
 Vítězové vyslyšeli volání voličů po 
změně a dohodli se na koalici, která 
pro město znamená zcela nové vedení. 
V době odevzdání tohoto 
čísla do tisku (27. 10.) 
sice ještě nebyla pode-
psána koaliční smlouva, 
už se ale pouze ladily de-
taily koaliční spolupráce 
mezi ANO, Zdravým 
Rožnovem, Nezá vis lými 
Rožnováky a  Starosty 
a nezávislými (STAN).
 V o l e b n í  ú č a s t 
v Rožnově mírně přesáhla 
40 procent. Více než pět 
tisíc voličů vyslalo jasný 
signál, že mají zájem o nové tváře 
ve vedení města. Zvítězilo hnutí 
ANO 2011 s 19,25 % a ziskem 4 
mandátů, následované Zdravým 

Rožnovem (15,57  %  – 4 man-
dáty), třetí příčka patří Nezávislým 
Rožnovákům s 12,91 % (3 mandáty). 

Stejný počet mandátů získali ještě li-
dovci (12,91 %), o jeden méně, tedy 
2 mandáty získala ODS (10,2 %), 
ČSSD (8,52 %) a Starostové a nezá-

vislí (7,91 %). Jeden mandát si ještě 
připsali komunisté za zisk 6,06 % 
hlasů. Bez mandátu skončili SNK 

ED, TOP 09 a Moravané. V zastu-
pitelstvu tak končí Libuše Rousová 
a Ivo Jelínek (oba SNK ED) a Jiří 
Brož (TOP 09).

 V zastupitelstvu jmenovitě za-
sednou: Jan Kučera, Martin Drápal, 
Miroslav Ko kinopulos (vši chni 

Nezávislí Rož no váci), 
Jaroslav Kučera (KSČM), 
Petr Jelínek, František 
Šulgan (oba STAN), 
Jaromír Koryčanský, 
Václav Mikušek, Zlatuše 
Lušovská (všichni KDU-
ČSL), Radim Holiš, 
Lenka Vičarová, Lenka 
Střálková, Jana Malcová 
(všichni ANO 2011), 
Markéta Blinková, Ivo 
Hanáček (oba ODS), 
Martin Houška, Libor 

Zavadil (oba ČSSD), Kristýna Kosová, 
Petr Kopecký, Vít Matějka a Ivan 
Lukáš (všichni Zdravý Rožnov). 
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POD RADHOŠTĚM
tel./fax: 571 651 543 
mobil: 724 937 700
e-mail: 
jpinterier@centrum.cz

Zdroj: volby.cz

Jak volili Rožnované



i když byl obviněn, drogy 
dále distribuoval
 Kriminalisté zadrželi v polovině 
října v Zubří a Rožnově dva muže, 
kteří distribuovali ve velkém pervitin. 
Jeden z nich byl z distribuce drog už 
jednou obviněn, ještě nebyl ani odsou-
zen a v trestné činnosti pokračoval.
 Realizaci zaměřenou na distribu-
tory pervitinu spustili vyšetřovatelé 
zaměřující se na kriminalitu v oblasti 
toxi v pondělí 13. října, kdy zadrželi 
dva muže ve věku pětatřicet a třicet let. 
V rámci realizace provedli čtyři do-
movní prohlídky v místech trvalých 
pobytů obou mužů v Zubří a Rožnově 
a dále ve dvou dalších bytech, ve stej-
ných obcích, kde muži pobývají.
 „Při prohlídkách našli několik 
gramů pervitinu, dále marihuanu 
a několik rostlin konopí. Rovněž 
kriminalisté objevili věci pocházející 
z trestné činnosti. Oba muži pervitin 
prodávali především mladým lidem po 
celém Rožnovsku. Odběratelé si pro 
pervitin buď jezdili přímo do místa 

bydliště mužů nebo jim pánové dea-
leráky s pervitinem předávali na smlu-
vených místech. Pervitin takto distri-
buovali od roku 2013,“ uvedla tisková 
mluvčí policie Lenka Javorková.
 Pětatřicetiletého muže ze Zubří 
i třicetiletého muže z Rožnova kri-
minalisté obvinili z trestného činu 
nedovolená výroba a jiné nakládání 
s omamnými a psychotropními lát-
kami a s jedy. Staršího z mužů pak 
navíc ještě z trestného činu přecho-
vávání omamné a psychotropní látky 
a jedu, jelikož u něj policisté z cizi-
necké policie před několika měsíci 
našli při silniční kontrole ve vozidle 
3,5 gramu pervitinu.
 „Oběma hrozí až pětiletý trest od-
nětí svobody a jsou stíháni na svobodě. 
Staršího z mužů jsme z distribuce drog 
obvinili i v dubnu letošního roku, soud 
muže ještě neodsoudil a už byl obvi-
něn znovu, protože v trestné činnosti 
pokračuje,“ uzavřela mluvčí. (lum)

privatizace domu 1684 je v nedohlednu
 Již čtrnáct let čekají obyvatelé pa-
nelového domu na Koryčanských 
Pasekách na to, aby si byty, ve kte-
rých žijí, mohli odkoupit podobně, 
jak to bylo umožněno lidem v jiných 
domech. Jenže dům 1684 podle všeho 
ještě nějakou dobu soukromníkům 
patřit nebude. Úředníci města dopo-
ručují dům neprodávat do doby, než 
bude ukončen soudní spor se společ-
ností IPR, která si mj. nárokuje i zmi-
ňovaný panelák.
 Nájemníci o odkup bytů usilují 
od roku 2000, kdy bylo privatizováno 
zhruba 1700 bytů, které patřily býva-
lému podniku Tesla. Zastupitelstvo 
prodej v roce 2005 sice schválilo, 
ale do dnešních dní k němu nedo-
šlo s odůvodněním, že byty jsou za-
tíženy žalobou ze strany společnosti 
IPR, která si byty nárokuje. Do domu 
město investuje jen minimálně, pro-
tože není jisté, že je skutečným vlastní-
kem. Celá věc se zastupitelům dostala 
na stůl i v září, byť pouze jako infor-
mace, u které se o ničem nehlasuje.
 Městský úřad ani tentokrát neměl 
pro nájemníky dobrou zprávu. Podle 
názoru jeho právního odboru a názoru 
katastrálního pracoviště ve Valašském 
Meziříčí je třeba počkat do doby, kdy 
bude žaloba ve věci vkladu práva k ne-
movitosti uzavřena. „My tímto ná-
zorem právního odboru katastrál-

ního úřadu nezamítáme náš návrh, 
že dům chceme nájemníkům prodat. 
Jen respektujeme právní názor s tím, 
že máme čas na to skutečně připravit 
dohodu, jakým způsobem a za jakou 
částku budou tyto byty nájemníkům 
prodány,“ upozornila končící starostka 
Markéta Blinková (ODS). 
 Jenže tento postoj se nelíbí nájem-
níkům. Město s nimi totiž v letoš-
ním roce zahájilo jednání, které by 
mělo vést k odprodeji bytů. „Rada 
města nenechala záměr prodeje přes 
dlouhodobé jednání vůbec připra-
vit tak, aby se prodej mohl realizo-
vat! Přestože jsme stále byli ujišťováni 
o opaku. Veškerá jednání se z tohoto 
pohledu ukazují jako ztráta času, není 
na nich možné v budoucnu stavět,“ po-
vzdechl si Vladimír Komárek, který 
za nájemníky s úřady jedná.
 Komárek je dále přesvědčen o tom, 
že prodej lze uskutečnit i za stávajícího 
stavu. Není se čemu divit, disponuje 
totiž informacemi, které se rozcházejí 
s tím, co na jednání tvrdili úředníci 
Městského úřadu. Například e-mai-
lem, ve kterém katastrální úřad potvr-
zuje, že není příslušný podávat dopo-
ručení, zda a jak má vlastník (město 
Rožnov) nakládat se svým majetkem. 
 „Návrh záměru prodeje bytů přes 
všechna ta jednání doporučil právní 
odbor města zastavit, a to z mého po-

hledu značně zmateně a nepřesvědčivě. 
Rozhodně to nebylo hledání cesty „jak 
to jde“. Většina radních a zastupitelů 
asi vůbec nepochopila, že se jedná 
o dokončení privatizace stejných nebo 
obdobných domů na Koryčanských 
Pasekách z let 1998–2000.“

za kolik?
 I kdyby město na prodej bytů přes 
všechny okolnosti přistoupilo, velmi 
pravděpodobně by nájemníci licitovali 
o ceně bytů. Cena, kterou v letošním 
roce navrhlo město, je totiž podle vy-
jádření Komárka „idiotská“. Je zhruba 
osmkrát vyšší, než ta, za kterou ná-
jemníci odkupovali byty na začátku 
milénia. 
 „Podle mě by město mělo při stano-
vování ceny vyjít ze stavu, v jakém za-
mýšlelo tyto byty prodat v roce 2005. 

A do této ceny promítnout, co se od 
roku 2005 do dnešní doby ve společ-
nosti stalo,“ nechal se slyšet Jiří Brož 
(TOP 09). 
 „Od roku 2007 jsme se snažili, 
myslím si, že díky dobré komunikaci 
s nájemníky tohoto domu, aspoň ně-
které z důležitých oprav doporučit 
a město je provedlo. Dlouhodobě mlu-
vím o tom, že město by se mělo s ná-
jemníky dohodnout na částce, za kte-
rou by byli ochotni své byty odkoupit. 
Ale ani tato otázka není doposud vy-
řešena,“ řekla Blinková.
 Problematika privatizace domu 
1684 přejde na nové vedení města. 
„Mohu jen doufat, že nová rada a za-
stupitelstvo budou složeny z lidí schop-
ných naslouchat i občanovi. Z lidí, 
kteří jsou schopni ověřit si informace, 
které od úředníků dostávají,“ rýpnul 
si Komárek. (lum)

zašová pokřtila náves

 Střed obce se v Zašové za po-
slední dva roky změnil k nepoznání. 
Někdejší dlouhý objekt pro výrobu 
lan, který pak sloužil jako hostinec, 
kulturní zařízení, kancelář JZD, byt 
i obchod, a také přilehlý obecní dům 
pro chudé, vystřídal krásný kulturní 
dům. Prostor před ním byl upraven 
jako náves, její slavnostní otevření 
se uskutečnilo v rámci X. ročníku 
Zašovských slavností 4. října 2014. 
 „Zájem občanů byl skutečně 
velký,“ uvedl Pavel Trčka, člen za-
stupitelstva obce. „K úplné dokona-
losti chyběl na centrální ploše tráv-
ník, který nestačil vyrašit. Vodní 
prvek – kašna, je připravený, ale ke 
dni otevření ještě nebyl nainstalo-

vaný. Paní starostka v úvodním slovu 
mimo jiné poznamenala, že věří, že 
se nová náves líbí všem, tak jako jí. 
Evidentně tomu tak je. Nasvědčovala 
tomu účast obyvatel a všichni byli 
spokojeni. Slavnostního otevření se 
účastnil investor, stavební firma, zá-
stupce kraje a došlo i na slavnostní 
posvěcení. Součástí slavnosti byl 
i první ročník Love Food Festivalu, 
kdy byly po celý den podávány ochut-
návky a nabízeno menu.“
 Pro děti byla k dispozici trampo-
lína a skákací hrad, pro ostatní far-
mářské trhy s pravými valašskými 
produkty. Hrála kapela Zašovjanka, 
vystoupila ZUŠ B-Art, kouzelníci, 
kapely Fleret, Petr Kolář a další. (sb)

Nová náves v Zašové. Foto: R. sobotka
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KAMENICTVÍ
Rožnov pod Radhoštěm

702 525 083
Nové pomníky, renovace starých 

terasových hrobů, broušení terasa 
a impregnace, sekání a obnova písma,

prodej lamp, váz, vitrin, křížů...

Sleva 25 % na tyto služby

provoz koupaliště a bazénu byl letos ztrátový
 Ztrátu přesahující jeden milion 
korun vykáže v letošním roce městská 
společnost Krytý bazén, která provo-
zuje venkovní koupaliště a krytý bazén 
na Koryčanských Pasekách. Protože 
reálně hrozilo, že koncem roku se 
firma dostane do platební neschop-
nosti, bývalé zastupitelstvo na svém 
posledním zasedání schvalovalo mi-
mořádnou dotaci. Někteří zastupitelé 
ale se schválením otáleli.
 Zastupitelé na svém posledním 
zasedání ve volebním období 2010–
2014 schvalovali zvýšení provozní 
dotace pro společnost Krytý bazén 
v hodnotě 500 tisíc korun. Původní 
výše 4,1 milionu korun, kterou obdr-
žela společnost začátkem roku, totiž 
nebude stačit. Hlavním důvodem je 
špatné počasí, které v létě panovalo.
 „Ačkoli jsme doufali, že rekon-
strukce přiláká návštěvníky, bohužel 

díky nestálému a deštivému počasí 
hlavně v srpnu, nám to nebylo umož-
něno. V souvislosti s provozem nově 
zrekonstruovaného koupaliště vzrostly 
provozní náklady především na vyšší 
spotřebu elektrické energie zhruba 
o 150–200 tisíc korun, ale i mzdové 
náklady pro brigádníky, kterých bylo 
potřeba před dokončením celé akce, 
ale také pro větší počet plavčíků, kteří 
zabezpečovali provoz koupaliště,“ ar-
gumentoval jednatel Krytého bazénu 
Stanislav Zlámal s tím, že menší počet 
návštěvníků se projevil i na sníženém 
příjmu ze vstupného. Snížení bylo 
okolo 300 tisíc korun.
 Krytému bazénu tak dochází pe-
níze, byť v jeho rezervním fondu je 
zhruba 700 tisíc korun. Podle Jiřího 
Brože (TOP 09) ale nebyl důvod, aby 
dotaci zastupitelstvo schvalovalo letos. 
„Nejedná se o dotaci na úhradu pro-

vozních nákladů, ale ve skutečnosti 
jde o dotaci na částečné snížení ztráty, 
která se k 31. prosinci předpokládá. 
Krytý bazén dosáhne ztráty tak, jako 
každý rok a ta bude mnohem větší, než 
půl milionu. Město se na valné hro-
madě na jaře při schvalování hospo-
dářských výsledků bude muset s touto 
ztrátou nějak vypořádat. V daném 
okamžiku to proto považuji za zby-
tečné, nesystémové a nepodpořím to,“ 
oznámil dnes již bývalý zastupitel. 
 Jenže to ještě nevěděl, že Zlámal 
připravuje další investice, které už re-
zervní fond nepokryje. „Na konci roku 
plánujeme rekonstrukci sociálních za-
řízení přímo v budově. Tam odhadu-
jeme na konci tohoto nebo začátku 
příštího roku fakturu na nějakých 200 
tisíc korun,“ potvrdil jednatel.
 „Existuje riziko, že by se Krytý 
bazén mohl začátkem roku dostat do 

platební neschopnosti. Ale je možné, 
že se o problému budeme znovu bavit 
v prosinci (na jednání zastupitelstva) 
a budeme mít údaje, které budou 
mnohem přesnější,“ nabídl jiný po-
hled končící místostarosta Václav 
Mikušek (KDU-ČSL).
 Zastupitelé se během schvalova-
cího procesu dostali do kuriózní situ-
ace. Dotaci sice schválili, neprošla ale 
smlouva, na základě které by dotaci 
město mohlo vyplatit. Došlo tak na 
tzv. dohadovací řízení. Za zavřenými 
dveřmi problém diskutoval z každé 
politické strany jeden zástupce a vy-
jasňovaly se postoje. Patovou situaci 
zachránil zastupitel Jaroslav Kučera 
(KSČM), který na zasedání dorazil 
později. Byl to právě jeho hlas, který 
rozhodl o schválení smlouvy. Provoz 
bazénu tak nebude ani teoreticky 
v ohrožení. (lum)

