.30 h

každý Čt

Út 3. 3.

Út 17. 3.

Út 24. 3.

Út 31. 3.

program vždy od 9–11.30 h

HRátKy, cViČeNí, 
KaFíČKo

ptáČci z papíRu

zdobeNí KRaSlic 
ubRouSKoVou tecHNiKou

VeliKoNoČNí tVořeNí 
KuřátKo Na špejli

poHádKa 
o budulíNKoVi

peRloRodKy
dětské oddělení
- zahájení celoroční hry „Lovci 
perel“ o nejaktivnějšího 
dětského čtenáře

příběH KNiH aNeb ČteNí 
je VelKé dobRodRužStVí
dětské oddělení
- vědomostní kvíz 

KNiHy tištěNé, KNiHy 
eleKtRoNicKé
podkroví knihovny
- beseda s nakladatelem 
Dušanem Žárským 

ViRtuálNí uNiVeRzita 
třetíHo VěKu
studovna
- kurz Potraviny a spotřebitel

aNtoNíN dVořáK 
V KomiKSu
chodby knihovny
- výstava ukázek ze 
životopisného komiksu 

jeleNěNí
podkroví knihovny
- výstava prací žáků 
výtvarného oboru ZUŠ

HudebNí poKojíČeK
podkroví knihovny
- tentokrát s houslemi 
a harmonikou

eVa tVRdá
podkroví knihovny
- beseda se spisovatelkou

ViRtuálNí uNiVeRzita 
třetíHo VěKu
studovna
- kurz Potraviny a spotřebitel

ČteNářSKý štRúdl
sraz před knihovnou
- pochod městem 
s nejoblíbenější knihou 

NecHte KNiHy pRomluVit 
podkroví knihovny
- Ladislav Klíma, oblíbený 
autor olgy Švecové

(bá)SNěNí V ulicícH
město Rožnov p. R.

o poKlad StRýca juRáša
podkroví knihovny
- vyhodnocení okresního 
kola dětské literární soutěže 

ViRtuálNí uNiVeRzita 
třetíHo VěKu
Studovna

po 2. 3.

po 2. 3.  
až pá 27. 3.

po 2. 3.
16.00 h

Út 3. 3.
09.00 h

St 4. 3.  
až Čt 30. 4.

St 4. 3.  
až Čt 30. 4.

Čt 5. 3.
17.00 h

Čt 12. 3.
17.30 h

Út 17. 3.
09.00 h

St 18. 3.
14.00 h

Čt 19. 3.
17.30 h

So 21. 3.
01–22.55 h

St 25. 3.
10.00 h

Út 31. 3.
09.00 h

bobcRoSS 2015
Skiareál Karolinka
- Diváci a fanoušci 
mají vstup zdarma

beNeFiČNí módNí 
přeHlídKa 
S VlaďKou eRboVou
KZ Valašské Meziříčí - velký 
sál zámku Žerotínů
- výtěžek z této akce je určen 
na rekonstrukci budovy 
Diakonie ČCe - střediska 
ve valašském Meziříčí

So 14. 3.

Čt 19. 3.
18.00 h
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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

do knihovny nově  
nejen za knihou, ale i na kávu
 Zastupitelé na svém posledním 
jednání schvalovali doplněk ke zřizo-
vací listině rožnovské knihovny, která 
je příspěvkovou organizací města. 
Knihovna se nově bude dle dikce živ-
nostenského zákona zabývat hostin-
skou činností a velkoobchodem a ma-
loobchodem. To je pro návštěvníky 
knihovny dobrá zpráva – mj. si budou 
moci objednat kávu či čaj.
 „V průběhu let se mění ovzduší 
v knihovnách a je potřeba nabídnout 
lepší komfort služeb jejich uživate-
lům. V této souvislosti bychom rádi 
našim uživatelům nabídli i něco ji-
ného než jen knihy a jiné dokumenty 
k půjčení. Z dotazníkových výzkumů 
nám vyplynulo, že by uvítali možnost 
konzumace kávy či čaje v prostorách 
studovny, kde je dostupný také ve-
řejný internet. Vzhledem k prostoro-
vým podmínkám v současné budově 
není možno umístit v knihovně kla-

sický nápojový automat, jak jej známe 
z čekáren na nádraží, ale je možno 
umístit menší kávovar, který bude 
provozovat knihovna samotná,“ vy-
světlil ředitel knihovny Pavel Zajíc.
 Občerstvení ale není jedinou změ-
nou. „Naši uživatelé se na nás často 
obracejí s žádostí o tašky, ve kte-
rých by si mohli odnést knihy, které 
si u nás vypůjčí. Chceme jim tuto 
možnost oficiálně nabídnout, záro-
veň tašky s naším logem jsou dob-
rou reklamou knihovny. Máme také 
záměr nabídnout čtenářům možnost 
zakoupit si jiné drobné propagační 
předměty spojené s tématem čtení, 
knih či knihovny,“ dodal Zajíc.
 Podle ředitele není cílem zvý-
šit příjmy z prodeje služeb městské 
knihovny, ale zvýšit komfort stáva-
jících poskytovaných služeb a zpří-
jemnit uživatelům pobyt v knihovně. 
(lum)

S Radko Linhartem  
odchází i kus historie

 Ve věku 93 let se s milovaným 
Radhoštěm a Beskydami rozlou-
čil Radko Linhart z Dolní Bečvy 
(16. 7. 1921 – 10. 2. 2015). Pekař, 
sportovec, odbojář, člen Klubu 

olympioniků, cesto-
vatel, divácký účast-
ník celé řady olym-
pijských her, tělem 
i duší Sokol a vlaste-
nec. Prožil chvíle tra-
gické i radostné, tak 
jak je přinesl čas. Jeho 
život byl vrchovatě na-
plněný bohatstvím, 
které penězi nelze 
získat. Procestoval 
velký kus světa, ale 
vždy tvrdil, že nej-
krásnější místo na ze-
měkouli je kaplička na 
Radhošti a Pustevny. 
S příbuznými, přáteli 

a známými se rozloučil verši: Tož sa 
lúčím, moji milí, / musel jsem už odejít, 
/ ale do téj hory naší / budu já k vám 
přichodit... Text a foto: R. Sobotka

Protipovodňovou ochranu ano, ale jinak
	 Město	na	posledním	zastupitel-
stvu	odstoupilo	od	projektu	proti-
povodňové	ochrany	na	Rožnovské	
Bečvě	v	podobě	betonových	zdí	
od	mostu	do	centra	k	Zuberskému	
splavu.	Hlavní	důvody	byly	násle-
dující	–	projekt	byl	zpracován	bez	
širších	vztahů	a	nedostatečně	řešil	
situaci	na	přítocích	Bečvy,	což	by	
při	nepříznivém	scénáři	mohlo	zna-
menat	zatopení	lokality	samot-
ným	vydatným	deštěm	i	přítoky	
(Veřmiřovský	potok,	Hážovka)	bez	
možnosti	odtoku	do	Bečvy.	
	 Navrhovaný	projekt	také	ne-
zohlednil	zvednutí	hladiny	spodní	
vody,	což	by	mělo	za	následky	jak	
zatopení	sklepů	v	lokalitě,	tak	zvý-
šené	riziko	geologické	nestability	
kopce	Kozák,	kde	by	mohlo	dojít	
k	sesuvu.	Projekt	byl	řešen	na	kon-
krétní	scénář,	kdy	se	rozvodní	řeka	
Bečva,	a	v	podstatě	neodpovídal	ani	
průběhu	povodně	v	roce	1997.	