Vzpomínka na listopad 1989
 Pětadvacet let uplynulo od udá-
lostí z listopadu 1989, které změnily 
naše životy k nepoznání. Jistoty, které 
měly být na věčné časy, se rozplynuly 
jako mlha nad slatí. Uchvátily nás jis-
toty jiné, akorát jsme netušili jaké. 
 V sychravém dnu se zaměstnanci 
největšího podniku ve městě Tesly bez 
velkého dohadování vyhrnuli na pro-
stranství před administrativní budovu 
projevit svou vůli po změně a vyslech-
nout sliby, že všechno bude jinak. 
 Večer toho dne bylo náměstí 
plné lidí. Z vlečky traktoru zazní-
vala hesla a neformální proslovy, 
prostřídané Masarykovou oblíbe-
nou písní: „Ach synku, synku...“, 
ve které tatíček chlapce nabádá, aby 
dal polámané kolečko spravit, i s do-
větkem: „Nauč se synku hospoda-
řit“. Průvod s vlajkou v čele prochá-
zel okolními ulicemi a vrátil se na 
náměstí, které se zanedlouho opět 
jmenovalo „Masarykovo“. Znovu 
proslovy, hesla, proslovy, Tatíčkova 
píseň. Na železném stojanu pro jízdní 

kola zapalovali lidé svíčky, symbol na-
děje. Byly mezi nimi i děti, budouc-
nost národa. V tom sychravém listo-
padovém podvečeru roku 1989 jistě 
sotva chápaly vážnost situace. Dnes 
už jsou o pětadvacet let starší a možná 
ví, že právě tehdy nazrál čas k radi-
kální změně. K jedné z mnoha změn, 

kterých starší generace zažily už tolik, 
že by možná prsty obou rukou nepo-
stačily. I těch nadějí. Nadšení. I sbí-
rek na odstranění škod, napáchaných 
předchozím režimem. Ale především 
to bylo doufání, že tentokrát snad už 
opravdu bude lépe – pokud ne materi-
álně, všichni věděli, že se musíme nej-

prve uskrovnit, abychom se mohli mít 
lépe, tedy alespoň nepoznanou vol-
ností svobodného nadechnutí a vizí 
lepších perspektiv. 
 Ono Masarykovo „Nauč se synku 
hospodařit“ časem nějak vyšumělo. 
A jaksi na zapřenou jsme se učili poro-
zumět novému významu starých slov: 
tunel, je zhasnuto a ještě není rozsví-
ceno, neznám špinavé peníze, retro-
aktivity, lidský faktor a další a další, 
které z nás utvořily zemi s pofiderní 
minulostí, přítomností i budoucností. 
Není v silách člověka spočítat, kolik 
slibů bylo za tu dobu vysloveno, kolik 
bylo promarněno nadějí. 
 Všichni jsme o pětadvacet let 
starší. Dočkaly se ty děti kolem ho-
řících svíček toho, v co okolostojící 
dospělí doufali? Nebo se tehdejší sny 
opět proměnily v bezcenné mince, 
které není líto poztrácet? 
 V tom sychravém listopadu 1989 
jako by celý prostor hořel novou na-
dějí. Ale to už je dávno, zatraceně 
dávno... Richard Sobotka

Atmosféra v listopadu 1989 na rožnovském náměstí. Foto: archiv
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Duben 2014

14 Novojičínský zpravodaj

Placená inzerce

Advokátní kancelář

JUDr. Alena Schmidtová
Mgr. Barbora Brucknerová

sídlem Nový Jičín, Havlíčkova 4

oznamují otevření provozovny pro insolvenci
v Ostravě-Zábřehu, Plzeňská 2621/2

tel.: 556 703 544, 606 783 406,
e-mail: kancelar@judrschmidtova.cz

Právní služby zejména v oblasti insolvenčního
práva:

• návrhy na oddlužení (osobní bankrot)
• konkurzní řízení

více na www.judrschmidtova.cz

NABÍZÍME VÁM TYTO PRÁCE:
• Kompletní výroba žulových pomníků klasických i originálních tvarů
• Renovace stávajících pomníků
• Broušení terasových pomníků bezprašnou technologií + impregnace
• Prodej veškerých pomníkových doplňků
• Sekání a opravy písma (zlacení, stříbření a barvení)
• Kopání a betonování základů a veškeré betonářské práce
• Realizace obkladů a dlažeb kolem pomníků

PŘÍJEM ZAKÁZEK:
• Po telefonické dohodě Vás rádi navštívíme, odborně poradíme, zpracujeme gra-

fický návrh pomníku i cenovou kalkulaci zcela ZDARMA!

Chcete vyměnit
nebo opravit váš

starý pomník?
SLEVA 20 %

„cestovatel“ bral všechno,  
co se mu dostalo pod ruku. Nepohrdl ani zákuskem
 Ve středu 15. října sdělil policejní 
komisař obvinění z trestných činů krá-
dež a porušování domovní svobody 
šestadvacetiletému muži z Nového 
Jičína, který vykradl v Horní Bečvě 
rekreační chatu a hotel. 
 Výtečník zavítal do našeho okresu 
letos v červnu a srpnu, přičemž při 
každé návštěvě vykradl jeden objekt. 
V červnu se mu při projíždění obcí 
Horní Bečva pokazilo auto. Vyhledal 
servis, jenomže byl už večer a servis 
byl zavřený. Proto se rozhodl přespat 
v autě a ráno se vydat do servisu znovu. 

 „Večer zašel na pivo, a když šel 
kolem půlnoci do auta spát, prochá-
zel kolem hotelu, kde si všiml v pří-
zemí pootevřeného okna. Vlezl do-
vnitř a začal hledat, co by odcizil. 
Ukradl nějaká piva, džusy, tyčinky, 
arašídy a chipsy. Našel také jeden 
zákusek, který hned snědl. Ze sute-
rénu hotelu pak ještě ukradl šest pl-
ných nerezových sudů, v některých 
bylo pivo, v jiných kofola. Sudy po-
stupně vynesl ven až ke svému vozi-
dlu. Majiteli hotelu způsobil škodu 
přesahující 10 000 Kč,“ uvedla tis-

ková mluvčí okresní policie Lenka 
Javorková.
 V srpnu přijel do Horní Bečvy 
znovu, tentokrát stopem. Procházel 
chatovou oblastí a všiml si chaty v re-
konstrukci, u které stálo lešení. 
 „Viděl, že ve vrchní části domu ne-
jsou ještě dána okna a rozhodl se, že 
v chatě minimálně přespí. Vlezl do-
vnitř, uvařil si kávu a začal chatu pro-
hledávat. Zaujal ho kávovar, vrtačky, 
digitální aparát a další věci v hodnotě 
bezmála 7 000 korun, které si z chaty 
odnesl. V chatě nakonec nepřespal, 

protože kolem procházeli nějací lidé 
a on dostal strach, že bude v chatě 
přistižen,“ popsala počínání lapky 
Javorková.
 Na základě provedeného šetření se 
policistům podařilo zjistit, že se vlou-
pání dopustil šestadvacetiletý muž 
z Nového Jičína, kterého krimina-
listé zadrželi v Praze, odkud ho pře-
vezli do policejní cely ve Vsetíně. Po 
sdělení obvinění ze dvou trestných 
činů byl muž propuštěn na svobodu. 
Je podezřelý z majetkové trestné čin-
nosti i v okrese Nový Jičín. (lum)

 ...říkají latiníci. Česky tedy: 
„kostky jsou vrženy“. Myslím tím 
v  tuto chvíli na místní radnici. 
Někdo oslavuje, někdo zpytuje svě-
domí a někdo se ještě nevzpamato-
val. Já jsem jako prognostik zpyto-
val svědomí. Odhadoval jsem, že asi 
jedna třetina Rožnováků bude letos 
volby místních gubernátorů ignoro-
vat z nejrůznějších, leč pochopitel-
ných důvodů. Ne tak pochopitelných 
ale pro samotné kandidáty. Později 
jsem toto procento zvýšil, když jsem 
si přečetl seznamy těch, kdo tak sebe-
jistě ví, co je třeba dělat. Ty původní 
neumětely nevyjímaje. Ale že nás ig-
norantů bude skoro 60 %, to by mě 
fakt nenapadlo. Každopádně je to tra-
dičně opakující se signál o stavu naší 
společnosti, leč není a dlouho ještě 
nebude nikoho, kdo by toto zoufalé 
volání po opravdové změně vyslyšel 
a hlavně ukázal správnou cestu ven. 
Ale patrně opravdu není zájem něco 
měnit, protože by pak třeba nebylo na 
co nadávat a na koho poukazovat pro 
jeho všehoschopnost a jak známo, pro 
tento národ je pohromou, když mu 
někdo vezme nepřítele… Jakéhokoliv. 
Hlavně kolektivního.
 V prognóze změn osazenstva 
místní radnice jsem však už byl 

úspěšnější… Bohužel. Některé staré 
(a ne jen věkem) provařené figurky 
místního panoptika se jakýmsi zá-
zrakem udržely u korýtek a několik 
nových či staronových tváří k nim 
přisedne. Zajímavé bude, jak teď do-
padnou nutné koaliční tanečky, nebo-
-li kupčení s koryty. Skoro mě mrzí, 
že tohleto divadlo nebude asi zveřej-
něné jako záznamy ze zasedání za-
stupitelstva. To by mohlo totiž mít 
daleko větší sledovanost, než dosa-
vadní záznamy. I když i jejich mini-
mální sledovanost signalizuje jasně 
zájem Rožnováků o dění na radnici. 
Osobně si myslím, že Rožnováci by 
změnu i uvítali, ale ne z úst omladiny, 
která se sebejistě nazvala „odborníky 
na všechno“ a v různých spolcích vel-
kohubě prohlašovala, že všechno na-
praví a že i ví, jak (se svou několikale-
tou praxí z kanceláří místních fabrik 
nebo s praxí všelijakých pedagogů 
v českém školství). Nebo těch, co už 
po několikáté slibují, že teď už opravdu 
ví, kudy dál. Tak už to ale v české po-
litice chodí.
 No a těch 40 % si zvolilo to, co 
chtělo. Takže je to asi dobře, když 
místní voliči zvolili „jistotu kontinu-
ity“ dosavadního radničního pleticha-
ření a politikaření metodami mafie. 

A až se „zkoaliční“ a určí toho nej-
lepšího ze svého středu, kdo jim bude 
vládnout, můžeme říct teprve „dobo-
jováno jest“. O tom, co bude potom, se 
ale můžeme jen dohadovat, doufat či 
zoufat. Někteří ze stávajících konšelů 
se stanou minulostí a odejdou s po-
city různými do politicko-komunál-
ního propadliště dějin. Nebo do vy-
modlených trafik kamarádů. Odejdou 
a málokdo si na ně někdy vzpomene. 
Mnoho lidí jejich odchod jistě potěší, 
několik zarmoutí, najdou se i tací, kte-
rým to bude lidsky líto. Takové bývají 
odchody ze slávy či výsluní. 
 Já jsem měl dost smutný volební ví-
kend, ale určitě ne kvůli odcházejícím 
místním konšelům. Co mně osobně 
zkazilo náladu v tyto dny, byl odchod 
dvou velkých českých herců, kteří pa-
třili ke špičce české nové vlny let še-
desátých: Pavla Landovského a Jana 
Schánilce. Ten druhý sice nebyl ani 
zdaleka tak známý a oblíbený jako 
Lanďák, ale oba dva odešli téměř 
současně do hereckého nebe za Jiřím 
Hrzánem, s ním vytvořili nezapome-
nutelnou trojici chuligánů v geniální 
komedii Jiřího Krejčíka „Svatba jako 
řemen“. 
 Ale ono to vzpomínání na ty, co 
už tu nejsou, je vlastně onen přechod 

do stavu, který nazýváme nesmrtel-
ností. Protože takové byly a zůstanou 
i filmové role Pavla Landovského či 
výkony Jana Schánilce v českém da-
bingu. A díky jejich velkému talentu 
a herectví budou navždy patřit právě 
mezi ty nesmrtelné spolu s mnoha dal-
šími, kteří nám všem nějak pohladili 
duši či zpříjemnili život. Na rozdíl 
od mnoha jiných, které tak dokonale 
charakterizoval taktéž nesmrtelný Jan 
Werich: „Sto let je dlouhý život, ale 
jsou tací, kteří i kdyby tu byli tři sta 
let, tak mají furt co říct, zatímco v tuto 
chvíli po této planetě chodí milióny 
třicetiletých, kteří tady už tři sta let ne-
museli vůbec bejt…“. Bohužel i mnozí 
z nich se stali a stávají a stanou nesmr-
telnými. Jde o to čím a jak a pro koho.
 A tak až budete „na dušičky“ vzpo-
mínat na své blízké i vzdálené, zapalte 
v duši svíčku i za ty, které jste v životě 
asi osobně nepoznali, ale které jste měli 
rádi, kteří vás do života obohatili či vás 
něco dobrého naučili. V tom je totiž 
ta jejich opravdová nesmrtelnost. Na 
rozdíl od těch, kteří po své nesmrtel-
nosti toužili a touží za každou cenu 
a jsou schopni čehokoliv. A pro začá-
tek třeba i v komunální politice. Ale 
netuší, že tudy vede i snadná cesta do 
zapomnění. Petr Liška

Alea iacta est
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aršík Beskydy pokřtili ve skanzenu

 V neděli 28. září 2014 dopoledne, 
před křtem aršíku Beskydy, se tvůrci 
aršíku (a nejkrásnější české poštovní 
známky r. 2013) – J. a L. Knotkovi 
a M. Srb podívali z Jurkovičovy roz-
hledny na Rožnov pod Radhoštěm 
a blízké pohoří mýtického Radhoště. 
Prohlédli si také několik desítek his-
torických dřevěných staveb are-
á lů Valašské dědiny na stráni 
a Dřevěného městečka Valašského 
muzea v přírodě (dále jen VMP), které 
oslaví v příštím roce 90 let od svého 
založení (k výročí se připravuje vy-
dání dopisnice s přítiskem). 
 Od 14.00 hodin proběhl v kon-
ferenčním sále „Sušáku“ VMP křest 
aršíku Beskydy. Pokřtili jej pravou 
valašskou slivovicí – v zastoupení 
ředitele VMP Ing. Jaroslav Polášek, 
tvůrci aršíku a předseda KF při SVČ 
Vladimír Vystavěl. Spolu s aršíkem 
byla pokřtěna také dopisnice s ba-
revným přítiskem, kterou vydal or-
ganizátor akce, Klub filatelistů při 

Středisku volného času v Rožnově. 
Přítisk na dopisnici i příležitostné 
razítko-kašet, vytvořili také výtvar-
níci L. a J. Knotkovi. Autogramiáda 
tvůrců, která následovala po besedě, 
trvala více jak hodinu. Konferenční 
sál „Sušáku“, ve kterém se slavnostní 
akce konala, skoro nestačil pro více 
jak 200 filatelistů, sběratelů, zástupců 
některých obcí z okresu i dalších zá-
jemců z celé republiky. 
 Menší část dopisnic, které byly 
v prodeji těsně před křtem, byla ihned 
rozebrána a na hodně zájemců, kteří 
si dopisnici včas neobjednali, se již 
nedostalo (celkový náklad jen 200 
ks). Po dobu akce úřadovala histo-
rická poštovna VMP v předsálí kon-
ferenčního sálu a nabízela také ar-
šíky Beskydy a FDC této emise, 
které návštěvníci všechny vykoupili. 
Poštovna používala v den akce mimo 
své denní razítko také příležitostné 
razítko-kašet.
 Byla to úspěšná filatelistická akce, 
která v Rožnově pod Radhoštěm 
uvedla do života další krásný aršík, 
který vytvořili L. a  J. Knotkovi 
a M. Srb. Tvůrcům přejeme, aby 
některá jejich známka z této emise 
opět stanula na nejvyšším stupni sou-
těže o nejkrásnější českou poštovní 
známku roku 2014. 
 Pořadatel akce děkuje městu 
Rožnov pod Radhoštěm, obcím 
Horní a Prostřední Bečva za finanční 
podporu, která přispěla k propagaci 
ochrany fauny a flory našich krásných 
Beskyd. Klub filatelistů při SVČ

Velká válka a Zubří
 Takový je název předposlední le-
tošní výstavy v Zubří v Muzeu na 
Petrohradě. Výstava v celé řadě vý-
tečně zpracovaných panelů i reál-
ných artefaktů podává ucelený obraz 
o 1. světové válce a Zubří v letech 
1914–1918.
 „Od jara jsme poslouchali, kde 
všude po celé republice pořádali vý-
stavy jako upomínku stého výročí 
vypuknutí první světové války,“ 
uvedla během vernisáže 16. října 
předsedkyně Muzejní rady města 
Zubří Marie Krupová. „Muzejní 
rada rozhodla, že nezůstaneme stra-
nou a touto výstavou že zavzpomí-
náme nejen na Velkou válku, ale také 
na život obyvatel Zubří za válečných 
let. Výstavu s obrovským nasazením 
připravoval pan Jan Koláček, ale říze-
ním osudu ještě před jejím dokonče-
ním zemřel. Realizace výstavy se ujala 
Erika Ondřejová za pomoci Michaely 
Koláčkové, vnučky pana Koláčka, 
a dalších mladých lidí. Takže tato 
výstava je zároveň vzpomínkou na 
pana Jana Koláčka, člověka pracovi-
tého a skromného, bez jehož práce by 
se výstavy v Muzeu na Petrohradě od 
roku 1990 snad ani neuskutečnily.“
 O hrůzách Velké války zazpívali 
muzikanti Milan Cyrus a Ladislav 
Kokeš. V jejich písni zaznělo, že se 
na italské frontě z jedné strany tyčí 
Alpiny a z druhé padají miny. Jeden 
z vojáků vrací své milé prstýnek a ne-

chává ji pozdravovat na stokrát s tím, 
že ji už nikdy neuvidí, protože mu oči 
vypálil šlajerský granát. Vojáci proží-
vali v zákopech hrůzy, ale snadné to 
neměly ani ženy v zázemí, které zů-
staly na všechnu práci samy. Z ev-
ropských válčišť se domů nevrátilo 
81 padlých Zubřanů.
 „Zubří je obec bohatá také legi-
onářskou tradicí,“ připomněl histo-
rik Vojtěch Bil. „V legiích sloužilo 
více jak šest desítek mužů, většina 
z nich na ruské, další na italské frontě 
a několik i ve francouzských legiích. 
Poslední vystoupení těchto vojáků se 
uskutečnilo už za 1. republiky, kdy za 
bojů na Slovensku a Maďarsku po-
máhali udržet samostatnost našeho 
státu.“
 Za čtyři roky, jak řekla Erika 
Ondřejová, chtějí v  Muzeu na 
Petro hradě uspořádat výstavu o zu-
berských legionářích. Vzpomínky 
jednoho z nich, Šimurdy Václava 
„Obrázky a vzpomínky českosloven-
ského vojska na Rusi 1914–1920“, 
k tisku připravil Jan Koláček st., vy-
dalo město Zubří a Muzejní rada 
města Zubří už v roce 2004, při při-
pomínce 90 let od vypuknutí 1. svě-
tové války. 
 Výstava v Muzeu na Petrohradě 
potrvá až do 16. listopadu 2014, je 
otevřena vždy od úterý do neděle od 
14.00 do 17.00 hodin (vstupné dob-
rovolné). (sb)

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

Rožnov pod Radhoštěm
Frenštátská 2683
Tel.: 571 626 233

www.kastini.cz

pl
at

í d
o 

vy
pr

od
án

í z
ás

ob

objednáváme 
na přezutí

O akci, na které nechyběli ani tvůrci tematic-
kého aršíku, byl velký zájem. Foto: kF
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Finance města jsou v pořádku
 Ve velmi dobré finanční kondici 
převezme nové zastupitelstvo hospo-
daření města Rožnov. Vyplynulo to 
z nezávislé analýzy financí, kterou 
pro město vypracovala společnost 
Cityfinance. Výsledky analýzy před-
stavil na posledním jednání zastupi-
telstva ekonom Luděk Tesař.
 Tesař situaci v Rožnově zná, od-
borné analýzy zpracovával už v mi-
nulosti. Letos to ale bylo poprvé, kdy 
představitele města pochválil. „Za ex-
celentní považujeme finanční výsledky 
města od roku 2010, kdy město sta-
bilizovalo a posílilo finanční kondici 
a zajistilo finančně budoucnost, která 
byla v roce 2009 nejistá a z finančního 
pohledu špatná. Silnými stránkami 
financí je od roku 2010 trvale dobrý 
trend provozního salda, docilování 
úspor provozních výdajů a zlepšení 
schopnosti města splatit dluh a zajis-
tit finanční budoucnost města. Dále 

si město vytvořilo finanční rezervu, 
splácelo dluhy a jeho finanční kon-
dice je výborná,“ konstatuje mimo 
jiné zpráva. 
 Za velmi pozitivní signál Tesař 
považuje hodnoty provozního salda 
v posledních čtyřech letech. V loň-
ském roce bylo provozní saldo do-
konce nejvyšší v historii města. Jako 
slabou stránku hospodaření vnímá 
stomilionový dluh. Díky konsolidaci 
ale prý nejde žádnou velkou tragédii. 
Je třeba jen s rozumem přistupovat 
k nově budovanému majetku, který 
by mohl ekonomiku města výrazně 
zatížit. Tesař tak reagoval na otázku 
z řad veřejnosti, která mířila na mož-
nou budoucí investici do víceúčelo-
vého kulturního centra (VKC). 
 Podle končícího místostarosty 
Václava Mikuška (KDU-ČSL) je ja-
kákoli debata o VKC pouhou teorií. 
„V příštím roce nikdo stavět určitě ne-

bude. V roce 2015 a 2016 budeme se 
zadlužeností někde jinde, je ale otázka, 
jestli nevyvstanou jiné potřeby. Jen 
připomínám, že sice říkáme, že bu-
deme zvyšovat kvalitu života obyva-
tel, že budeme stavět dětská hřiště 
na sídlištích, ale problém je v tom, 

že na celých Horních Pasekách není 
voda. Děti si na sídlištích sice nemají 
kde hrát, ale na Horních Pasekách se 
lidé nemají čeho napít a nemají se kde 
umýt. Takže naše první větší inves-
tiční akce se bude týkat vodovodu,“ 
řekl Mikušek. (lum)

Dramaťák zš pod skalkou 
vystoupil na Národní 
fairtradové konferenci v Brně

 Divadelní kroužek Základní 
školky Pod Skalkou z Rožnova byl 
vyzván k prestižní účasti a vystou-
pení na mezinárodní konferenci 16. 
října, kterou v Brně pořádala or-
ganizace NaZemi a Ekumenická 
akademie ve spolupráci s Fairtrade 
Česko a Slovensko a Národní sítí 
Zdravých měst. Brzké ranní vstá-
vání nám umožnilo strávit v jiho-
moravské metropoli dostatek času. 
Brněnské toulky centrem města vy-
vrcholily příjemným stoupáním na 
hrad Špilberk, kde mezi zelení pro-
běhla divadelní zkouška. Namísto 
mikrofonů nám posloužily řasenky 
a publikum, které se na nás dívalo 
z hradeb, nám poskytlo pozitivní 

motivaci k podvečernímu vystou-
pení. Poprvé jsme si vyzkoušeli, 
jaké je to hrát v neznámých a ome-
zených prostorách. Improvizaci jsme 
zvládli na jedničku. Velkou poctou 
pro nás byla slova Bruce Crowthera 
z Velké Británie (zakladatel kampaně 
Fairtradová města), který byl nadšený 
jak z naší hry Hořčokoláda, tak z ak-
tivit naší školy. Domů jsme se vraceli 
příjemně unaveni a přecpáni čokolá-
dovými „cupcaky“, kterých jsme do-
stali za odměnu celou krabici. Plní 
nových zážitků a podnětů doufáme, 
že se nám bude v našich divadelních 
aktivitách dařit i nadále. 
 Z. Vráblová, vedoucí dramatic-
kého kroužku

Máme mistry světa!

Vynikajícího úspěchu dosáhli členové rožnovského týmu stolního fotbálku 
FoosForLife na Mistrovství světa v Itálii, které probíhalo ve dnech 17. – 19. 
října. Talentovaní reprezentanti, sedmnáctiletý Jan Žanta a šestnáctiletý 
Vojtěch Holub, senzačně ovládli kategorii dvojic do 19 let, když ve finále su-
verénně porazili výběr Lucemburska, kterému aktuálně patří první příčka 
ve světovém juniorském žebříčku. Na snímku zleva jsou: Jan Žanta, hrající 
trenér Radek Drda a Vojtěch Holub. Foto: FoosForlife z.s.

Úspěšná reprezentace z rožnovské školy. Foto: zš pod skalkou
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Drama v sedle kněhyně před 70 lety
 Od podzimu 1944 převzala orga-
nizaci partyzánského hnutí v Besky-
dech I. čs. partyzánská brigáda 
J. Žižky. Na příkaz hlavního štábu 
partyzánského hnutí v Kyjevě se měla 
jednotka demonstrativně přesunout 
ze Slovenska na Moravu. Němci 
však byli připraveni a v noci z 21. na 
22. září 1944 soustředili do oblasti 
Bumbálky jednotky wehrmachtu, vy-
slali speciální stíhací oddíl Ruhsam 
ze Vsetína, nasadili těžkou techniku 
včetně tanků. Šlo o největší boje 
partyzánů s fašisty na území Čech 
a Moravy za celou dobu nacistické 
okupace. Během bojů ztratila brigáda 
přes 200 bojovníků, partyzáni mu-
seli ustoupit. Proniknout do prostoru 
Radhoště se jim podařilo ve třech sku-
pinách v celkové síle do 140 osob až 
v noci z 28. na 29. září 1944.
 Štáb partyzánské brigády kvůli 
nebezpečí z vyzrazení často měnil sta-
noviště: hostinec na Martináku, dře-
věná bouda na hoře Magurce, chaty 
na Trojačce. Rozptýlené síly brigády 
se nakonec soustředily v pláni Pod 
starou salaší na Kněhyni, kde par-
tyzáni vybudovali zemljanku pro 50 
osob. 
 Štáb partyzánské brigády měl na 
podzim roku 1944 sídlo v bunkru 
pod Čertovým mlýnem. 
 V těch dnech doručila spojka 
zprávu, že ostravská odbojová sku-
pina požaduje schůzku se štábem bri-
gády za účelem koordinace odbojové 
činnosti. Schůzka se uskutečnila 2. 
listopadu 1944. Bezpečnost velitelů 
jistila dvě průzkumná družstva, třetí 
družstvo zajišťovalo štáb zezadu.

 Po třetí hodině odpoledne se štáb 
brigády blížil do sedla Kněhyně. 
Doprovázela jej úderná rota. Netušili, 
že jde o léčku. Jakmile vstoupili do 
otevřeného prostoru, spustili Němci 
z předem připravených úkrytů kulo-
metnou palbu. Rozpoutal se krátký, 
ale neobyčejně prudký boj. 
 Padlo pět partyzánů. Poručík 
Ušiak byl raněn do obou rukou. 
Major Murzin se navzdory váž-
nému zranění dostal do hájovny Jana 
Křenovského v Ráztoce, ze zranění 
se zotavoval u manželů Tkáčových 
na Znajce. Náčelník průzkumu Vasil 
Nastěnko se uchýlil s průstřelem 
nohy k Janu Bílovi v Bacově. Další 
zranění hledali pomoc u horalů v je-
jich příbytcích. Těžce zraněného po-
ručíka Ušiaka dopravili do Čeladné, 
úkryt však byl vyzrazen a poručík 

Ušiak v bezvýchodné situaci volil 
3. listopadu 1944 raději smrt vlastní 
zbraní.
 Operace „Čertův mlýn“ byla před-
zvěstí snahy Němců po likvidaci par-
tyzánské brigády a celého místního 
odboje. I když se nezdařilo zmocnit 
se štábu brigády, přece ji úder v sedle 
Kněhyně v rozhodující chvíli zba-
vil velení a brigáda ztratila schop-
nost společně se přesunout do Chřibů 
a Hostýnských hor. To se podařilo 
za značných nesnází pod velením 
kpt. Štěpanova až v závěru měsíce 
listopadu. 
 Podnes zůstaly v hornatém kraji 
Valašska roztroušené pamětní desky, 
pomníčky, mohyly. V sedle Kněhyně 
připomíná omšelý pomník drama, 
které se tam před sedmdesáti lety 
odehrálo. (sb)