	 Zvažovali	jsme	požadavek,	který	
vznikl	přímo	na	zastupitelstvu,	ote-
vřít	k	tématu	znovu	odbornou	dis-
kuzi	za	přítomnosti	projektanta	
a	zástupců	Povodí	Moravy	a	nako-

nec	jsme	tak	neučinili.	Projekt	byl	
v	minulosti	projednáván	několikrát,	
včetně	velkého	veřejného	projed-
nání,	jehož	závěrem	bylo,	že	projek-
tant	nezná	dostatečně	lokalitu	ani	
průběh	údajně	modelové	povodně	

z	devadesátého	sedmého.	Protože	
později	doznal	projekt	jen	kosme-
tických	změn,	nikoliv	změn	funkč-
ních,	byl	by	závěr	jakéhokoliv	dal-
šího	projednání	podobný.	Poslední	

pracovní	projednání	projektu	s	pro-
jektantem	a	Povodím	nám	potvr-
dilo,	že	změnit	nyní	výrazně	zadání	
už	není	možné	a	město	v	minulosti	
zásadní	změny	nepožadovalo.
	 Rozhodli	jsme	se	nečinit	úhybný	

manévr,	ale	stát	za	svým	názorem.	
Myslíme	si,	že	to	bylo	férové	roz-
hodnutí.	Pokud	bychom	se	v	mi-
nulosti	žádné	debaty	na	toto	téma	
neúčastnili,	pak	bychom	to	říct	
nemohli,	ale	mnozí	z	nás	se	jich	
účastnili.	
	 Ještě	před	 rozhodnutím	za-
stupitelstva	jsme	jednali	s	lidmi	
z	dotčené	oblasti	a	budeme	dále	
projednávat	zejména	dvě	vari-
anty	–	terénní	úpravy	a	úpravy	
na	úrovni	dotčených	pozemků,	
k	čemuž	už	je	připraven	projekt.	
Našim	cílem	je	ochránit	území	kon-
cepčně	a	citlivě,	protože	se	jedná	
o	důležitou	lokalitu,	kde	jsou	vedle	
obytné	zóny	cyklostezky	a	hojně	
využívané	procházkové	trasy.	Před	
dokončením	je	koncepční	projekt	
ochrany	Mikroregionu	Rožnovsko.
 Za vedení města Radim Holiš, 
Kristýna Kosová, Jan Kučera
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eduard drápala 

 Starosta, jako jeden z orgánů 
obecní samosprávy, zvolený obecním 
zastupitelstvem, stojí v čele územní 
samosprávy obce, pečuje o obec a její 
obyvatele. 

 V pořadí třináctým rožnovským 
starostou se v létech 1936–1939 stal 
Eduard Drápala. Do úřadu nastoupil 
v idylickém čase rožnovských klima-
tických lázní.
 Počet lázeňských hostů narůstal. 
Rozrůstala se také činnost místních 
spolků. Okrašlovací spolek uspořádal 
v Rožnově ve dnech 5. – 6. července 
1930 setkání československých okraš-
lovacích spolků, což bylo prezento-
váno mnoha články v novinách a ča-
sopisech. Významnou událostí byla 
v roce 1932 krajinská výstava, navští-
vilo ji 750 000 lidí. Zájem o pobyt 
v klimatických lázních byl stále větší 
a v roce 1938 se v Rožnově (který měl 
kolem 3000 obyvatel) ubytovalo 3350 
letních hostů. Třikrát týdně koncer-
tovala vojenská hudba. O zkrášlení 
města pečoval zahradník. Pro rozvoj 
lázeňství bylo v roce 1939 vybráno na 

jižních svazích Radhoště místo pro sa-
natorium, ke stavbě však nedošlo. 
 Členem divadelního odboru míst-
ního Sokola byl v roce 1921, a ještě 
i v létech 1937 a 1938, také pozdější 
starosta Eduard Drápala. 
 Neúprosný čas pootočil kolem 
dějin. V Německu byl od roku 1921 
v čele NSDAP, a od roku 1933 jako 
říšský kancléř Adolf Hitler. Konrad 
Henlein a jeho SdP se stále agresiv-
něji domáhali připojení Sudet. 
 Neklid v Evropě jen zdánlivě ne-
tečně míjel malebné a oblíbené údolí 
pod Radhoštěm.
 Rozčarování přišlo po mnichovské 
dohodě z 29. 9. 1938. Agresi nezabrá-
nila mobilizace, kdy Československo 
mělo ve zbrani 1 280 000 mužů. 
Mocnější byl cár papíru, kterým mával 
britský premiér Neville Chamberlain 
na důkaz dohody s Německem o za-

jištění věčného míru. 
 Také Polsko si pospíšilo a 1. října 
1938 podalo ultimátum k odstou-
pení Těšínska. Dne 7. října byla na 
Slovensku ustanovena autonomní 
vláda a dne 11. října autonomní vláda 
na Podkarpatské Rusi. 
 Dne 15. března 1939 obsadilo ně-
mecké vojsko Československo, byl zří-
zen protektorát Čechy a Morava jako 
součást Velkoněmecké říše. 
 Německá vojska napochodovala 
také do Rožnova, vojáci se utábořili 
v městském parku. Hustě sněžilo, když 
18. března 1939 vítali místní Němci na 
rožnovském náměstí vrchního velitele 
německého okupačního vojska gene-
rálplukovníka Walter von Brauchitze. 
Starosta Eduard Drápala odstoupil. 
 Sen o ráji v dřevěném městečku 
pod Radhoštěm se definitivně roz-
plynul. (sb)

Starosta Eduard Drápala. Foto: tKa

zůstaň tu s námi, muziko česká – i zuberská
 Když v roce 1908 sestavoval mu-
zikant ze Starého Zubří, obchodník 
a pozdější kapelník Šimurda muzi-
kanty pro známou a oblíbenou de-
chovou hudbu Zubřanka, určitě ne-
tušil, že toto dechové hudební těleso 
bude hrát ještě i v roce 2015. 
 „Tehdy se s  oblibou zpívalo: 
Muziky, muziky, vy pěkně hrajete!“ 
zavzpomínal na historii dechové ka-
pely Zubřanka Čeněk Krupa, zuber-
ský rodák, učitel, kronikář a muzi-
kant, který v kapele účinkuje už 
přes 60 let. „Zubřanka hrála lidem 
po práci, při zábavách i slavnostech. 
Dechová hudba byla a stále je zdro-
jem zábavy a muzikantského kumštu. 
Dechovka rozbuší srdce, dechovka 
vzruší i uklidní. Při dechovce se zpívá 
i pláče, oslavuje i vzpomíná. A má tra-

dici – letos si Zubřanka připomíná už 
107. výročí od svého vzniku.“

zkoušelo se po mši
 „V počátcích zajížděli do Zubří za-
šovští muzikanti Porubáci. Dvanáct 
muzikantů nacvičovalo v neděli po 
bohoslužbách v kapelníkově bytě, 
později v místním hostinci. Hrála se 
česká klasika: Vacek, Vačkář, Vejvoda. 
Věhlas kapely se rychle šířil. V 30. 
letech minulého století byla ka-
pela zvána na různé zábavy, výlety 
a společenské akce v Zubří i okolí. 
Muzikantský kumšt tehdy přecházel 
z otce na syna.“

úspěch i v zahraničí
 „V roce 1947 účinkovala dechová 
hudba Zubřanka na Zemědělské vý-

stavě v Praze. V roce 1948 provázela 
cvičence v čele Valašské župy na XI. 
všesokolském sletu. Úroveň kapely 
se po roce 1962 zvýšila pod taktov-
kou Rad. Slováka, přicházeli mladí 
hráči z hudebních škol. Dechovka 
se v té době rozrostla na 42 členů. 
Koncertovala ve Valašském muzeu 
v Rožnově, při národopisných slav-
nostech ve Strážnici, na oslavách SNP 
ve Vysokých Tatrách i v Turzovce. 
V roce 1971 se Zubřanka účast-
nila Kmochova Kolína, účinko-
vala také na Československé spar-
takiádě, Havířovské Růži, natáčela 
v Ostravském rozhlase. Byla účast-
níkem festivalu dechových hudeb 
v  Rakousku, Polsku, Maďarsku 
a v Německu vystupovala v partner-
ském městě v Rosdorf.“

zájem o dechovku upadá
 „Napomohla tomu vyspělá elek-
trotechnika a snazší výuka na hu-
dební nástroje, jako je například ky-
tara. K poklesu zájmu o dechovou 
hudbu značnou měrou také přispěla 
masmédia, která svým nezájmem ig-
norují snahu hudebních těles o zvý-
šení hudební vzdělanosti a propagaci 
dechové hudby. Dechovky z televize 
i rozhlasu téměř vymizely. Jako by už 
neplatilo vžité: Co Čech, to muzikant, 
nebo Čechy – konzervatoř Evropy.“
 „Věřím, že pokud bude mít de-
chovka takové lidi, jako je neúnavný 
a obětavý kapelník Jarek Mužík, bude 
dechová hudba dále žít a potvrzovat 
přání: Zůstaň tu s námi, muziko 
česká. A dodávám: I zuberská.“ (sb)

To nejLePší  
z RožnovSkého 
PivovaRu 
V TANCÍCH NÁM  PRÁVĚ DO-
ZRÁVÁ  LUXUSNÍ SPECIÁL – 
PoLoTMavÁ šeSTnÁCTka 
GuTMann 

A K PIVU U NÁS VŽDY škvaR-
kovÁ PoMazÁnka zDaRMa

Pouze oRiGinÁLY  
z LÁzeŃSké 
kavÁRnY
už jSTe nĚkDY oChuTnaLi 
konoPnou kÁvu ze SeMí-
nek konoPí? STaČí Si o ni  
jen ŘíCi!

oChuTnejTe novinku Čo-
kovišŇovÝ DoRT,  na kTe-
RéM Se nešeTŘí! 
 
Za každý dort nebo kávu dostanete 
razítko a za deset razítek máte vždy 

kávu podle vaší volby zdarma – řek-
něte si o kartičku

novinka  
z RožnovSkÝCh 
PivníCh LÁzní

oTevŘeLi  jSMe SoLnou kŘi-
šTÁLovou jeSkYni Se 20 Tu-
naMi Té nejkvaLiTnĚjší 
SoLi z hiMaLÁjí

kažDÝ PÁTÝ a kažDÝ De-
SÁTÝ vSTuP je CenovĚ zvÝ-

hoDnĚn, STaČí Si jen ŘíCi o 
kaRTiČku

www.pohadkovelazne.cz 
+420 604 811 912
solna@roznovskepivnilazne.cz
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Mladý spisovatel Frnka: Nerad něco vzdávám

 Michal Frnka je poměrně nená-
padný mladý muž, který po Rožnově 
roznáší jako doručovatel Městského 
úřadu zásilky. Zdání ale může kla-
mat. Nedávno vydal svou první 
knihu Anežka a Michal, další tři má 
hotové a čtvrtou připravuje. Jeho li-
terární ambice jdou ale ještě mno-
hem výše napříč žánry.

Pro jaké čtenáře je vaše první 
vydaná kniha anežka a Michal 
určena? 
 Pro všechny. Jedná se o smyšlený 
příběh ze života v současné době ode-
hrávající se na Valašsku. Věřím, že si 
každý může v knize najít něco, co se 
mu líbí, zejména milovník zamilova-
ných románů a legrace. Knihu četli 
starší i mladší čtenáři. 
 
Připravujete ale také další knihy… 
 Ano, tři jsou již hotové, čtvrtou 
píši, uvažuji také o poezii. Rád bych 
si nejdříve ověřil své možnosti a ná-
sledně se pustil do žánru, který mi 
lépe půjde, bude mě bavit a v ne-
poslední řadě, bude o něj zájem. 
Zvláštní svět je můj první rukopis 
v žánru fantasy. Anežka a Michal má 
prvotina, která již vyšla. Momentálně 
je na lektoraci dílo pro děti a mládež 
s názvem Štěpánek, veverka Papaka 

a kohoutek Todot. Nyní píši histo-
rický román s názvem Příběhy z arab-
ských chalífátů. V e-shopu nakla-
datelství Beletris je u mé knihy její 
facebook, kde je možné zdarma pře-
číst ukázky z dalších děl a podívat se 
na fotky, komentáře.
 
kdy jste si poprvé řekl, že napíšete 
knihu? Chtěl jste být už jako dítě 
spisovatel? 
 V jedenácti jsem kreslil mapy 
světa i mých vymyšlených zemí, kres-
lil a psal komiksy, ačkoliv kreslit ne-
umím. Začal jsem psát Zvláštní svět, 
opravdu jsem chtěl být spisovatelem, 
ale nevěděl, jak to v branži chodí, 
jak kontaktovat nakladatelství. Psal 
jsem, jak se říká do šuplíku. Po le-
tech jsem knihu dopsal. Je nachys-
taná jako žolík. 
 
Psal jste ve škole spolužačkám za-
milované dopisy? 
 Ne, pouze mé první dětské lásce, 
se kterou jsme se měli rádi. O holky 
jsem se nezajímal, měl jsem plnou 
hlavu sportu, chybělo sebevědomí 
a netušil jsem, jak je oslovit. Svádění 
není má silná stránka, kromě toho 
jsem spíše samotář, ačkoliv si rád 
vyjdu s přáteli do společnosti. 
 
jak moc složité je pro začínající 
spisovatele prorazit? existuje ně-
jaký recept na úspěch? 
 Dobrá otázka. Kdybych na 
ni znal odpověď, trumfnu paní 
Rowlingovou. Teprve začínám, 
avšak mohu říct, že těžší než knihu 
napsat, je sehnat nakladatele. Pravda, 
že Anežku a Michala přijal hned 
první, kterému jsem dílo nabídl, ale 
pro Zvláštní svět jsem z více důvodů 
nakladatele nesehnal. Nešlo pouze 
o plný ediční plán, nebo o jiné zamě-
ření nakladatele, než v jakém žánru 
je samotné dílo. Asi jen pět procent 
autorů se stane bestselleristy. Jestliže 
neprodáváš v řádu stovek a tisíců, ne-
dosáhneš na vyšší mety. 

Momentálně pracujete jako poš-
tovní doručovatel pro město. jak lze 
tuto profesi skloubit s psaním knih? 
 Snadno. Zvládám i sport, věnuji 
se svému synovci, rodině, vzdělávám 
se sledováním dokumentů. Rodinný 
život je má priorita, stejně i mé za-
městnání, které mám rád, podobně 
jako má tvorba. Vše záleží na sys-
tému, plánování. Svůj čas mám roz-
vržen tak efektivně, že běžím jako 
hodinky. Jestliže mi něco do něčeho 
vejde, je třeba improvizovat a naplá-
novat si vše, aby to vyšlo. Stejně tak 
postupuji v zaměstnání, pro lepší vý-
sledek. Mám velké ambice v jakékoliv 
oblasti života, včetně práce i koníčků. 

 

Do jaké míry jsou vaše díla auto-
biografická? kde hledáte inspiraci 
pro své příběhy? 
 Inspiraci hledám všude. Našel 
jsem si svůj styl. Je nemožné mé 
knihy rozluštit dle mého názoru. 
Inspiraci hledám v četbě, v životě, 
ve snech, v mých představách, v dět-
ství jsem měl svůj snový svět. Zvláštní 
svět je malou ukázkou. Kdekoliv hle-
dám inspiraci, následně ze všeho na-
píšu knihu. 

najdete si čas i na čtení knih? Máte 
oblíbeného autora nebo žánr? 
 Od osmé třídy základní školy, 
možná od páté, čtu výhradně en-
cyklopedie, historické, geografické 
a jiné vědecké časopisy, nebudu jme-
novat, přestože jsem věřící křesťan, 
katolík. Přečetl jsem samozřejmě 
knihy světových autorů, abych to 
zkrátil, například Petr a Lucie, něko-
lik „foglarovek“, knihy pro děti, bha-
gavatgítu, Bibli. Nebylo toho moc, 
ale nedovedu si vzpomenout na vše. 
Momentálně čtu Korán. Všeobecně 
platí, že chci být obeznámen s veš-
kerým lidským věděním. Zajímá mě 
prakticky vše.
 