Další malý tisk
 Publikaci „Rožnov – město dře-
věné“ vydalo v závěru října město 
Rožnov pod Radhoštěm. Kniha au-
tora Jiřího Langra je pohledem na 
architekturu města a jeho okolí od 
počátků středověkého osídlení až do 
konce 19. století. Součástí knihy je 
i jedinečný rozkládací plánek před-
stavující podobu rožnovského ná-
městí v 19. století. Kniha vychází 
v rámci projektu Tradice bez hranic 
jako v pořadí 24. svazek ediční řady 
Rožnovské malé tisky. Dalším svaz-
kem z této ediční řady, který vyjde na 
jaře příštího roku, bude kniha Lukáše 
Perutky o emigraci Rožnovanů do 
Texasu v 19. století. (red)

strážníci  
kontrolovali cyklisty
 Výbava kola, dodržování osvět-
lení, porušování zákazu vjezdu nebo 
jízda po chodníku. To jsou nejčas-
tější přestupky, které odhalili stráž-
níci Městské policie Rožnov pod 
Radhoštěm při preventivních záři-
jových a říjnových akcích zaměřených 
na cyklisty. „Zjistili jsme přibližně 
stovku přestupků, z nichž většina byla 
řešena domluvou, dvaceti cyklistům 
byla udělena bloková pokuta,“ vypo-
čítal ředitel MěPol Rožnov Marek 
Grossmann. „Nejčastějším prohřeš-
kem byla nedostatečná výbava kola, 
především chybějící osvětlení, od-
razky nebo nezávislé brzdy. Často se 
také vyskytla jízda v místech, kde je 
jízda na kolech zakázaná. Výjimkou 
ale nebyly ani chybějící přilby u dětí 
do 18 let,“ doplnil Grossmann.
 „Podobné akce děláme každoročně 
a vždy v průběhu celé letní sezony. 
Mám za to, že situace v Rožnově je, ve 
srovnání s jinými městy, velmi dobrá. 
Lidé si uvědomují, že dobře vybave-
ným kolem a ochrannými prvky na 
oblečení nebo přilbami chrání přede-
vším sami sebe.,“ uzavřel Grossmann. 
(tg) 

keramická popelnice
 Město Rožnov pod Radhoštěm 
se díky svým občanům, kteří třídí 
odpad, pravidelně umisťuje na před-
ních příčkách v soutěži „O keramic-
kou popelnici“. V letošním roce v ka-
tegorii měst obsadilo šestou příčku. 
Na každého občana Rožnova při-
padá více než 44 kilogramů vytří-
děných odpadů, tedy papíru, plastu, 
skla a nápojového kartonu. U vítěz-
ných Luhačovic to bylo 63 kg, krajský 
průměr je 34,7 kg. Na území města 
se nachází 78 stanovišť s 253 kontej-
nery na tříděný odpad. (red)

V Rožnově vznikla nová ulice
 Za Školou. Tento název nese 
nejnovější ulice v Rožnově pod 
Radhoštěm. Vznikla v  lokalitě 
Dubková a  její název si vybrali 
sami stavebníci, kteří zde staví. 
Zastupitelé sice název odsouhlasili, 
nešlo ale o rutinní hlasování. Část 
zastupitelstva se přikláněla k tomu, 
aby této parcele zůstalo pojmeno-
vání Dubková.
 Nová ulice bezprostředně nava-
zuje na ulici Dubkovou, na lokalitu, 
kde v současné době panuje čilý sta-
vební ruch. V této oblasti vznikají 
nové rodinné domy a jedna z těchto 
donedávna nepojmenovaných parcel 
ponese název Za Školou, jak si přáli 
budoucí osadníci. Schválení názvu 
ale předcházela polemika.
 „Kvituji, že se rada města ří-
dila přáním obyvatel, ale na dru-
hou stranu si dovolím upozornit na 
to, že pojmenovávání ulic má ně-
jaký systém, logiku. A když se podí-

váme, tak vlastně to, co máme nazý-
vat nově, je faktickým pokračováním 
ulice Dubková. A i podle sídelních 
geografů a kartografů je dobré sídlo 
dělit na ulice. Ale aby nedošlo k pří-
lišné dezorientaci, neměla by jich 
být přehršel,“ uvedl bývalý zastupitel 
Daniel Drápala (KDU-ČSL) a dodal: 
„Stejně jako na jiných místech města 
si myslím, že by z hlediska systémo-
vého bylo lepší, aby to bylo skutečně 
pokračování ulice Dubková, protože 
to má logickou návaznost. Ostatně, 
stejně byly nazývány i veškeré nále-
žitosti kolem vlastníků Dubková. 
Není to nic proti přání obyvatel, ale 
spíš systémová záležitost.“
 Podobný pohled měla i starostka 
města Markéta Blinková (ODS). 
Podle ní by název Dubková předchá-
zel nedorozuměním. „Umím si před-
stavit, že spousta lidí by se mohla 
divit, když se dětí zeptají, kde byly 
a ony odpoví, že za školou,“ řekla 

Blinková a dodala: „Tady si staveb-
níci vybrali lokalitu a ještě mají mož-
nost vybrat si název ulice. Kolik z nás 
tu možnost mělo?“
 „Na druhou stranu převažuje 
zájem obyvatel, aby se to jmeno-
valo Za Školou. Specifikace území 
je dána číslem parcely, takže tam by 
nemělo dojít k nějaké záměně, jestli 
ulice končí, nebo někde začíná. Je ale 
pravda i to, co říkal pan Drápala, že 
bývá zvykem protáhnout tu ulici,“ 
konstatoval místostarosta Václav 
Mikušek (KDU-ČSL). 
 Drápalův protinávrh, aby se 
ulice jmenovala Dubková, neprošel 
i z toho důvodu, že starostka pro něj 
omylem nehlasovala. „Omlouvám se, 
to bylo snad vůbec úplně poprvé, co 
jsem hlasovala špatně,“ konstatovala. 
Vznikla tak nová ulice Za Školou. 
(lum)

Pomník v sedle pod Kněhyní připomíná dramatický střet partyzánů s německým vojskem v lis-
topadu 1944. Foto: R. sobotka
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po 3. 11.
14.00 h

po 3. 11.
15.30 h

Út 4. 11.
17.30 h

St 5. 11.
14.00 h

Čt 6. 11.
16.30 h

pá 7. a 21. 11.
14.00 h

Čt 13. 11.
18.00 h

pá 21. 11.
15.30 h

So 22. 11.

po 24. 11.
15.00 h

po 24. 11.
15.30 h

Čt 27. 11.
18.00 h

pá 28. 11.
16.00 h

pá 28. 11.
17.00 h

pá 28. 11.
18.00 h

So 29. 11. až 
Ne 30. 11.

Ne 30. 11.

MiNiškola pohyBoVé 
VýchoVy

oDpoleDNí keRaMické 
tVořeNí

stReet DaNce kuRzy 
pRo NejeN Náctileté

stReet DaNce s eRsi i.
ZŠ 5. května-tělocvična 

RyBářské oDpoleDNe 
pRo Děti

VýRoBa VáNočNích 
košíků z peDigu

Filatelisté zVou 
VeřejNost

tuRNaj 
V šachu

ii. RožNoVský MaRatoN 
Ve stReet DaNce
Tělocvična ZŠ Pod Skalkou

tVoříMe postaVičky 
z DRátků

oDpoleDNí keRaMické 
tVořeNí

Filatelisté zVou 
VeřejNost

VýRoBa aDVeNtNích 
VěNců
Rest. Zavadilka

poháDkoVý pátek: 
o Veliké řepě

taNečNí MóDNí 
přehlíDka
Kongresový sál Eroplán

chystáMe se 
Na VáNoce

BuRza Filatelistů 
a VyhlášeNí Vítězů 
VýtVaRNé soutěže
Mě. Ú. Rožnov

kulturní přehled

RetRo(spektiVa), kResBy 
a NáVRhy stuDeNtů škol 
aRchitektuRy a DesigNu
Galerie Na Radnici
- výstava fotografa Josefa 
Koňaříka a studentské kresby 

kluB cestoVatelů 
jihozápaD usa
T klub
- setkání s petrem nazarovem 

VáclaV kouBek s kapelou
Společenský dům
- písničky, historky, kabaret

FeRDa MRaVeNec
Společenský dům
- divadlo pro rodiče s dětmi

ceNa za NěžNost
Společenský dům
- divadelní hra dana Gordona 

jiří čeRNý – BRuce 
spRiNgsteeN
T klub

VáNočNí koNceRt 
zByŇka teRNeRa
Společenský dům
- Koncertní pořad za 
doprovodu Joe after tria 

slaVNostNí 
přeDstaVeNí BetléMu 
kaRpatského liDu
Masarykovo náměstí

schola gRegoRiaNa 
pRageNsis
kostel Všech svatých

Čt 2. 10. 
až pá 2. 1.

Čt 6. 11.
19.00 h

So 8. 11.
20.00 h

Ne 9. 11.
15.00 h

po 10. 11.
19.00 h

Čt 20. 11.
19.00 h

St 26. 11.
19.00 h

pá 28. 11.
16.30 h

So 29. 11.
19.00 h

WiNX cluB
18.00 h

co jsMe koMu uDělali
20.00 h

iNtiMity
18.00 h

Mapy ke hVězDáM
20.00 h

Včelka Mája
18.00 h

iNteRstellaR
20.00 h

sNoW FilM Fest
17.00 h

Včelka Mája
18.00 h

iNteRstellaR
20.00 h

pRo Děti: splNěNá přáNí
16.00 h

FalešNí polDoVé
18.00 h

Mezi NáhRoBNíMi 
kaMeNy
20.00 h

FilMoVý kluB: Nick caVe, 
20 000 DNí Na zeMi
18.00 h

tři BRatři
18.00 h

zMizelá
20.00 h

pá 31. 10. 
až Ne 2. 11.

pá 31. 10. 
až Ne 2. 11.

po 3. 11.
až St 5. 11.

po 3. 11. 
až St 5. 11.

Čt 6. 11.

Čt 6. 11.

pá 7. 11.

So 8. 11. 
až Ne 9. 11.

So 8. 11. 
až Ne 9. 11.

Ne 9. 11.

po 10. 11. 
až St 12. 11.

po 10. 11. 
až St 12. 11.

Čt 13. 11.

pá 14. 11. až 
So 15. 11.

pá 14. 11. až 
So 15. 11.

Út 4.11.
08.15 h

pá 7.11.
16.30 h

So 8.11.

So 8.11.
16.30 h

po 10.11.
09.00 h

Út 11.11.
08.30 h

Út 11.11.
16.30 h

St 12.11.

Čt 13.11.
15.00 h

Út 18.11.
08.50 h

St 19.11.
15.00 h

Čt 20.11.
16.30 h

Út 25.11.
08.30 h

Út 25.11.
16.00 h

St 26.11.
06.00 h

oD jaRa Do ziMy 
VMP, Sušák

Mše sVatá za zesNulé 
VMP, Dřevěné městečko, 

spaDl lístek z jaVoRa
VMP, Janíkova stodola, 
- koncert Fs Radhošť

po 1. 9. 
až pá 2. 1.

po 3. 11.
16.00 h

Ne 23. 11.
14.00 h

MeDitačNí skupiNy 
Matka MeeRa
- lenka Balášová 

hoRMoNálNí jóga 
poDle DiNy RoDRigoVé
- kurz:Martina Mangová

oM healiNg V NoVoluNí
- meditace: david svoboda

kVaNtoVá akaDeMie, 
RekoNektiVNí léčeNí
- seminář: pavel Haičman 

uMěNí ochRáNit 
sVé VNitřNí já
- přednáška: v. v. Červený

VNíMat a jít cestou příMou
- seminář: v. v. Červený

totéMoVé sRDce
- seminář: l. Balášová

johN Wick
18.00 h

get oN up: příBěh 
jaMese BRoWNa
20.00 h

Fk: DiVoké histoRky
18.00 h

huNgeR gaMes: síla 
VzDoRu 1. část
17.30 h

poháDkář
20.00 h

zMizeNí eleoNoR 
RigByoVé: oN
18.00 h

zMizeNí eleoNoR 
RigByoVé: oNa
20.00 h

tučŇáci z MaDagaskaRu
18.00 h

šéFoVé Na zaBití 2
20.00 h

po 17. 11. 
až St 19. 11.

po 17. 11. 
až St 19. 11.

Čt 20. 11.

pá 21. 11. až 
Ne 23. 11.

pá 21. 11. až 
Ne 23. 11.

po 24. 11. 
až St 26. 11.

po 24. 11. 
až St 26. 11.

Čt 27. 11. 
až St 3. 12.

Čt 27. 11., 
pá 28. 11.
a Ne 30.11.

po 17. 11.
18.15 h

pá 21. 11. 
až So 22. 11.
17–18.00 h

So 22. 11.
20.00 h

Út 25. 11.
18.00 h

pá 28.11.
17.30 h

So 29.11.
10–16.00 h

Ne 30.11.
09–17.00 h

pěkNou kRajiNou
AN, nást.19

taNečNí oDpoleDNe
restaurace Janoštík

s písNičkou se MláDNe
přehlídka sborů v Kojetíně

eRNaNi
divadlo A. Dvořáka

MěřeNí glykéMie
klubovna Seniorcentra

Malá pRocházka  
s RekReačNíM BoWliNgeM
u altánku

eVita
divadlo J. Myrona

V3V – osteopoRóza
zajišťuje NCPZ Val.Meziříčí. 

kiNo: tRaBaNteM 
až Na koNec sVěta
kino Panorama

VyložeNě RelaX
AN, nást. 8

pRáVNí poRaDNa 
juDR. MilaNa Matuly
kancelář KS

BRatRáNek z BatáVie
divadlo J. Myrona

Vycházka pRo zDRaVí
u altánku

RetRo MóDa
- módní přehlídka

NákupNí zájezD 
polský těšíN

kuRz kResleNí pRaVou 
MozkoVou heMisFéRou
- kurz: M. F. Kopáčková

FitcVičeNí pRo RaDost
- cvičení: lenka davidová

jíDlo jako RaDost i
- 14dílný kurz stravování: 
l. davidová, t. pargač

úplŇkoVá telepatická 
MeDitace 
- Jarmila stavárková

RelaXačNí cVičeNí 
pRo zDRaVí a RaDost
- zdravotní cvičení: M. Šťastný 

zDRaVotNí cVičeNí 
a taNec pRo žeNy
- Jana vahalová, alena Rárová

Mysli Na zaDNí kolečka 
- přednáška: david svoboda 

MoheNDžoDáRo
- seminář: Monika Havelková

skVělé Vztahy
- seminář: l. i. Hoďák

autoMatická kResBa 
- praktický kurz: l. zvolánek 

zDRaVí, DetoXikace 
oRgaNisMu
- beseda: Karla slaměníková 

tajeMstVí žeNského 
páNeVNího DNa
- kurz: dana Buriánová

léčeNí zVukeM 
RelaX haRMoNy
- hudební večer: Jarek Galáš 

po 3., 10. 
a 24. 11.
17–19.45 h

St 5. 11.
15.30–17.30 

St 5. 11.
18–19.30 h

St 5. 11.
20.30 h

Čt 6. 11.
16.45–18.15

Čt 6.11.
18.30–19.30

pá 7.11.
18.00 h

So 8.11.
10–18.00 h

Ne 9.11.
09–17.00 h

Ne 9.11.
09–18.00 h

po 10.11.
18.00 h

So 15.11.
09–17.30 h

Ne 16. 11.
17.30–20.30

Každý Čt

Út 8. 11.

Út 11. 11.

Út 18. 11.

Út 25. 11.

Čt 27. 11.

Program vždy od 9.00 do 11.30 h
hRátky, cVičeNí, kaFíčko

MalujeMe Na sklo 

VyRáBíMe z hlíNy

poháDka o 3 MeDVěDech

hRátky, cVičeNí, kaFíčko

VýRoBa aDVeNt. VěNců

co se Děje V BeskyDech
chodby knihovny
- výstava komiksů o problémech 
beskydské přírody

VěčNě plyNoucí čas
podkroví knihovny
- výstava fotografií Z. Kolomazníka

Město V Mé paMěti
podkroví knihovny
- beseda s psychologem 
phdr. aloisem a. Urbišem

Vu3V
studovna
- život a dílo M. Buonarrotiho

s-kluB
podkroví knihovny
- povídání se sylvií Hegrovou 
a soňou dvořákovou 

žítkoVá a její BohyNě
podkroví knihovny
- Beseda s Jiřím Jilíkem 

Rok a jeho RytMus
podkroví knihovny
- cyklus besed s M. stoklasovou 

ostRaVská poezie 
podkroví knihovny
- poetický večer s ivanem 
Motýlem, petrem Hruškou 
a Jakubem Chrobákem

DeN pRo Dětskou kNihu
dětské oddělení
- vánoční tvoření a loutkové 
divadlo BiRliBán 

So 1. 11. 
až St 31. 12.

So 1. 11. 
až St 31. 12.

po 3. 11.
16.00 h

Út 4., 11. 
a 25. 11. 
09–10.30 h

St 12. 11.
15.00 h

Čt 20. 11.
17.30 h

St 26. 11.
16.30 h

Čt 27. 11.
17.30 h

So 29.11.
8.30–11.30 h
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Výprava za petřkovickou Venuší
 Není to ještě příliš stará historie, 
kdy byly ve zdejším kraji organizovány 
nábory na práci do ostravských dolů 
a bylo šířeno heslo „Jsem havíř, kdo 
je víc!“ Za lepšími výdělky denně do-
jížděly do kopálně z oblasti Valašska 
desítky mužů. Odpolední šichta za-
čínala například Hornobečvanům 
i s cestou do Ostravy v poledne a kon-
čila návratem o půlnoci. Doma je če-
kala práce na malém hospodářství. Po 
roce 1990 došlo k útlumu těžby uhlí 
v Ostravsko-karvinské pánvi a v sou-
časnosti jsou všechny jámy zasypány. 
Pokud by mělo být dobývání uhlí 
znovu zahájeno, muselo by se podle 
vyjádření starých havířů otevřít dílo 
zcela od samého počátku.
 O tom, jaká to práce pod zemí 
v hloubce málem až do tisíce metrů 
byla, uchovává svědectví největší hor-
nické muzeum v České republice 
Landek Park v Ostravě Petřkovicích. 
V přívětivém prostředí plném zeleně 
pod kopcem Landek vznikl v po-
sledním desetiletí rozsáhlý příměst-
ský areál, kde lze během dvouho-
dinové exkurze prožít velmi reálně 
pod zemí havířskou šichtu, sezná-
mit se s dobývacími prostředky od 
prostého kylofu až po moderní do-

bývací stroje a plnoprofilový razicí 
stroj TVM 55H do průměru pod-
zemní chodby. Návštěvník sjede těžní 
klecí do simulované hloubky 622 m 
(reálně kolem 40 m) a rázem se octne 
ve spleti podzemních chodeb, napří-
klad ve štole Albert dlouhé 256 m 
z roku 1830. Podívá se, jak havíři tě-
žili sbíječkou v šikmině o mocnosti 
třeba jen 40 cm, uvidí také výkonné 
moderní dobývací stroje, dopravu vy-
rubaného uhlí pásy i důlními vozíky, 
na vlastní oči spatří, jak vypadá důlní 
záchod, dozví se co je to šibík, kdo 
je narážeč, historii důlních koní. Jak 

se prováděla záchrana osádky v čase 
důlního neštěstí, kdy havíři z ohrože-
ného místa prchali a do téhož místa 
nastupovali báňští záchranáři. S tím 
souvisí i rozsáhlá expozice báňského 
záchranářství, včetně vývoje dýcha-
cích přístrojů pro záchranáře od pr-
vopočátků až po ty nejmodernější. 
Návštěvník se dozví, že báňským zá-
chranářem se mohli stát jen ti nejlepší 
a že to nebyla jen „fajna robota“, ale 
v čase důlního neštěstí také vysoce 
riziková práce.
 „Kámen, který hoří“ byl využit 
ve střední Evropě a vůbec poprvé 

na světě před 23 tisíci roky. Historie 
dobývání černého uhlí v Ostravsko-
karvinské pánvi sahá právě na 
Landeku do roku 1835. Zpočátku 
povrchové dobývání uhlí se postupně 
dostávalo hlouběji a téměř po dvou 
stech letech je celá oblast podzem-
ními chodbami doslova provrtaná.
 Areál Landeku je od roku 1992 
prohlášen za Národní přírodní re-
zervaci. Právě zde bylo objeveno síd-
liště pravěkých lidí a odtud také po-
chází unikátní nález „Petřkovické 
Venuše z Landeku“, starý 21 700 let 
před naším letopočtem, velký nece-
lých pět centimetrů, jehož věrnou 
kopii si lze ve zvětšení 10:1 prohléd-
nout v areálu pravěkých lovců.
 Park Landek nabízí řadu kultur-
ních a společenských akcí (bowling, 
badminton, tenisový areál, víceúče-
lové hřiště, mini ZOO - kozy, ovce). 
Lze v něm navštívit i hornickou re-
stauraci „Harendu Barborku“, o které 
se ve svých verších zmiňuje také Petr 
Bezruč. 
 Návštěva Landek Parku může být 
zajímavým poznáním práce i osudu 
mnohých našich známých, přátel 
i příbuzných, kteří svůj život spojili 
s hornickou prací. (sb)

Turistu podzemím Landeku provádějí vysloužilí havíři. Foto: R. sobotka
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obyvatelé Dolních pasek  
jsou otrávení z rozkopaných cest
 Projekt Čistá řeka Bečva II sice 
výrazně zlepší nakládání s odpad-
ními vodami, některým obyvatelům 
v dotčených oblastech ale kvalitu ži-
vota krátkodobě zhoršuje. Na to sice 
vedení města dopředu upozorňovalo, 
lidem ale vadí situace, ke kterým by 
podle nich docházet nemuselo.
 V současné době je celý projekt 
ve své polovině. Probíhá na celkem 
šesti místech ve městě, nejvíce posti-
ženou oblastí jsou Dolní Paseky, kde 
se kanalizace noří do komunikací. 
V důsledku toho jsou cesty v celkově 
horším stavu, ke kterému příliš ne-
přispívá ani počasí.
 „Když se kanalizace položí, zasy-
pává se štěrkem a materiálem, který 
tam byl předtím. Díky tomu, že 
hodně pršelo, v zásypech docházelo 
k tomu, že v nich bylo hodně vody 
a trubky se houpaly. V některých pří-
padech bylo nutné to znovu vybagro-
vat a zasázet tam materiál znovu,“ vy-
světlil místostarosta Václav Mikušek 
(KDU-ČSL) s tím, že stavební firma 
má průběžně dorovnávat zásypy tak, 
aby se po cestách dalo normálně jez-
dit. „Pokud někde nestíhají, tak pro-
sím, abyste nás informovali, nápravu 
můžeme sjednat. Zatím nebyly žádné 
problémy,“ konstatoval na posledním 
zasedání zastupitelstva Mikušek.

jako na tankodromu
 S tím ale nesouhlasí obyvatel 
Dolních Pasek, který v minulých 
dnech adresoval pověřenému úřed-
níkovi na radnici stížnost. „Každý 
den to jde od desíti k pěti a trpí nejen 
auta, ale především obyvatelé části 
Dolní Paseky od tiskárny směrem 
k točně. Jelikož v této části nebydlíte, 
tak si zřejmě neuvědomujete, jak je si-
tuace více než závažná. Už několikrát 
jsem telefonoval na MěÚ a vždy mi 

bylo sděleno, že díry a výtluky v sil-
nici jsou pravidelně zasypávány. Ale 
opak je pravdou. Za poslední měsíc 
navezli pouze dvě lžíce na bagru a ani 
to nezaválcovali,“ napsal v e-mailu 
Martin Drápala a pokračoval: „Proto 
Vás žádám, abyste razantně zakročili 
proti stavební firmě, která se má po-
starat o bezpečnou sjízdnost zmíněné 
komunikace. Není s nimi domluva, 
to už tady zkoušelo více sousedů. 
V neděli (19. října) se mimochodem 
stala u autobusové zastávky dopravní 
nehoda, kdy projíždějící řidič urval 
olejovou vanu.“
 Obdobně situaci v idí také 
František Šulgan (STAN), který 
bydlí v lokalitě Láz. Podle něj sta-
vební firma pochybila, když odfré-
zovala větší část vozovky, než měla. 
Obyvatelé okolních domků se tak ne-
mohli dostat se svými vozy na silnici 
několik dní, než firma chybu napra-
vila a část vozovky opět zasypala. 

katastrofální značení
 Nejde ale jen o špatnou údržbu 
silnic. Firma nedostatečně infor-
muje o uzavírkách. „A najednou při-
jedete a máte rozkopanou křižovatku. 
Dostáváte se tam pracně, žádná ta-
bule, nic takového,“ kroutil hlavou 
Šulgan.

 „Dopravní značení je tristní. Když 
jsou recykláty na cestě, nedají tam ani 
značku, že tam něco takového je. To 
je na průšvih. V minulosti byly zna-
čeny i špatné objízdné trasy,“ připo-
jil se s kritikou i Radim Janča (bez 
PP), který na Dolních Pasekách rov-
něž bydlí.
 „Je to problém. Když je sucho, 
tak se práší, když je mokro, je bláto. 
Vždycky, když kopeme Čistou řeku 
Bečvu, je konec volebního období. 
Přestože nám to do města přinese 
investice za několik milionů, tak to 
odskáčeme, protože je to nepopu-
lární. Zakope se to do země, nikdo 
to nevidí a lidi jsou otrávení tím, že 
jsou rozkopané cesty, práší se, je bláto 
a ještě musí potom platit stočné,“ po-
vzdechl si Mikušek.
 Objevují se i dotazy, jakým způso-
bem, a zdali vůbec, se bude komuni-
kace na Dolních Pasekách udržovat. 
„Povrch by měl být zasypán recyk-
látem, tzn. drceným asfaltem z pů-
vodních komunikací, který se trochu 
zpevní a je schopen přežít zimu. Je 
i relativně rovný a hladký, takže lze 
bezrizikově provádět zimní údržbu,“ 
uvedl Mikušek. (lum)

solanec pod soláněm

 Heraldika se v posledních deseti-
letích dostala do popředí zájmu od-
borníků i široké veřejnosti. Každé 
město, každá obec má svůj znak, svůj 
prapor. Jak vznikaly a jak vypadají? 
 Historie někdejší samostatné obce 
Solanec – původně Solánec (roku 
1960 byl Solanec spojen se sousední 
obcí Hutisko pod názvem Hutisko-
Solanec) sahá do roku 1583, kdy 
je obec uváděna v registrech města 
Rožnova. Menší část obytných domů 

byla rozložena podél okresní silnice 
a Soláneckého potoka od hutiského 
kostela až po vrch Soláň v délce více 
jak čtyři kilometry, z větší části pak 
po úbočích vrchů a v různých ráz-
tokách podél potoků. Zvláště za 
třicetileté války zde nacházeli bě-
ženci útočiště. Obec spravovali fojti 
Stoklasové, Křenkové a Borákové, 
po prohlášení osady za dědinu od 
roku 1657 purkmistři, prvním se stal 
Mikuláš Volek. 
 Pečeti Solance jsou známy od 
roku 1830. Stará pečeť má náznak 
erbu zdobeného ratolestmi, v něm 
je znázorněn vrch Soláň, po němž 
běží zvěř, v horní části zkřížené ze-
mědělské nářadí kosa a hrábě. Nad 
nimi nápis OBECZ SOLANSKA. 
 Na vrchu Soláni byla v nadmořské 
výšce 810 m za časů portášů bouda 
pohraniční stráže, dnes hostinec 
Čarták, odkud je krásná vyhlídka na 
pohoří Karpat, četná údolí, ráztoky 
a roztroušené samoty. Nedaleko hos-
tince je kříž, který u někdejší okresní 
silnice nechala roku 1827 postavit 
hraběnka Kinská. (sb)

Pečeť někdejší samostatné obce Solánec. 
Foto: archiv

tisková oprava
 V minulém vydání jsme v článku 
o úspěchu rožnovských střelců na 
straně 3 omylem uvedli nesprávné 
příjmení Jakuba Petřeka, který byl 
v textu pojmenován jako Pecek. 
K omylu došlo při předávání infor-
mací o celkových výsledcích soutěže. 
Za toto pochybení se omlouváme 
a ještě jednou gratulujeme ke skvě-
lému umístění. (red)

strážníci bronzoví
 Dvě desítky strážníků MěPol 
z různých měst České republiky se 
sešly v Karviné na tradičních střelec-
kých závodech O putovní pohár pri-
mátora města. A v silné konkurenci se 
rožnovští městští policisté rozhodně 
neztratili. Družstvo složené ze stráž-
níků Igora Tesárka a Michala Vašuta 
skončilo třetí, bronzovou příčku ob-
sadil Michal Vašut také v závodě jed-
notlivců. „Při závodech se simulují 
situace, do kterých se můžeme do-
stat během služby. Základem u naší 
práce je samozřejmě manipulace se 
služební zbraní, protože její použití 
může mít fatální následky. Naštěstí 
jsme služební pistole prozatím pou-
žili pouze při soutěžích,“ uvedl člen 
bronzového družstva Igor Tesárek 
s tím, že rožnovští strážníci patří při 
střeleckých závodech dlouhodobě ke 
špičce v celé republice i na zahranič-
ních soutěžích. (tg)

300 žáků se zapojilo  
do projektu
 V plném proudu je v součas-
nosti projekt města Rožnov nazvaný 
„Zvyšování kvality základního vzdě-
lávání v obci s rozšířenou působností 
Rožnov pod Radhoštěm“. Od začátku 
září bylo započato na 11 základních 
školách rožnovského regionu s pod-
porou více než 300 vytipovaných 
žáků ohrožených školním neúspě-
chem nebo předčasným odchodem ze 
systému vzdělávání s realizací uvede-
ného projektu. Na základě individu-
álních plánů podpory pro tyto žáky 
zpracovaných 147 pedagogy (tzv. in-
dividuálními konzultanty) probíhá 
pravidelné každotýdenní vzdělávání 
žáků zaměřené na zvýšení jejich vě-
domostních a znalostních kompe-
tencí ve stanovených předmětech. 
Vzdělávání se uskutečňuje na základě 
stanovených metodických postupů 
zpracovaných za pomoci mentora in-
dividuálně pro konkrétního žáka. 
V souladu s plánovanými aktivitami 
se začínají uskutečňovat také indivi-
duální konzultace vytipovaných žáků 
s psychologem nebo speciálním pe-
dagogem a tripartitní schůzky s ro-
diči. (red)
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Vítězové…
 „Přijímáme výsledky voleb a re-
spektujeme přání voličů. Překvapení 
je spíše počet mandátů u jednotli-
vých subjektů, než to, které se do 
zastupitelstva města dostaly,“ zhod-
notil výsledek voleb budoucí starosta 
Radim Holiš (ANO).
 Mezi vítěze voleb patří i sdružení 
Zdravý Rožnov, které v minulém 
volebním období pracovalo z opo-
zice. „Výsledek voleb si jednoznačně 
vykládáme tak, že lidi chtějí výraz-
nou změnu na radnici, to je skvělá 
zpráva. Také si myslíme, že v tom 
hrálo roli naše neustálé zapojování 
veřejnosti a informování lidí. Pokud 
jsme to zvládli dosud dělat na ko-
leně, snad by se nám to mohlo dařit 
i z radnice,“ konstatovala Kristýna 
Kosová, která by se měla ujmout role 
místostarostky. 
 Druhým místostarostou by měl 
být lídr Nezávislých Rožnováků Jan 
Kučera. „Volby dle mého názoru uká-
zaly chuť občanů po změně – první 
tři subjekty dle výsledku reprezen-
tují buď seskupení opoziční, nebo 
seskupení nová. Překvapil mě neú-
spěch SNK-ED a TOP 09 – v obou 
případech jsme prognózovali 1–2 
mandáty. Škoda jen nízké volební 
účasti – to chápeme jako jasný ce-
lospolečenský signál i signál místní 
o tom, že lidé o veřejné dění ztrácejí 
zájem. Toto bychom se měli následu-
jící čtyři roky pokusit změnit a zís-
kat jak zájem voličů, tak jejich účast 
na volbách,“ řekl Kučera.