kam až sahají vaše literární am-
bice? Chtěl byste se například psa-
ním knih jednou živit? 
 Samozřejmě! V životě jsem zažíval 
pouze neúspěch a zklamání. Nejsem 
z těch, kteří se vzdávají. Nic jsem 
neměl zadarmo a vše jsem si musel 
vydřít. Když do něčeho jdu, nevzdá-
vám se. Bojuji a padám. Kromě psaní 
knih chci nadále rozvážet poštu, slou-
žit obyvatelům města, které miluju, 
poněvadž mě práce baví a mám kolem 
sebe dobré lidi, kteří mi pomáhají. 
(lum)

Salamandr patnáctiletý – co teď a co dál?
 Už patnáct let působí v Rožnově 
pod Radhoštěm nezisková orga-
nizace ČSOP Salamandr (vznikla 
v roce 2000, sídlo má v Tylovicích), 
která se zabývá péčí o krajinu Beskyd. 
V jejím vedení je Ing. Vojtěch Bajer 
(nar. 1978, absolvent lesnické fakulty 
Mendelovy univerzity v Brně), který 
působí také v řadě dalších nezisko-
vých organizací. Návštěvníci zdej-
ších hor zaznamenali zejména v ob-
lasti Radhoště významné změny 
k lepšímu. 
 „V loňském roce jsme začali s péčí 
o původní pastviny na Radhošti. Je to 
součást většího projektu, na který se 

nám podařilo sehnat evropské peníze. 
Ve spolupráci s majiteli pozemků na 
hřebeni, tedy s Lesy ČR a rožnov-
skými Městskými lesy, se snažíme 
o obnovu horských luk od Pusteven 
po Radhošť a o Velkou Polanu na 
Černé hoře. To jsou místa, kde se 
pásly ovce ještě kolem roku 1950. 
Peníze máme na 5 let, což není málo, 
ale pro dosažení významnějších změn 
v přírodě je to poměrně krátká doba. 
Budeme se ale samozřejmě snažit 
v péči o horské louky pokračovat 
i po roce 2018,“ uvedl Bajer.
 Práce s kosením horských luk 
firmám organizace obvykle neza-

dává. „Máme zaměstnance i po-
třebné stroje, takže většinu děláme 
sami. Máme také stádo ovcí valašek, 
ale spolupracujeme i s místními ze-
mědělci. Třeba pastvu na Radhošti, 
kde je potřeba stádo celou dobu hlí-
dat, pro nás zajišťuje biozemědělec ze 
Stříteže. Při tom všem s námi spolu-
pracuje mnoho odborníků, kteří sle-
dují, jak se louky vyvíjí, aby to nebylo 
jen podle nějakého našeho pocitu,“ 
říká Bajer. 
 Plánů pro letošní rok je hodně. 
„Budeme v obnově původních hor-
ských pastvin pokračovat. Takže 
i letos budeme séct, uklízet nebo 

pást ovce na různých místech Beskyd. 
Rádi bychom, aby se především na 
hřebenu Radhoště ovce pásly delší 
dobu, čímž by ta pastva měla větší 
smysl. Velká Polana, která už byla 
hodně zarostlá a kde jsme vloni s ob-
novou začali, potřebuje ještě větší 
zásah. A snad by časem mohly být 
ovce i na ní. Na Rožnovsku toho ale 
máme víc. Na Kamenném na Dolní 
Bečvě také plánujeme po mnoha le-
tech obnovit pastvu na většině hor-
ských luk. Ovce budeme mít třeba 
i na Bacově na Prostřední Bečvě 
a jinde,“ uzavřel vedoucí Salamandru. 
(sb)

michal Frnka
Věk: 31 let

Vzdělání: sklářské a zámečnické 
učiliště, střední škola nejvyšší do-
sažené vzdělání

zaměstnání: poštovní doručo-
vatel Městského úřadu v Rožnově

Rodinný stav: svobodný

Koníčky: sport, aktivně plavání, 
jízda na kole, filatelie, rodina, 
četba, cestování, vzdělávání se, 
psaní knih, relaxace, finská sauna, 
posezení u čaje, kávy, život v har-
monii, tedy s bohem a s lidmi.

Mladý rožnovský autor Michal Frnka. Foto: 
archiv m. Frnky

Obálka knihy Anežka a Michal. Foto: nakl. 
beletris
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mladíci, kteří v Rožnově vykradli pět domů, jsou ve vazbě 
 Dva třiadvacetileté mladíky ze 
Vsetína eskortovali vsetínští poli-
cisté v sobotu 7. února do vazební 
věznice. Pánové provedli vloupání do 
osmi rodinných domků ve Valašském 
Meziříčí a Rožnově. Ze stejné trestné 
činnosti byli obviněni i vloni v listo-
padu, kdy vykradli osm rodinných 
domků ve Vsetíně.
 Celkem osm rodinným domků vy-
kradli během sedmi dnů v druhé po-
lovině loňského prosince dva mladí 
muži ve věku 23 let. Vloupali se do 

tří rodinných domků ve Valašském 
Meziříčí a do pěti v Rožnově. Do 
domků vnikali především v noci poté, 
co rozbili okno do sklepa, toaletu nebo 
přes balkonové dveře. Uvnitř domů 
po nich zůstával velký nepořádek, je-
likož při hledání věcí vhodných k od-
cizení vyházeli věci ze skříní, skříněk 
a šuplíků. Odnesli si notebook, par-
fémy, ruční nářadí, zlato a finanční 
hotovosti v české i cizí měně.
 „Majitelům domků odcizili věci 
celkem za bezmála 240 000 korun 

a poškozením způsobili škodu za ne-
celých 19 000 korun. Majitelé domků 
buď nebyli doma, nebo se jednalo 
o neobydlený domek, ale v něko-
lika případech vlastníci v době vlou-
pání v domku spali,“ upozornila tis-
ková mluvčí okresní policie Lenka 
Javorková.
 Oba muže kriminalisté zadrželi 
pro podezření z vloupání do domků 
v pátek 6. února dopoledne. Ještě týž 
den je policejní komisař obvinil z trest-
ného činu krádeže, porušování do-

movní svobody a poškození cizí věci. 
Jednalo se vlastně o rozšíření trestního 
stíhání, jelikož oba muži byli ze stejné 
trestné činnosti obviněni vloni v lis-
topadu poté, co vykradli ve Vsetíně 
osm rodinných domků.
 „Policejní komisař podal pod-
nět na návrh na vzetí do vazby, který 
okresní soud akceptoval, a oba mladé 
muže jsme předali do ostravské va-
zební věznice. Za tuto trestnou čin-
nost jim hrozí až pětiletý pobyt za 
mřížemi,“ dodala mluvčí. (lum)

projektovou dokumentaci libušína zhotoví pražská firma
 V uplynulých dnech byla vybrána 
realizační firma na zhotovení pro-
jektové dokumentace vyhořelého 
objektu Libušín na Pustevnách. 
Výhercem otevřeného nadlimit-
ního zadávacího řízení se stala firma 
Masák & Partner, s.r.o., Praha 6, 
Bubeneč.
 „Celkově se do soutěže přihlá-
sily čtyři firmy. Jsme rádi, že z toho 
všechny splnily kvalifikační před-
poklady a nemuselo opět dojít ke 

zrušení výběrového řízení“, uvedl 
Jindřich Ondruš, ředitel muzea.
 Předpokládaný termín vyhoto-
vení všech stupňů projektové do-
kumentace, včetně inženýrské čin-
nosti je devět měsíců od podepsání 
smlouvy (tj. listopad 2015). Celkové 
předpokládané náklady, dle uzavřené 
smlouvy o dílo, jsou ve výši 3,567 
mil Kč vč. DPH včetně autorského 
dozoru během celé realizace obnovy 
objektu Libušín.

 „Po ukončení realizace této etapy 
bude následovat výběrové řízení na 
výběr realizační firmy pro samot-
nou stavbu – obnovu objektu,“ sdě-
lila Petra Valíčková, tisková mluvčí 
muzea. 
 V těchto dnech je tomu právě rok 
od mohutného požáru, který poško-
dil tento symbol Beskyd a lokality 
Pusteven. Předpokládaný rozsah vy-
číslitelných škod je přibližně 80 mili-
ónů korun. Další položku představuje 

historická nevyčíslitelná architekto-
nická hodnota objektu.
 Oficiální výsledky policejního 
vyšetřování doposud nejsou známy. 
Z téhož důvodu nebylo uzavřeno jed-
nání s pojišťovnou. Bezprostředně po 
požáru byla zřízena veřejná sbírka. 
Na konci února bylo na sbírkovém 
kontě více než 8 milionů korun. Na 
obnovu Libušína lze na číslo účtu 
107-6978880207/0100 přispívat až 
do 3. března 2017. (lum)

šance pro všechny, kteří rádi čtou a mají rádi knihy 
 Nový cyklus pravidelných se-
tkávání s knihami a vyprávěním 
o knihách „Nechte knihy promlu-
vit“ připravila na rok 2015 Městská 
knihovna. 
 „Cyklus je určen pro všechny vě-
kové kategorie se společným zájmem 
o literaturu a četbu,“ uvedl ředitel 
knihovny Pavel Zajíc. „S literáty 
a autory se budou čtenáři setkávat 
vždy jednou měsíčně. Nejde nám 

jen o monolog přednášejícího o kni-
hách a literatuře, cílem je, aby toto 
vzájemné posezení přerostlo v dialog 
besedujícího s publikem, čtenáři se 
podělili o své dojmy z četby, aby se 
vytvořila skupina lidí, kteří si budou 
rádi povídat o knížkách a takto se 
i navzájem inspirovat.“
 Cyklus pravidelných setkávání 
s literaturou otevřel 27. ledna 2015 
Rožnovan PhDr. Oldřich Kramoliš, 

CSc., který přednáší na Ostravské 
univerzitě. Podělil se s účastníky 
o tituly, které rád čte, pak přešel 
na antickou kulturu, kde se říká, 
že všechno, co bylo vymyšleno, už 
vymysleli Řekové, kteří se už tehdy 
velmi profesionálně zabývali tím, 
proč psát, proč číst, proč mluvit. Bylo 
co poslouchat, bylo také o čem ho-
vořit i přemýšlet. (sb)

terezka Křenková a anetka chudějová využily domácího prostředí
 V první polovině února pořádal 
Rožnovský tenisový klub jeden z řady 
zimních turnajů vypsaných Českým 
tenisovým svazem. Turnaje mladších 
žákyň celostátní úrovně se zúčastnilo 
celkem 48 hráček z moravského regi-
onu, ale také z Čech a Slovenska.
 Turnaje pořádáme hlavně pro naše 
šikovné hráčky, aby získaly další zku-
šenosti a využily domácího prostředí 
k získání co nejlepšího výsledku v silné 
konkurenci.
 Turnaj probíhal v nádherné teni-
sové hale Synottip Hall v Rožnově pod 
Radhoštěm celkem čtyři dny. Nejprve 
probíhala kvalifikace 16 hráček o čtyři 
místa v hlavní soutěži. Šanci dostaly 
i dvě naše začínající naděje Venda 
Kubáňová a Kristýnka Cependová. 
Obě ji využily a probojovaly se do 
hlavní soutěže.
 Hlavní soutěže se zúčastnilo cel-
kem 32 hráček a i zde jsme měli naše 

velké naděje Anetku Chudějovou 
a Terezku Křenkovou. Také jim se 
podařilo uspět a dostat se do finále 
turnaje. Ve dvouhře zahrála výborně 
Terezka Křenková, která se probojo-

vala až do finále, kde nestačila o rok 
starší hráčce ze Slovenska Gondorové 
a prohrála ve dvou setech. Druhá naše 
hráčka Anetka Chudějová uspěla ve 
čtyřhře. Společně se svojí spoluhráč-

kou Dvořákovou ze Sparty Praha 
došly také do finále, kde po krásném 
boji podlehly soupeřkám Noskové 
a Šafránkové ve třech setech.
 Turnaj celkově hodnotíme jako 
úspěšný a jsme rádi, že naše hráčky se 
v silné konkurenci neztratily a využily 
šance, které dostaly. Je to zásluha nejen 
samotných hráček, ale i trenérského 
týmu, rodičů a celého Rožnovského 
tenisového klubu, který už řadu let za-
ujímá významné místo v konkurenci 
klubů moravského regionu.
 Na závěr bych chtěl poděkovat ma-
jiteli Synottip Hall v Rožnově panu 
Kramolišovi za umožnění pořádání 
turnaje v překrásném tenisovém pro-
středí haly a personálu haly pod ve-
dením paní Kramolišové za vytvo-
ření perfektního zázemí pro hráčky 
a jejich doprovod během celého tur-
naje. jaromír Mrlík, vedoucí trenér 
Rožnovského tenisového klubu

Oldřich Kramoliš. Foto: R. Sobotka

Terezka Křenková (vlevo) s pohárem za druhé 
místo. Foto: RtK

Anetka Chudějová (vlevo) brala se svou spo-
luhráčkou druhé místo ve čtyřhře. Foto: RtK
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nemovitosti

pRodám Rd Na pRoStředNí 
beČVě 5+1, dům je po rozsáhlé rekon-
strukci, s velkou okrasnou zahradou, 
bazén, 2 velké fóliovníky, vhodné i pro 
chov domácího zvířectva. v blízkosti 
obchody, pošta, lékař, školka, škola. 
U domu jsou dvě zděné dílny a gará-
žové stání pro 3 auta. v zimě bezpro-
blémový dojezd. Pozemek o velikosti 
1500 m2 je celý oplocený. Kolem domu 
je zámková dlažba. U domu se nachází 
pergola s letním posezením s venkov-
ním krbem. Dům zůstává částečně za-
řízený. Kuchyňská linka vyrobená na 
zakázku se všemi spotřebiči, v ložnici 
zůstává ložnicová stěna dělaná na za-
kázku. Cena 3,5 mil., při rychlém jed-
nání sleva. Realitní kanceláře nevolat! 
tel.: 605 809 366.

Chcete něco prodat, koupit, daro-
vat? nechcete, aby u věcí za pár sto-
vek rostla cena kvůli složité dopravě, 
poštovnému apod.? nebo hledáte 
ideálního protějška a nechcete za 
ním jezdit do jižních Čech? inzerujte 
v Rožnovském prostoru, v nejčteněj-
ších novinách v Rožnově, a máte jis-
totu, že na váš inzerát budou reago-
vat lidé ve vzdálenosti do 15 kilometrů. 
soukromé inzeráty 0,20 Kč/znak, ko-
merční inzerce 2 Kč/znak.komerční in-
zerce 2 Kč/znak.

billův měšťanský dům
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Originální stavba roubeného 
měšťanského domu z první polo-
viny 18. století z rožnovského ná-
městí. Obýval ji měšťan, který se 
kromě řemesla živil také zeměděl-
stvím. K domu patřily i polnosti ve 
výměře asi 5 ha. Po vzniku klima-
tických lázní v Rožnově na počátku 
19. století byly nevytápěné místnosti 
v patře upraveny jako lázeňské po-

koje a pronajímány hostům klimatic-
kých lázní, kteří si do Rožnova při-
jížděli léčit plícní a srdeční choroby. 
Pokoje byly zařízené podle dobového 
vkusu a finančních možností majitele 
a byly pronajímány za cenu stanove-
nou obecním úřadem, který tu vyko-
nával nejnutnější hygienický dozor. 
Vlastní rodina pak obývala přízemí. 
Přivýdělek formou pronájmu míval 
mnohdy i stinné stránky – pronají-
matelé domu se nakazili od nemoc-
ných (plícní tuberkulóza). 
 Jak dokládá gruntovní kniha, 
do vlastnictví rodiny Billů se dům-
-čtvrtgrunt dostal koupí dne 12. 5. 
1805. Pacht zrealizoval od Balcara 
Tkadlece za 1250 rýnských Jiřík 
Bill. V prvních letech 20. století se 
stal vlastníkem dřevěného objektu 
krejčí Paprskář z Rožnova. Zájem 
nového majitele byl především o sta-
vební místo na rožnovském náměstí, 
a tak objekt, již v té době v havarij-
ním stavu, daroval muzeu. V rámci 
příznivé situace pro výstavbu muzea 
v roce 1925 byl objekt spolu s rožnov-
skou radnicí a dalšími drobnými stav-