…a poražení 
 Propad zažila ODS, která se pře-
sunuje do opozičních řad. „Výsledek 
voleb je především nutné respektovat, 
jestli je překvapivý či ne, je naprosto 
nepodstatné. Pro mě osobně je velmi 
důležité, že mandát nezískalo sdružení 
SNK- ED, což je pro jednání nového 
zastupitelstva jednoznačně pozitivní,“ 
uvedla končící starostka a lídr kandi-
dátky ODS Markéta Blinková. 
 „Neúspěch neznamená nečinnost, 
takže se jako občané budeme snažit sle-
dovat dění, podporovat to dobré a po-
kusit se upozorňovat na to, co se nám 
nebude zdát rozumné. Vážíme si všech 
hlasů, respektujeme porážku a věříme, 
že Rožnov ožije mladou energií,“ ko-
mentovala nepříznivý výsledek Libuše 
Rousová (SNK ED). 
 Starostové a nezávislí se sice budou 
podílet na vládnutí, zisk dvou man-
dátů je ale spíš na spodní hranici před-
pokládaného výsledku. „Očekávali 
jsme dva až tři mandáty, což se nám 
podařilo v dolní hranici, přesto pr-
votní pocit drobného zklamání se 
stále více jeví jako úspěch, protože 
kromě dvou zastupitelů disponujeme 
týmem nových lidí, kteří jsou motivo-
vaní a chtějí pracovat v komisích a vý-
borech,“ hledal pozitiva Petr Jelínek, 
který stranu vedl do voleb jako lídr. 
 ČSSD putuje společně s KDU-
ČSL, ODS a komunisty do opo-
zice. „Vítězství ANO se dalo očeká-
vat, stejně jako oslabení pozice ODS. 
ČSSD obhájila své dva mandáty a je 
slušnost našim voličům za to poděko-
vat,“ uvedl Martin Houška (ČSSD). 

jak se rodila koalice
 Nová koalice bude v 21členném 
zastupitelstvu disponovat třinácti 
hlasy. Dohadování o koalici trvalo 
ale poměrně dlouhou dobu, protože 
voliči rozdali karty způsobem, který 
nabízel hned několik variant.
 „Velmi pečlivě jsme absolvovali 
opakovaně jednání se všemi subjekty, 
chtěli jsme některé zastupitele více 
poznat, analyzovali jsme přístupy 
všech politických subjektů s ohledem 
na povolební spolupráci. Se všemi 
jsme jednali otevřeně a přímo. Takto 
bychom chtěli vystupovat po celé vo-
lební období,“ informoval Holiš. 
 „Byly to dlouhé námluvy, ve 
kterých převážila odvaha ke změně 
a snaha vytvořit funkční a dynamický 
tým na radnici. Rožnov si to zaslouží. 
Za ty dva týdny se nám podařilo vy-
budovat si vzájemnou důvěru, takže 

se společnou práci těšíme,“ zhodno-
tila jednání Kosová.
 „Povolební jednání byla z mého 
pohledu komplikovanější, než jsem 
očekával. Na druhou stranu abso-
lutní většina jednání byla korektní 
a téměř všichni partneři reagovali 
na naši snahu spojovat. Oceňuji naše 
pravděpodobné budoucí spolučleny 
koalice za odbornou a seriózní de-
batu,“ přidal se Kučera.
 Že byla jednání vedena se všemi 
a korektně, potvrdil i Houška. Méně 
sdílná byla Blinková: „K povolebním 
vyjednáváním se nebudu příliš vyjad-
řovat, snad jen – slovo „změna“ znělo 
prostě stále.“
 Začátkem listopadu se bude konat 
ustanovující zastupitelstvo, které by 
všechny změny mělo potvrdit. (lum)

 Budova rožnovského železnič-
ního nádraží ani sto dvacet let od 
zahájení provozu dráhy na trati 
Krásno (později Valašské Meziříčí) 
– Rožnov pod Radhoštěm nezmě-
nila v podstatě svou podobu. Za 
časů lázeňství býva lo nádraží 
hezčí a upravenější. Rožnovské ná-
draží je pro turisty vstupní bra-
nou do Radhošťského masivu 
Moravskoslezských Beskyd.

 Proměny města Rožnova pod 
Radhoštěm zaznamenal srovná-
ním pohlednic a fotografií, poří-
zených před sto lety a současných 
fotografií, pořízených ze stejného 
místa v roce 2009, rožnovský foto-
graf Zdeněk Kolomazník. Tyto dvo-
jice jsou významným dokumentem 
pro současníky i následující gene-
race. Snímky doprovodným textem 
opatřil Richard Sobotka.

Volby: lidé chtěli změnu, dostanou ji 
poKRaČování ze stRany 1

Dušičky
 Připomínka památky zesnulých 
připadá na 2. listopadu a sahá v ze-
mích s křesťanskou kulturou až do 
10. století. Hroby jsou zdobeny ži-
vými květinami na znamení prolí-
nání života se smrtí a zapálená svíčka 
symbolizuje, že smrtí život nekončí, 
ale má pokračování v paměti pozůs-
talých. Na Dušičky přicházíme za 
svými blízkými, zavzpomínat na milé 
chvíle, kdysi společně prožité. O tom 
času není žádného rozdílu mezi bo-
hatými, majetnými a chudobnými. 
 Staří Valaši měli pořekadlo: 
„Nic si sebú do hrobu nevezmeš.“ 
Významný hudebník Jan Rokyta 
(1938–2012), jehož ostatky odpo-
čívají na Valašském Slavíně, má do 
náhrobní desky vytesáno: „Do nebe 
si bereme vše, co jsme rozdali během 
života.“ A kterýsi z pozůstalých při 
ukládání ostatků dalšího člena ro-
diny už třetí generace do téhož hrobu 
v údivu nad tím, kolik toho za svého 
života všichni potřebovali, těch věcí, 

místností na bydlení, polností, lesa, 
stodol a chlévů, poznamenal: „K ne-
uvěření, kolik lidí se vejde do jedné 
malé cimerky.“ 
 Tituly a hodnosti vytesané do ka-
menných pomníků mnohdy působí 
jako falešná dekorace. Důležitější je, 
co po člověku na této zemi zůstalo. 
Je dobré v ten čas postát na „božím 
poli“, ozdobeném květy a ozářeném 
třepetavými plamínky svíček, a za-
vzpomínat, protože těmi vzpomín-
kami na osoby milé, které už nejsou 
mezi námi, ve skutečnosti prochá-
zíme i svůj život. Pak cestou ze hřbi-
tova - tou dobou se listí ze stromů 
sype a vítr jim syčivě smýká po asfal-
tovém povrchu ulice, až syčí a haraší 
- pak víme, že to naši milí nás prová-
zejí, kousek cesty jdou s námi, pobýt 
v ten jediný neobyčejný den alespoň 
ještě chvilku spolu. O tom čase by 
žádný z těch, kteří nás na cestě živo-
tem předešli, neměl zůstat sám. (sb)
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sobotkova knížka Bufajky získala  
prestižní literární cenu petra jilemnického
 Kniha s exotickým názvem, ale 
s aktuálním obsahem. Bufajky vy-
práví příběh tří generací Čechů, kteří 
v předminulém století odešli za štěs-
tím do ukrajinské Volyně, aby je 
okolnosti přinutily po druhé světové 
válce k návratu. Nejen o knížce jsme 
si povídali s jejím autorem Richardem 
Sobotkou. 

Co si představit pod názvem Bufajky?
 „I na Valašsku se v minulosti 
označovaly velké a hamatné boty 
jako bufy. Na Ukrajině to byly bu-
fajky (několik vrstev lisovaného tex-
tilu napouštěného tukem) obuv pro 
zimní období. Drželo se v nich teplo 
i v nejkrutějších mrazech a nepro-
mokaly. Za druhé světové války ně-
mečtí vojáci obírali padlé rudoar-
mějce především právě o bufajky, 
pro ně v lehkých uniformách to byla 
otázka přežití.“

Jak ses vůbec k námětu o volyň-
ských Češích dostal?
 „Náhodně. Bratr Vladimír praco-
val po desítky let v Ostravě v OKD. 
Mezi havíři byl i pan Václav Veniger, 
někdejší volyňský Čech. Když v ru-
bání vyprávěl havířům, jak se na 

Volyni Čechům žilo, měli to jen za 
takové kvákání. Dvakrát jsem ho na-
vštívil, třikrát na ostravských hřbito-
vech hledal hrob jeho rodičů. Při jeho 
vyprávění jsem jen žasnul. Ostatně 
stejné ohlasy čtenářů mám i na sa-
motnou knížku.“

Otázku volyňských Čechů v po-
sledních dnech komentoval i pre-
zident Miloš Zeman.
 „Pokud jde o Venigerovy, žily od 

roku 1870 na Volyni tři generace je-
jich rodu. Sedlák praděd Jan Veniger 
se stěhoval na Volyň s velkými nadě-
jemi a nic nenasvědčovalo, že se ne-
naplní. Ovšem peripetie života vo-
lyňských Čechů nebyly na Ukrajině 
vůbec snadné zejména po sovětizaci 
země, za druhé světové války i po ní. 
S jakou nadějí na štěstí a prosperitu 
volyňští Češi v 19. století Ukrajinu 
osidlovali a skvěle tam hospodařili, 
s takovou nadějí se v roce 1946 vra-
celi zpět do Československa, že štěstí 
naleznou ve staré vlasti – ale kolekti-
vizace zemědělství sovětského typu 
je zakrátko dostihla i zde. Syn zku-
šených a pracovitých sedláků tak na-
konec skončil se štěstím alespoň jako 
horník.“

Jaké to je získat tak prestižní lite-
rární ocenění?
 „Jedním slovem – skvělé. Klub 
autorů literatury faktu letos 24. září 
uděloval v Letohradě – městě li-
teratury faktu mezinárodní ceny 
E. E. Kische, také regionální 
ceny Miroslava Ivanova a Petra 
Jilemnického za nejlepší díla lite-
ratury faktu, vydaná předchozího 
roku. Tuto prestižní záležitost zašti-

ťují vrcholní politici královehradec-
kého kraje a starostové okolních měst 
a obcí. Ve více jak dvacetileté histo-
rii udělování cen se až dosud vždy 
jednalo o tištěné knihy. Peníze na 
klasickou knihu jsem nesehnal, ale 
BUFAJEK se ujal pan Dušan Žárský 
z Ostravy, který má elektronické vy-
davatelství (www.zar.cz). Z mé strany 
pak už šlo jen o to knížku do soutěže 
přihlásit a poslat v elektronické po-
době na CD. Získala prestižní cenu 
Petra Jilemnického a byla to vůbec 
první oceněná knížka v elektronické 
podobě v historii udílení literárních 
cen za literaturu faktu.“

Na čem pracuješ v současnosti?
 „Měsíc co měsíc pro tvé noviny 
Rožnovský prostor, je to práce zají-
mavá a inspirativní. Pokud jde o větší 
dílo, pořád na něčem, námětů je sku-
tečně hodně. Po vydání publikací 
o textilní výrobě, papírnách a deri-
vačních kanálech bych chtěl téma-
ticky navázat na historii další prů-
myslové výroby v tomto regionu. 
Valašsko totiž nebylo jen oblastí pas-
teveckou, i tady se rozvíjel průmysl, 
který přinášel lidem obživu i snazší 
život.“ (lum)

řidiče na horní Bečvě přitahovaly vodní toky
 Dvě různé příčiny, avšak výsledek 
téměř totožný. Tak se dá ve struč-
nosti shrnout počínání nešťastných 
řidičů v říjnu v obci Horní Bečva, 
kteří se svými vozidly skončili v ko-
rytech vodních toků. Zatímco v prv-
ním případě stála za nehodou ne-
pozornost řidičky, ve druhém šlo 
o alkohol.
 První nehoda se stala v pondělí 
6. října v dopoledních hodinách. To 
do potoka havarovala 32letá řidička 
se svým vozem Opel Astra. „Ona 
i osmapadesátiletá spolujezdkyně 
utrpěla při nehodě lehké zranění. 
Dopravní policisté při vyšetřování 
dopravní nehody zjistili, že příčinou 
havárie byla nepozornost řidičky. Ta 
se totiž chtěla během jízdy podívat 
na svůj mobilní telefon, který měla 
položený na palubní desce, a když ho 
brala do ruky, tak nezvládla řízení, 
narazila vpravo do svodidel a pře-
vrátila se s autem do potoka,“ sdě-
lila tisková mluvčí okresní policie 
Lenka Javorková. 
 Na vozidle vznikla škoda za 80 
tisíc korun, na svodidlech za 5 tisíc 
korun. Dechová zkouška byla u ři-
dičky negativní. Za držení telefon-
ního přístroje během jízdy a způso-

bení dopravní nehody hrozí řidičce 
ve správním řízení pokuta až 2 500 
korun.
 K další nehodě došlo jen o šest dní 
později o půl třetí ráno v části zvané 
Za lomem. Šestadvacetiletý řidič, 
který vlastní řidičský průkaz teprve 
tři měsíce, jel v silně podnapilém 
stavu s vozidlem Daihatsu z kopce 
dolů směrem k přehradě. Při pro-
jíždění levotočivé zatáčky nezvládl 
v důsledku rychlé jízdy a podnapi-
losti řízení vozidla, ve smyku vyjel 
vpravo mimo vozovku, kde narazil 
do obrovského kamene.
 „Vozidlo se po nárazu převrá-
tilo ze srázu přes střechu do koryta 
Rožnovské Bečvy. Kámen se po ná-
razu uvolnil a sesunul se rovněž do 
řeky, kde dopadl na přední kapotu 
havarovaného vozidla. Řidič vyvázl 
z nehody bez zranění. Přivolaní 
policisté s ním provedli dechovou 
zkoušku, při které muž nadýchal 
1,77 promile, proto mu policisté za-
drželi řidičský průkaz a samozřejmě 
zakázali další jízdu,“ konstatovala 
Javorková. 
 Hříšník je podezřelý z trestného 
činu ohrožení pod vlivem návykové 
látky s trestní sazbou do tří let. (lum)