bami přenesen do parku Hájnice, kde 
byl vytvořen základ dnešního muzea.
 Jedná se o celodřevěný dvoupod-
lažní objekt v areálu Dřevěného měs-
tečka Valašského muzea v přírodě. 
Chodba v přízemí má podlahu z ka-
mene a betonu, obě místnosti v pří-
zemí podlahu dřevěnou. Místnosti 
v patře jsou přístupny po dřevěných 
schodech. Nosná konstrukce objektu 
je tvořena dřevěnými hranoly, stře-
cha dřevěnými krokvemi, pokryta je 
šindelem. Objekt během své historie 
v muzeu prošel dvěma generálními 
opravami – v roce 1972 (neuspoko-
jivý statický stav) a v roce 2014 (pád 
stromu na objekt).
 Muzejní expozice umístěná 
v tomto objektu připomíná návštěv-
níkům dnes již zašlou lázeňskou slávu 
města Rožnova. V přízemí je situo-
vána domácnost majitelů s činností 
krejčího, v patře pokoje pro ubyto-
vání lázeňských hostů s dobovými 
dokumenty. Billův měšťanský dům 
v Dřevěném městečku Valašského 
muzea v přírodě dotváří kolorit sta-
robylého Rožnova. (cv)

Billův dům v Dřevěném městečku Valašského 
muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. 
Foto: R. Sobotka
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Valašské meziříčí
 S příměstskou předjarní turisti-
kou tentokrát zamíříme do blízkého 
Valašského Meziříčí. 
 Nejstarší písemná zpráva o Mezi-
říčí je z roku 1297. V roce 1924 bylo 
Meziříčí spojeno s městečkem Krásno 
nad Bečvou (první zmínka z r. 1299), 
v 50. letech 20. století bylo Valašské 
Meziříčí okresním městem. Památek 
a zajímavostí je zde i na několik 
výletů. 
 Nedaleko náměstí je barokní 
stavba – zámek Žerotínů, posta-
vený r. 1538 Janem z Pernštejna, po 
celkové rekonstrukci slouží kultuře. 
Další je krásenský zámek Kinských, 
zřízený v polovině 19. století z měš-
ťanského domu, slouží jako muzeum.
 Valašské Meziříčí je od poloviny 
19. století centrem kultury a vzdělá-
vání pro široké okolí, proto bylo na-
zýváno Valašské Athény. Již v roce 
1861 byl ve městě založen Čtenářský 
spolek, při němž vznikl dodnes exis-
tující pěvecký sbor Beseda. V roce 
1864 začala ve Valašském Meziříčí 
pracovat první tělovýchovná jednota 
na Moravě – SOKOL. Činnost vy-
víjela Hasičská jednota, Občanská 
beseda, Živnostensko-řemeslnická 
beseda. Muzejní společnost vznikla 

roku 1884, vytvořila první muzeum 
na Valašsku a druhé české na Moravě. 
V roce 1871 zde bylo založeno třetí 
gymnázium na Moravě s českým 
vyučovacím jazykem, v roce 1874 
Odborná škola pro zpracování dřeva, 
kterou absolvovalo mnoho význam-
ných umělců. 
 Kamenný blok z r. 1938 v podobě 
tvaru Československé republiky ne-
daleko budovy gymnázia připomíná 
reliéfem TGM, že (v budově zbo-
řené r. 1982) „V tomto domě bydlí-

val u svého přítele Dra. J. B. Kraicze 
T. G. Masaryk“.
 V sousedství gymnázia je Morav-
ská gobelínová manufaktura. V ní 
Živé muzeum gobelínů, také Galerie 
a Schlattauerova kavárna, které při-
pomínají zakladatele gobelínů ma-
líře Rudolfa Schlattauera. 
 Husovu ulici oživuje park Bota-
ni ka. Pomník „Svému osvobodi-
teli T. G. Masarykovi“ má do zadní 
strany vytesanou historii: postaven 
1925, zrušen 1940, obnoven 1949, 

zrušen 1950, obnoven 1968, zrušen 
1974, obnoven 1990.
 Náměstí zdobí raně barokní ka-
menný sloup s plastikou P. Marie 
(kolem r. 1670–80). Farní chrám 
Nanebevzetí p. Marie vznikl v sa-
motných počátcích města a svým po-
ložením na příkrém svahu nad řekou 
Bečvou byl součástí městských hra-
deb. Podnětná je návštěva kostela 
sv. Trojice. I Abacie nedaleko sou-
toku Vsetínské a Rožnovské Bečvy 
a zároveň i železničního nádraží, pa-
mátníku vojáků zemřelých po bitvě 
u Slavkova v roce 1805. Směrem ke 
Stínadlům nepřehlédneme v roce 
1910 postavený Zemský ústav pro vý-
chovu hluchoněmých dětí. Nedaleko 
odtud je nemocnice. A také hvěz-
dárna s mnoha zajímavými pořady 
pro veřejnost. Město je důležitou že-
lezniční a dopravní křižovatkou.
 Pěší turisté se mohou vydat ze 
sídliště Štěpánov po žluté nebo čer-
vené značce na 4 km vzdálený kopec 
Vrchhůra (691,9 m n. m.), případně 
pokračovat po modré značce hře-
benovou partií Vsetínských vrchů 
až do Rožnova pod Radhoštěm (cca 
15 km). (sb)

Valašské Meziříčí je město nejen starobylé, ale také malebné. Foto: R. Sobotka

Jak se má, co dělá…
 Jindřich Kozubek (nar. 1936), 
někdejší trenér státní reprezentace 
sportovců ve skocích na trampo-
líně, trenér olympijské reprezen-
tantky Petry Vachníkové a vedoucí 
trenér Sportovního centra mládeže 
pro Moravu. Začínal sportovní gym-
nastikou, pak přešel na trampolíny 
a už jim zůstal věrný jako cvičenec, 
trenér, rozhodčí a organizátor závodů. 
Je autorem několika metodických 
publikací o skákání na trampolíně. 
Za svou práci ve sportu dosáhl řadu 
ocenění a uznání: v roce 2001 ob-
držel diplom Mezinárodního olym-
pijského výboru a je nositelem ceny 
Fair play. 
 „Naše začátky byly úsměvné. 
Neměli jsme pořádné nářadí, také 
u skoků ze zad a břicha jsme mnohdy 
tápali. Přesto jsme v  roce 1964 

uspořádali v Rožnově v tělocvičně 
Zemědělské školy první závody ve 
skocích na trampolíně. Od té doby 
naši závodníci mnohokrát vybojo-
vali titul Mistra republiky a v roce 
2000 si Petra Vachníková-Juříčková 
vybojovala účast na OH v Sydney 
v Austrálii,“ uvedl Jindřich Kozubek.
Navzdory důchodovému věku a před-
jaří, kdy většinou všichni odpočívají, 
je v plné práci.
 „V letošním roce si připomeneme 
45 let oficiálního skákání na tram-
políně, kdy na základě rozhodnutí 
tehdejší ČSTV bylo odvětví tram-
polín přijato mezi oficiální sporty. 
Chceme si toto výročí připome-
nout během finále Českého poháru 
14. listopadu 2015 v rožnovské hale 
Synottip. Připravujeme upomínko-
vou publikaci. Jinak až pětkrát týdně 

trénuji v tělocvičně ZŠ Pod Skalkou 
nejlepší rožnovské závodníky: Adama 
Sülta, Katku Solanskou, Zuzanu 

Havelkovou, Štěpánku Matuštíkovou 
a Michaelu Karbanovou. Adam Sült 
byl vyznamenán za šesté místo na 
Světových hrách v Calli v roce 2013 
titulem „Gymnasta světové úrovně“, 
ten se uděluje sportovcům, kteří si 
na Olympijských nebo Světových 
hrách vybojovali finálovou účast. 
Podobný diplom získala Petra 
Vachníková-Juříčková za účast na 
OH v Austrálii.“
 Motivem pro něj i závodníky 
je… „Účast na letošním Mistrovství 
světa v Odense v Dánsku a účast na 
Olympijských hrách v roce 2016 
v Rio de Janeiro v Brazílii.“ 
 Čím se baví mimo trenérskou 
práci? „Chodím na zahrádku.“
 I teď v zimě? „Teď v zimě chodím 
pouze do tělocvičny.“ (sb)

agresivní zubřan pobodal služebního psa i policistu
 Velmi svérázným způsobem se brá-
nil zatčení policistů 28letý muž ze 
Zubří. Na zasahující policisty totiž 
vytáhl nůž. Než se policii podařilo 
muže zpacifikovat, agresor stačil po-
bodat policistu a zranit služebního 
psa. Vše se odehrálo v Zubří v noč-
ních hodinách v pátek 13. února.
 Zákrok policistů souvisel se skuteč-
ností, že na muže byl Okresním sou-

dem ve Vsetíně vydán příkaz k zatčení. 
Muž se při zatčení bránil a nejprve po-
ranil nožem na hlavě služebního psa 
a posléze pobodal i zakročujícího po-
licistu, kterému způsobil bodnořezné 
poranění na noze, které si vyžádá nej-
méně třítýdenní léčení.
 Pachatel není pro policisty ne-
známou osobou, doposud byl 5krát 
soudně trestán – vždy mu byl dosud 

uložen podmíněný trest – a to pro dro-
govou kriminalitu, majetkovou trest-
nou činnost a ublížení na zdraví. Muž 
se násilí vůči policistům dopustil ve 
zkušební době, neboť byl v roce 2014 
odsouzen pro předchozí trestnou čin-
nost. V nedávné minulosti například 
zase ničil osobní motorová vozidla 
v Zubří a je policisty prověřován pro 
poškozování cizí věci a výtržnictví.

 „Pro poslední zločin násilí proti or-
gánu veřejné moci, jehož se muž do-
pustil útokem na policistu, je ohrožen 
trestní sazbou od dvou do osmi let od-
nětí svobody. Muž je v současné době 
z rozhodnutí soudce Okresního soudu 
ve Vsetíně ve vazbě,“ uvedl tiskový 
mluvčí krajské policie Pavel Stránský. 
(lum)

Jindřich Kozubek nad materiálem pro 
připravovanou publikaci o trampolínách. 
Foto: R. Sobotka
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K Vašim službám: Dumrealit.cz 
TOP Rožnov pod Radhoštěm 
Potřebujete rychle prodat ne-
movitost a najít nové byd-
lení? Hledáte v Rožnově pod 
Radhoštěm a okolí výhodný pro-
nájem? Chcete prodat pozemek, 
ale nedaří se Vám najít kupce? 

Pravděpodobně	 se	 obáváte	
i	všech	těch	formalit,	které	vy-
žaduje	realitní	trh.	Ať	už	se	za-
jímáte	o	cokoliv	z	oblasti	pro-
deje	a	pronájmu	nemovitostí,	
obraťte	se	s	důvěrou	na	společ-
nost	Dumrealit.cz TOP Rožnov p. 
R.,	která	sídlí	na	ulici	Palackého	
203	naproti	Orthesu,	v	domě	s	bí-
lými	sloupy.	

Přijďte	nebo	zavolejte	na	číslo	
603 516 262	a	domluvte	si	bez-
platné poradenství.	Odborníci	re-
alitní	kanceláře	Vám	zprostředkují	
prodej	a	pronájem	nemovitostí,	
zajistí	jejich	financování	a	vykoupí	
je	za	nejvyšší	možné	ceny.	

Samozřejmostí	je	právní	servis	
včetně	pomoci	v	případě	exekucí	
a	dluhů.	Svou	zkušenost	popisuje	
klient	Karel	H.:	„Řešil jsem exekuci 

svého bytu a díky realitní kance-
láři Dumrealit.cz TOP Rožnov p. R. 
stále bydlím ve svém bytě. Děkuji 
moc za pomoc.“ 

Také	paní	Jaroslava,	která	zdě-
dila	po	rodičích	les	a	nevěděla	
co	s	ním,	je	s	výhodným	odpro-
dejem	dědictví	a	vyřízením	veš-
keré	administrativy	maximálně	
spokojená.	

Staňte se realitním 
makléřem
Možná	uvažujete	 i	o	tom,	že	
byste	v	realitní	kanceláři	rádi	
pracovali.	Dumrealit.cz	TOP	
Rožnov	p.	R.	právě	přijímá	do	
svých	řad	nové	kolegy	a	kole-
gyně	pro	okres	Vsetín	a	Nový	
Jičín.	V	případě	vážného	zájmu	
pošlete	svůj	životopis	na	e-mail	
dujsik@dumrealit.cz.

Dumrealit.cz	je	zakládající člen 
Realitní komory České repub-
liky, která	sdružuje	realitní	pro-
fesionály	a	více	než	1	500	realit-
ních	kanceláří	z	celé	republiky.

 V letech 1914–1919 byla na okraji 
dolního parku vybudovaná Měšťanská 
škola. Ta v současné době slouží jako 
Základní umělecká škola. Kašna s vo-
dotryskem na historickém snímku se 
nachází před Společenským (dříve 
Lázeňským) domem. „Lucerna“ na 
současném snímku je pozůstatek ně-
kdejšího bludiště mezi kameny a okras-
nými keři. Prostor před Lázeňským 
domem míval v minulosti vždy pěk-
nou úpravu klimatických lázní.

 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 vý-
znamným dokumentem pro součas-
níky i následující generace. Snímky 
doprovodným textem opatřil Richard 
Sobotka.

Proč mít rádi měsíc březen
 Určitě proto, že se jedná o první 
jarní měsíc. Letošní astronomické 
jaro nastane v pátek 20. března ve 
23.45 hodin. Pak už by měl být vý-
skyt sněhových srážek méně četný, 
kdežto slunečního svitu by mělo ne-
ustále přibývat. 
 Meteorologové charakterizují bře-
zen jako měsíc chladný s průměrnou 
teplotou plus 4,2 °C. Ten letošní by 
měl vykazovat denní teploty od plus 
10, až kolem 20 °C v závěru. 
 Historicky nejstudenější březen 
byl roku 1785 s průměrnou březno-
vou teplotou mínus 5,5 °C. Rekordní 
zima trápila v letech 1928–1929, kdy 
v Opavě poklesla teplota až na mínus 
41 stupňů, lidé sbírali pomrzlé ptac-
tvo do nůší, vlci se odvážili až k lid-
ským sídlištím, a v  šumavských 

Prášilech na kost zmrzlo ve sněhové 
závěji šestnáct srnců. 
 V měsíci březnu narůstá akti-
vita zemědělců: Na svatého Řehoře 
líný sedlák, který neoře. (12. března). 
Zahrádkářům nastává nejpříhod-
nější doba pro jarní sázení, šlechtění 
stromů i keřů a jejich hnojení. A také 
pro sběr hnízd housenek. 
 Pranostiky našich předků uvá-
dějí: Svatý Josef s tváří milou končí 
zimu celou. (19. března), a O sva-
tém Kvirinu už je teplo ve stínu. (30. 
března). Nadšení z této vyhlídky však 
uvádí na pravou míru pranostika: 
Březen za kamna vlezem – duben, ještě 
tam budem. A duben, jak známo, je 
měsíc bláznivý, takže se máme na co 
těšit. (sb)

mladík doma ukradl 
auto. za volantem byla 
zdrogovaná řidička 
 Sedmnáctiletý mladík z Hutiska-
Solance si bez svolení „půjčil“ volks-
wagen své matky. Policisté vůz zasta-
vili při namátkové kontrole. 31letá 
řidička jela rychle a navíc byla pod 
vlivem drog.
 V pondělí 2. února dopoledne se 
dopravní policisté věnovali dodržo-
vání rychlosti řidičů v obci. S rada-
rem zamířili do obce Krhová, kde 
krátce po desáté hodině dopoledne 
změřili a následně zastavili řidičku 
ve vozidle značky volkswagen, která 
překročila rychlost v obci o 15 km/h. 
Následovala dechová zkouška na 
alkohol s negativním výsledkem 
a poté test na omamné a psycho-
tropní látky, který jedenatřicetileté 
ženě z Valašského Meziříčí vyšel po-
zitivně na pervitin.
 „Během silniční kontroly navíc 
policisté zjistili, že je po vozidle vy-
hlášeno celostátní pátrání. Automobil 
zmizel v neděli 1. února kolem pole-
dne z přístřešku u domku v Hutisku- 