Titulní strana knížky Bufajky. Foto: repro

Během několika dní se obyvatelům Horní Bečvy naskytl hned dvakrát neobvyklý pohled na vo-
zidla, která skončila ve vodě. Foto: 2x pčR
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jindřich chumchal 

 Starosta, jako jeden z orgánů 
obecní samosprávy, zvolený obecním 
zastupitelstvem, stojí v čele územní 
samosprávy obce, pečuje o obec a její 
obyvatele. 
 V pořadí desátým starostou města 
Rožnova pod Radhoštěm byl v letech 
1919 – 1923 Jindřich Chumchal. 
Městský úřad se v nové státnosti měl 
čile k světu. Už 15. září byla otevřena 

chlapecká měšťanská škola v parku, 
dívčí zůstala ve staré školní budově 
u kostela (za smíšenou prohlášena 
roku 1923). Následujícího roku po-
stoupila sportovní organizace Sokol 
svou knihovnu, čítající tisíc svazků 
Městské knihovně, „která si podr-
žela jméno „Palackého knihovna“, je-
likož Palacký položil základ k zalo-
žení knihovny v Rožnově (rok 1872)“. 
V tom roce zřízen Osvětový výbor, 
který zahájil činnost pořádáním pouč-
ných přednášek. Pod vedením Okresní 
péče o mládež zahájila Americká mise 
stravování v důsledku válečných udá-
lostí podvýživou trpících dítek. Byla 
také dokončena stavba okresní silnice 
z Rožnova na Dolní Bečvu. K poctě 
rožnovského rodáka, spisovatele, 
učitele a školního inspektora Čeňka 
Kramoliše přejmenovány Dráhy na 
Kramolišov a ujednáno vydat ná-
kladem obce jeho knihu „Z archivu 
města Rožnova p. Radh.“. K uctění 
70. narozenin T. G. Masaryka konána 
7. března slavnostní schůze. 

 Rovněž byla zakoupena Pálkovna 
za sto ticíc korun od německého 
spolku „Verein zur Verpf legung 
Brustleindender auf dem Lande in 
Wien“, který měl na tomto kopečku 
vystavěnu Lehárnu pro sluneční lázně. 
Lehárnu si od obce na deset let prona-
jala Masarykova liga proti tuberkulóze 
v Ostravě, a když pak Lehárna vyho-
řela, týž spolek koupil od obce celou 
Pálkovnu (r. 1925) a mínil na ní po-
stavit ozdravovnu pro 150 osob. 
 V roce 1921 se uskutečnilo sčítání 
lidu. Rožnov měl 3161 obyvatel (1341 
mužů, 1820 žen). Z toho 2953 kato-
líků, 107 bez vyznání, 75 českobra-
trských evangelíků, 4 československé 
církve, 11 židovského vyznání a 3 pra-
voslavného. Čechů bylo 3129, Němců 
25, Židů 6, Polák 1. 
 Roku 1922 zavedena elektrizace 
Rožnova. Proud byl dodáván z elek-
trárny továrníka J. Kantorka zří-
zené na Dolní Bečvě. Elektrickým 
světlem se začalo svítit v únoru. 
Elektrické vedení bylo později při-

pojeno na středomoravskou elektrárnu 
v Přerově. V roce 1923 přičiněním Dr. 
Novotného a třídního učitele Dohnala 
obnovil svou činnost zpěvácký spolek 
„Tetřev“.
 Obec koupila od Okresní péče 
o mládež Ozdravovnu na Kozinci, 
zřídila v ní sirotčinec a útulek pro 
děti, a vybudovala při ní jídelnu. 
Zakoupeny byly rovněž Lázně (kou-
pele) čp. 481 (bez vilky a části zahrady) 
od bratří Jaroňků za 120 000 Kč. 
Obec zřídila v budově Městský vo-
doléčebný ústav, jeho adaptace přišla 
na 200 000 Kč. 
Toho roku vystavěna silnice z Rožnova 
do kolonie Uhlisk. 
 Jindřich Chumchal zemřel násle-
dujícího roku 28. února 1924. Byl to 
první starosta v osvobozené vlasti, měl 
hlavní zásluhu na dobudování míst-
ního školství, zavedení elektrizace 
a zřízení Městské spořitelny. Období 
starostování Jindřicha Chumchala 
bylo rušné, plodné a pro město a ob-
čany přínosné. (sb)

změna je život
 
 Ke změnám dochází pořád – to 
je jediná konstanta v našem životě. 
Vtip je v tom, zda si zvolíme směr, 
kudy se váš život bude ubírat, a typ 
člověka jakým budete, nebo zda zů-
stanete prostě sedět na místě a čekat, 
až se vám život sám „přihodí“ bez vás.
 Co nám nejčastěji brání změnit 
stav, ve kterém žijeme a proměnit ho 
v něco, co zatím máme jen ve své fan-
tazii? Jsou to přesvědčení a návyky, 
které jsme během svého života při-
jali za vlastní. Se svými špatnými ná-
vyky jsme se nenarodili. Nenarodili 
jsme se ani se svými přesvědčeními. 
Valnou většinu věcí, které děláme, 
jsme se naučili – stejně tak, jak jsme 
se naučili chodit nebo si automa-
ticky podávat ruce. Naše přesvěd-
čení nás buď limitují, anebo posouvají 
k vysněnému cíli. V duchu nebo na-
hlas si položte otázku o sobě samém 
a o tom, jak se ve vlastních očích vi-
díte vy sami? Omezujete se a brz-
díte nebo se motivujete a posouváte 
směrem kupředu? I to, jak se vní-
máte ve své vlastní mysli, má dopad 

na to, jak vás budou vnímat i lidé 
okolo vás. Častým faktorem neú-
spěchu k vysněnému cíli jsou, bohu-
žel, i naši nejbližší. Každý zná stav, 
když dostal nějaký nápad, byl z něho 
maximálně nadšený, a když ho řekl 
svým blízkým, tak reakce byla ten 
nejhorší možný scénář, jaký si jen do-
kážete představit. Např. „Jo, nápad 
hezký, ale na to musíš mít školy, pe-
níze, známosti“. „Zní to krásně, ale 
kdyby to bylo tak jednoduché, tak 
to dělají všichni“. Anebo na závěr 
jedna hodně populární, a to „No, to 
není tak jednoduché, jak si myslíš“. 
V ten moment začneme o nápadu 
pochybovat a ve většině případů se 
ho vzdáme, a to ve prospěch stra-
chu lidí okolo nás, kteří to s námi 
myslí tím nejlepším možným způ-
sobem. Nemyslí to špatně, chtějí nás 
jen chránit a navíc nechtějí, abychom 
potom byli z možného neúspěchu ne-
šťastní. Bohužel však v nás tito lidé 
nevědomě budují pocit méněcennosti 
a berou nám potřebnou sebedůvěru, 
díky které si v životě nedokážeme jít 
za svými sny, cíly a stát se člověkem 
se svým vlastním názorem. Rada zní: 
své touhy a nápady, které nyní máte 

ve své mysli a toužíte je realizovat, 
tak si je prozatím nechejte tam, kde 
jsou a nemluvte o nich před ostat-
ními. A schválně pozorujte, jak rychle 
se budou zhmotňovat, a jak se váš 
život bude posouvat k vysněnému cíli. 
Čím větší nadšení budete během té 
změny cítit, tím rychleji se vaše přání 
zhmotní. Bez nedostatku nadšení se 
výsledek jen tak rychle nedostaví. 
Vím, že mnoho z vás zobecňuje své 
dosavadní zkušenosti a posléze si je 
promítá do své budoucnosti. Pravda 
je taková, že vaše budoucnost ještě 
nebyla napsaná. Život nabízí nepře-
berné množství příležitostí a ty leží 
před vámi v budoucnosti. Říkáme 
tomu svobodná vůle. Nedovolte ni-
komu a ničemu, aby vás přesvědčil 
o opaku! Pokud máte chuť začít se 

změnami ve svém životě a tím pádem 
tvořit budoucnost, jakou byste chtěli, 
tak doporučuji začít s menšími změ-
nami a to třeba tím, že si občas umy-
jete zuby opačnou rukou nebo při 
obouvání nebo nasazování ponožky 
začněte druhou nohou. Spousta z nás 
a mně nevyjímaje chodíme do práce 
pořád stejnou a tou samou cestou. 
Zítra běžte jinudy. Pokuste se změnit 
určité návyky aspoň na chvíli. V mo-
mentě, kdy dokážeme ve svém životě 
změnit i zdánlivě malé věci, tak nás 
to posouvá k tomu, že v budoucnu 
budeme schopni udělat a čelit i tako-
vým změnám, na které jsme se dopo-
sud báli i jen pomyslet. Možná není 
jasné, co se stane, když to zkusíš. Ale 
když nic nezkusíš, je to jasné – ne-
stane se nic!!! Patrik Urban

Chumchal Jindřich. Foto: archiv tka
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listopadová kulturní výročí 
 Hned 1. listopadu si připomeneme 
140 let od úmrtí prvního rožnovského 
starosty Michala Jurajdy (13. 8. 
1812 – 1. 11. 1874). Byl obchodník 
a patřil v Rožnově i na Valašsku mezi 
nejvýznačnější měšťany a podnikatele, 
a když se v Rožnově rozmohla tex-
tilní manufaktura, měl přes 400 tkal-
covských stavů. Byl vzdělaný a uvě-
domělý občan, pro své neohrožené 
vlastenectví byl dán pod policejní 
dohled. Třikrát byl zvolen poslan-
cem do zemského sněmu. V pěkném 
zděném domě na jedno poschodí ve 
Frenštátské (dnes Palackého) ulici 
hostil roku 1873 zemského poslance 
a deklaranta, dr. Františka Palackého. 
Podnes Michala Jurajdu připomíná 
mohutný kamenný kříž na malém ná-
vrší mezi zahrádkami nad sídlištěm 
Záhumení. Také prostý kamenný ná-
hrobek, přenesený z podnětu Miloše 
Kulišťáka v roce 1969 ze starého rož-
novského hřbitova na Valašský Slavín. 
 Osud sportovce Václava Procházky 
zpečetila odbojová činnost v okupo-
vané vlasti za druhé světové války. 
Na podzim roku 1944 vrcholila 
v Beskydech partyzánská činnost. 
Ze strany okupantů se zvyšovaly re-
prese. Mezi zajatými odbojáři byli 
i Václav Sedlák a Václav Procházka. 
Dne 5. listopadu 1944 měli být pro 
výstrahu obyvatel popraveni v Zubří 
před obchodem u Daňků. Václav 
Sedlák se na poslední chvíli pokusil 
o útěk, byl však zastřelen protekto-
rátním četníkem. Václav Procházka 
byl pověšen na lípě. Podnes na tomto 
místě připomíná jejich oběť pomník. 
Václav Procházka (1912 – 5. 11. 1944 
Zubří) byl sportovec – boxer. V letech 
1932–3 byl přeborníkem ČSR v ban-
tamové váze a v roce 1934 v pérové 
váze. Byl po něm nazván největší bo-
xerský turnaj v republice. 
 Malý pomníček nedaleko sedla 
Kněhyně připomíná oběť učitelky 

hudby, rytmiky a gymnastiky, cviči-
telku Sokola a pracovnici Červeného 
kříže Růženy Valentové (5. 1. 
1909 Olomouc – 6. 11. 1944 hora 
Kněhyně). Účastnila se partyzánských 
bojů I. čs. partyzánského oddílu Jana 
Žižky na moravsko-slovenském po-
mezí. Nedaleko sedla Kněhyně před 
70 lety partyzánka „Roza“ zahy-
nula. Poblíž tragického místa vyvěrá 
„Pramen u partyzánky“, o který pe-
čují studenti integrované střední školy 
ČOP Frenštát pod Radhoštěm. 
 Od narození folkloristky Anděly 
Koluchové (10. 11. 1889 Horní 
Bečva – 15. 11. 1980 Vsetín) uply-
nulo 125 let. Povoláním učitelka na-
psala řadu článků a rozhlasových 
pořadů, mezi jinými „Už sa fašank 
krátí – už sa nevrátí“ a „Velikonoční 
vzpomínání“. 
 Sto dvacet let uplyne od narození 
společenského pracovníka a publi-

cisty Bohumila (Miloše) Kašlíka (25. 
11. 1894 Vidče – 2. 3. 1974 Valašské 
Meziříčí). Působil jako učitel v ústavu 
pro hluchoněmé, byl pak ředitelem 
muzea ve Valašském Meziříčí a před-
sedou muzejní společnosti. Věnoval 
se národopisu, hudbě, baletu, lout-
kovému divadlu. Zakládal valašské 
kroužky. Vydal knihu „Valašské po-
vědačky“, kterou sám ilustroval, na-
kreslil také soubor pětadvaceti po-
hlednic Staré valašské kroje. 
 Dvojí výročí (105 let od narození 
a 25 let od úmrtí) jsme si připomněli 
u významného fotografa Františka 
Bittnera (28. 11. 1909 – 31. 5. 1989). 
Pocházel z Čech, kde krátce pracoval 
u filmu, pak působil jako fotograf. Od 
roku 1939 žil jako fotograf a redaktor 
pohlednic pro oblast Moravy a Slezska 
až do své smrti v Novém Hrozenkově. 
V jeho pozůstalosti zůstalo mnoho fo-
tografií z Valašska. (sb)

Rožnov objektivem

Město Rožnov pod Radhoštěm v letošním roce vyhlásilo druhý ročník foto-
soutěže „Rožnov objektivem“. Soutěž byla vyhlášena ve dvou základních 
a jedné zvláštní kategorii. V kategorii Junior, vyhlášené pro zájemce o foto-
grafování ve věku 8-18 let, zvítězil Ladislav Škrobák. V kategorii dospělí (od 
18 let) se odborné komisi nejvíce líbila fotografie Stanislava Prečana (viz sní-
mek) a kategorii Cena veřejnosti „ovládla“ Věra Pavelková. Foto: s. prečan