Solanci pětašedesátileté majitelce. 
Prvotní podezření, že auto vzal ma-
jitelce bez svolení její sedmnáctiletý 
syn, se potvrdilo. Chlapec seděl jako 
spolujezdec v kontrolovaném volks-
wagenu. Policisté ho pro podezření 
ze spáchání trestného činu neopráv-
něné užívání cizí věci na místě zadr-
želi,“ uvedla tisková mluvčí okresní 
policie Lenka Javorková.
 Řidičku policisté převezli do ne-
mocnice, kde se vzhledem k pozi-
tivnímu testu na drogy podrobila 
odběru krve a moči. Ženě hrozí za 
překročení rychlosti a především 
jízdu pod vlivem narkotik ve správ-
ním řízení pokuta až 20 000 korun 
a zákaz řízení až na jeden rok.
 „Neoprávněné užívání vozidla 
VW ze strany sedmnáctiletého hocha 
policisté nadále řeší. Za trestný čin 
neoprávněné užívání cizí věci trestní 
zákon ukládá až dvouletý trest odnětí 
svobody,“ dodala Javorková. (lum)
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březnová kulturní výročí
 Před devadesáti lety se narodil 
filmový teoretik jaromír kučera 
(2. 3. 1925 Rožnov p. R. až 3. 2. 
1993 Praha). Studoval na gymná-
ziu ve Valašském Meziříčí, po ab-
solvování FF UK v Praze působil od 
roku 1951 jako docent dějin filmu 
na FAMU. Byl autorem skript a řady 
odborných článků, přednášel o fil-
movém umění nejen na fakultě, ale 
i v mnoha zájmových klubech.
 Před čtyřiceti lety zemřel rodák 
z nedaleké obce Střítež nad Bečvou, 
vlastivědný pracovník František 
Dobeš (17. 12. 1895 Střítež n. B. 
až 15. 3. 1975 Valašské Meziříčí). 
Pracoval jako prokurista pily J. Křižan 
ve Valašském Meziříčí. Vydal knihu 
rodu Dobšů ze Stříteže n. B. Rodné 
obci věnoval pětidílnou kroniku 
Kniha o Stříteži. Zasloužil se o vy-
dání knihy F. Dostála Valašské 
Meziříčí v pamětech třicetileté války. 
Spolu s Janovským zpracoval historii 
Reichových skláren v Krásně. 
 Před sto šedesáti lety se narodil 
společenský pracovník František 
Demel (24. 3. 1855 – 4. 11. 1894 
vždy Valašské Meziříčí). Byl soustruž-

ník a dýmkař, ale také nadšený Sokol 
a propagátor Tyršových myšlenek. 
Účastnil se prvního sokolského sletu. 
Napsal stať Bratři sokolové! (Radhošť, 
1932). Byl spoluzakladatelem sokol-
ského divadla ve Valašském Meziříčí. 
 Patnáct let uplynulo od úmrtí 
rožnovského tanečníka a muzikanta 
vladimíra štrunce (15. 7. 1929 
Karviná Fryšták – 31. 3. 2000 Rožnov 
p. R.). Spolu s bratrem Jaromírem pa-
třil k zakládajícím členům Valašského 

krůžku (soubor Radhošť) při mu-
zejním a  národopisném spolku 
v Rožnově, byl jedním z jeho ve-
doucích, věnoval se mladým muzi-
kantům, byl autorem řady hudebních 
úprav lidových skladeb, podílel se na 
vzniku orchestru lidových nástrojů 
a na konání Rožnovských slavností. 
 Dne 26. 1. 2015 zemřel spisova-
tel oldřich šuleř (nar. 1. 6. 1924 
Ostrava), člen Obce českých spiso-
vatelů, PEN Klubu a čestný občan 

města Ostravy. Trvalou vazbu na 
Valašsko měl od studia na gymná-
ziu ve Valašském Meziříčí, i jako re-
daktor ostravského rozhlasu. Napsal 
řadu knih o Valašsku (Je to chůze 
po kotárech! Paměť domova. Sláva 
a pád valašského Pánbíčka a další.). 
Historii malíře Jana Kobzáně zazna-
menal v knížce O Janíčkovi malé-
rečkovi. Pro knihy pohádek čerpal 
náměty ponejvíce právě z Valašska. 
(sb)

ROŽNOV pod RADHOŠTĚM, nám. T.G. Masaryka 2196
Komerční dům Radhošť

TOTO JE SKUTEČNĚ AŽ

Platnost tohoto kuponu je 10 dnů a lze ho uplatnit i na obleky z nové kolekce.

www.modaprostejov.cz

NENIČTE!

,1000 - Kč
Ano! Čtěte prosím dál! Při nákupu jakékoliv pánské košile Vám odečteme 
200,- Kč a při nákupu jakéhokoliv obleku Vám odečteme 600,- Kč. Stačí 
odevzdat tento vystřižený kupon při placení. Na tento kupon můžete 
nakoupit až 2 ks pánské košile a jeden pánský oblek a tehdy nastane 
maximální sleva 1.000,- Kč. Slevu samozřejmě obdržíte i při koupi 
jednoho nebo dvou kusů zboží. Košile s využitím kuponu můžete 
nakoupit od úžasných 169,- Kč a oblek od 1.399,- Kč. A to už se vyplatí 
přijít. A pozor, akce navíc! Naprosto všechny kabáty jsme pro Vás 
slevnili až o 70%. Ceny jsou nyní od naprosto šokujících 599,- Kč. 

10+1 důvodů, proč inzerovat 
v Rožnovském prostoru 
aneb KDyŽ Dva DěLaJí totéŽ, není to totéŽ

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 dis-
tribuční 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 zá-
znamy 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 ne-
vyhodí, mnohem více ale sázíme na zajímavý obsah, díky kterému jdou no-
viny z ruky do ruky poměrně dlouhou dobu.

9. Rubriky jsme zavrhli hned zpočátku. Zkušenost říká, že někteří lidé určité rub-
riky přeskakují a ihned listují právě k té své oblíbené. U nás čtenáři pozorně lis-
tují 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 le-
táků, který se ve schránkách každý den nakupí.

11. Rožnovský prostor je soukromý projekt, nečerpá žádné dotační tituly, z va-
šich daní tak na jeho vydávání nijak vědomě ani nevědomě nepřispíváte. 
smluvena cena za inzerci je tak opravdu konečná :-)

břeZen 2015

ROžNOVSKý pROStOR – neZávisLé noviny

16

www.roznovsky-prostor.cz

Rožnovský prostor – měsíčník. vydává Lukáš Martinek, borová 1697, Rožnov pod Radhoštěm, iČ: 73941719, číslo registrace pod MK ČR e 20223, e-mail: redakce@roznovsky-prostor.cz, 
tel.: 777 844 991. spolupracovníci redakce: Richard sobotka, Petr Liška, vladimír bartošek. sazba: Jakub vémola. Články označené jako (pr) jsou placenou inzercí. Drobné barevné odchylky nejsou na závadu. 
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. Číslo podáno k tisku 2. 3. 2015. náklad 7300 ks.