Radnice ocenila děti
 Fleecové bundy pro téměř 12,5 
tisíc obyvatel Rožnova by se daly 
vyrobit z PET lahví, které sesbírali 
žáci rožnovských mateřských a zá-
kladních škol v minulém školním 
roce. Do sběru se zapojilo celkem šest 
mateřských a čtyři základní školy. 
Počet sesbíraných „petek“ se zasta-
vil na čísle 627.600. Vůbec nejlep-
ším „sběračem“ PET lahví se potřetí 
za sebou stal Marián Bartoň ze ZŠ 
Záhumení, který nasbíral za jeden 
školní rok 26.377 ks PET lahví. Mezi 
základními školami, také díky to-
muto žákovi, zvítězila ZŠ Záhumení 
(112.280 ks PET lahví), na druhém 
místě skončila ZŠ Koryčanské Paseky 
(110.960) a bronzovou příčku obsa-
dila ZŠ Pod Skalkou (41.620). Mezi 
mateřskými školami byla nejlepší 
MŠ Radost (109.030 ks PET lahví), 
za ní se umístily MŠ 5. května 1527 
(82.570) a MŠ Tylovice (39.260). (tg)

žádosti o podporu
 Rada města Rožnov schválila na 
svém posledním zasedání harmo-
nogram tzv. programové podpory 
na rok 2015. Důležité datum pro 
všechny žadatele o finanční pod-
poru z městského rozpočtu je čtvr-
tek 15. ledna 2015. K tomuto datu 
je totiž stanovena uzávěrka příjmů 
žádostí v jednotlivých vyhlášených 
programech. Do konce března pak 
budou všechny žádosti o programo-
vou podporu vyhodnoceny a následně 
na nejbližším jednání zastupitelstva 
města v březnu či dubnu 2015 budou 
schváleny jednotlivé částky žadate-
lům. Mezi vyhlášené programy pod-
pory patří podpora jednorázových 
aktivit, akcí a projektů zabezpečova-
ných nestátními neziskovými organi-
zacemi (granty) v oblastech sportu, 
kultury, životního prostředí a soci-
ální oblasti. (tg)

smlouva s muzeem
 Představitelé města a muzea pode-
psali na rožnovské radnici smlouvu, 
která definuje rozsah spolupráce obou 
subjektů. „Smlouva, schválená zastu-
pitelstvem města, obsahuje přehled 
stávajících projektů, na kterých město 
a muzeum participuje, ale také pro-
jektů, které chceme společně reali-
zovat do budoucna. Dohodli jsme 
se, že uvedená smlouva o spolupráci 
bude každoročně doplňovaná dodat-
kem s výčtem aktuálních společných 
akcí v daném roce,“ uvedla starostka 
Rožnova Markéta Blinková. (tg)

Rožnovští trampolinisté uspěli  
na 42. Mezinárodním závodu přátelství
 Mezinárodní závod přátelství, 
který patří mezi nejstarší akce svého 
druhu v Evropě, se konal poslední zá-
řijový víkend v Jablonci nad Nisou. 
Ve výsledkových listinách se neztratili 
ani závodníci z rožnovského oddílu. 
 Stříbrné medaile v kategorii syn-
chronních dvojic vybojoval rožnovský 
pár Michaela Karbanová a Kateřina 
Solanská. Děvčata postoupila do fi-
nále z druhého místa v kvalifikaci, 
a přestože za svou finálovou sestavu 
získaly stejné bodové hodnocení jako 
vítězný pár Dolejšová-Frydrychová, 
zůstaly díky pravidlům o bodové 

shodě na místě druhém. Rozhodující 
totiž nebyla celková známka, ale pro-
vedení sestavy, kde měly Rožnovanky 
menší rezervy. Třetí příčku obsadil 
pár z Polska Pawlowska-Switalska.
 Do finále seniorek se v ženách pro-
bojovala z šestého místa Michaela 
Karbanová. Díky chybě ve finálové 
sestavě si o jedno místo pohoršila. 
Katěřina Solanská do závodu vstou-
pila třetí nejlepší v první sestavě, 
avšak přetočením dvojného salta 
vpřed s 1 a 1/2 vrutem se dostala do 
záklonu a předčasně skončila na zá-
chranném obložení trampolíny.

 V  kategori i mužů seniorů 
měl Rožnov také svého zástupce. 
Oddílový odchovanec Adam Sült 
se probojoval do finále v kategorii 
jednotlivců i synchronních dvojic. 
Díky bojovnému výkonu se v silně 
obsazené kategorii udržel na 5. místě.
 Synchronní pár Pelc – Sült si 
díky chybě ve finálové sestavě bo-
hužel neudržel druhé místo z kvali-
fikace a skončil na osmém místě.
 Kateřina Solanská a Adam Sült 
pojedou v listopadu reprezentovat 
ČR na Mistrovství světa do USA. 
Petra Juříčková
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už také ryby se chystají na vánoční prázdniny
 Rybářská sezóna na pstruhové 
vodě končí 30. listopadu, od tohoto 
data budou mít ryby klid až do dubna 
následujícího roku. 
 Místní organizace Českého ry-
bářského svazu v  Rožnově pod 
Radhoštěm sídlí v Palackého ulici 
čp. 2678, obhospodařuje revír 47302, 
Bečva Rožnovská 2 od jezu pod silnič-
ním mostem do Stříteže nad Bečvou 
až k pramenům. Ten je dlouhý 30 km, 
plocha 25 ha, k revíru náleží všechny 
pravo i levostranné přítoky. Součástí 
revíru je retenční nádrž Horní Bečva, 
8,4 ha. 
 Současná členská základna má 385 
členů (z toho 32 dětí v kroužcích na 
Horní Bečvě a v Rožnově, a 14 členů 
mládeže 15–18 let). 
 „Hlavní tok Rožnovské Bečvy 
je z větší části pstruhovým pásmem 
s výskytem pstruha obecného, lipana 
podhorního, vranky, mřenky, střevle 
a dalších původních druhů,“ uvedl 
Zdeněk Cvikl, jednatel MO ČRS 
v Rožnově pod Radhoštěm. „Výjimku 
tvoří přehrada Horní Bečva. Jedná se 
rovněž o pstruhové pásmo, ale je osa-
zována pro sportovní rybolov nejen 
pstruhem, ale i kaprem, línem a amu-
rem. Každoročně se zde objeví nějaká 
štika, ta je však jako vrcholový pre-
dátor na pstruhových vodách škodli-

vou rybou. Často si klademe otázku, 
jak se tam dostala.
 Jsme jedna z mála organizací, která 
provádí zarybňování revíru pstruhem 
potočním z vlastní produkce. Z hlav-
ního toku odebíráme matečné ryby 
na výtěr, oplodněný plůdek jde ve 
spolupráci se vsetínskou organizací 
do líhně, plůdek na jaře vysadíme do 
chovných potoků (cca 115 000 kusů). 
Z těch odebíráme dvouleté ryby a vy-
sazujeme do hlavního toku. 
 Podle zarybňovacího plánu jsme 
povinni dávat každý rok do hlavního 
toku 8000 kusů pstruha obecného, 
2000 kusů pstruha duhového, 3000 

kusů lipana podhorního. V dolní části 
u Zubří vysazujeme do Bečvy 3000 
kusů ostroretky, 1000 kusů parmy 
a 500 kusů lína. 
 Organizace povinné počty ryb 
navyšuje z vlastních prostředků, aby 
náš revír byl z hlediska sportovního 
rybolovu atraktivní. Zajistit rybí ob-
sádku, zejména pstruha potočního, 
je víceletá záležitost. I tak těchto ryb 
ubývá. Jednou z příčin jsou úpravy 
toků kvůli bezpečnosti před zápla-
vami, takže přirozené prostředí ne-
odpovídá požadavkům rybí obsádky. 
Stálým problémem je výskyt predá-
torů. Rozšířil se čáp černý, volavka 

popelavá, ale také vydry. Při nízkém 
stavu vody mají doslova prostřený 
stůl. Kormorán se zdržuje během mi-
grace jen několik dnů, zato v zim-
ním období i několik týdnů – záleží 
na tom jak tuhá je zima a jak jsou za-
mrzlé stojaté vody.“ 
 Vaše nejmilejší ryba, největší úlo-
vek a co na vánoční stůl? „Pokud jde 
o mou nejmilejší rybu, nejsem nijak 
vyhraněný, ale nejspíš pstruh potoční 
a lipan podhorní. Největším úlovek? 
Kapr 85 cm velký. Na vánočním stole 
bude kapr jako smažený řízek a salát, 
prostě klasika.“ (sb)

37letý Rožnovan vyloudil  
na školačce erotické fotografie a videa
 V úterý 21. října obvinil policejní 
komisař ze tří trestných činů sedm-
atřicetiletého muže z Rožnova, který 
se na sociální sítí seznámil s 16letou 
dívkou a chtěl po ní erotické fotogra-
fie a pornografická videa. Když mu 
dívka po zaslání erotického materiálu 
odmítla další posílat, začal ji vydírat, 
že fotky i videa zveřejní na internetu.
 Šestnáctiletá dívka z Brna na jed-
nom internetovém portálu na jaře 
letošního roku začala komunikovat 
s osobou, která vystupovala pod žen-
ským jménem. Ve skutečnosti se však 
jednalo o muže. Při komunikaci, která 
měla erotický podtext, začal muž vy-
dávající se za ženu požadovat po dívce, 
aby se vyfotografovala nahá a fotogra-
fie mu poslala. 

 „Dívka tak několikrát učinila a po 
nějakém čase přistoupila i na nato-
čení několika pornografických videí. 
Muž vydávající se za ženu dokonce 
dívku instruoval, v jakých erotických 
polohách se vyfotit a natočit. Žádné 
peníze jí za poskytnuté fotografie 
a videa nikdy nesliboval. I přesto, 
že věděl, kolik je dívce let, chtěl po 
nějaké době další videa. Když mu je 
dívka odmítala poslat, začal jí vy-
hrožovat, že pokud mu požadovaný 
materiál nepošle, dříve zaslané fotky 
i videa zveřejní na internetu,“ uvedla 
tisková mluvčí okresní policie Lenka 
Javorková. 
 Dívku tato informace velmi roz-
rušila, dostala strach, že by tak žena, 
o které stále nevěděla, že je vlastně 

muž, mohla učinit. Sebrala proto veš-
kerou odvahu a svěřila se se svým pro-
blémem své učitelce ve škole, která 
vzhledem k závažnosti situace ihned 
kontaktovala Policii ČR. 
 „Případem se začali zabývat kri-
minalisté specializující se na mrav-
nostní kriminalitu, kteří zjistili, že 
„žena“, která vybízela mladistvou 
dívku k focení a točení erotických 
fotografií a videí, je sedmatřicetiletý 
muž z Rožnova. Počátkem října pro-
běhlo zadržení muže v místě trva-
lého bydliště a domovní prohlídka, 
při které kriminalisté zajistili note-
book s několika erotickými fotogra-
fiemi a videi,“ sdělila Javorková. 
 Kriminalisté Rožnovana obvi-
nili z trestných činů vydírání, výroba 

a jiné nakládání s dětskou pornogra-
fií a zneužití dítěte k výrobě porno-
grafie. Hrozí mu až pětiletý trest od-
nětí svobody.
 Policie apeluje na mladé lidi, aby 
byli při komunikaci na sociálních sí-
tích velmi obezřetní. „Je důležité si 
uvědomit, že nikdy nemají stopro-
centní jistotu, s kým komunikují. 
Další radou je, aby cizím osobám 
rozhodně neposílali žádné – a už 
vůbec ne erotické fotografie či videa. 
Jakýkoli odeslaný nebo zveřejněný 
materiál jako například fotografie 
nebo videa nelze už nikdy z inter-
netového prostředí zcela odstranit 
a navíc může být použit jako prostře-
dek například při vydírání,“ upozor-
nila mluvčí. (lum)

Akademický malíř Luděk Majer – už jen vzpomínka
 Letos 10. října uplynul právě rok 
od chvíle, kdy se Valašsko rozloučilo 
s akademickým malířem Luďkem 
Majerem (31. 12. 1925 – 10. 10. 2013). 
Vzpomínkový pořad s projekcí videa 
a Mistrových obrazů uskutečnil 6. října 
2014 v Městské knihovně nejen pro 
tvůrčí skupinu seniorů RNDr. Pavel 
Hon, který připravoval soubor foto-
grafií Majerových obrazů pro chys-

tanou monografii. K její realizaci sice 
nedošlo, ale kamerový záznam Luďka 
Majera z jeho výstav v různých městech 
a také pohled na jeho obrazy potěšil. 
 Luděk Majer neměl cestu k malíř-
skému kumštu nijak snadnou, z rod-
ného Hutiska během studií docházel 
na vlak do Rožnova pěšky. Už jako 
akademický malíř pracoval v propa-
gaci Tesly Rožnov. Není Tesláka, který 

by neměl Majerův kalendářní list, není 
snad domácnost, kde by se nenašel jeho 
obraz. Svými ilustracemi právě on nej-
lépe podchytil ducha básnické sbírky 
Ladislava Nezdařila Horní chlapci. 
Malířská tvorba Luďka Majera ne-
odmyslitelně patří k Valašsku, stala se 
jakousi obrazovou kronikou proměny 
tohoto horského regionu. Úspěšně ma-
loval také abstrakci – i v těchto obra-

zech lze spatřit stopu domova. Rožnov 
zůstal svému malíři hodně dlužen, ne-
uskutečnila se výstava k jeho život-
nímu jubileu a ani upomínková vý-
stava jeho díla po jeho odchodu. 
Besedu v Městské knihovně oživila 
milá videonahrávka Viléma Nekuži, 
který ji pohotově pořídil při jedné 
z besed s Luďkem Majerem, konané 
v knihovně před léty. (sb)
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Jsme v pohotovosti 24 hodin denně a 365 dní v roce
 O veřejné osvětlení v Rožnově 
pod Radhoštěm pečuje firma Ing. 
Jiří Štefl. Pana Štefla jsme se zeptali, 
co všechno tato práce obnáší. 

Kde všude zasahujete, pokud jde 
o veřejné osvětlení?
 „V současné době máme na sta-
rosti veřejné osvětlení v Rožnově 
pod Radhoštěm, Viganticích, Dolní 
Bečvě a Hutisku. Na zavolání z ve-
dení obce zajíždíme i na Prostřední 
Bečvu. V součtu všech těchto obcí se 
tak staráme o 3 560 světel. K zajiš-
tění oprav máme dvě plošiny, jednu 
na Avii a jednu na podvozku IVECO. 
Každá z plošin má dosah 16 m do 
výšky.“

Noční posvícení ovšem znamená 
poměrně velkou spotřeba elek-
trické energie.
 „Záleží na ročním období a délce 
noci. Za rok svítí světla cca 4 000 
hodin, tj. v průměru 11 hodin za 
noc. Průměrný příkon na 1 svítidlo 
je 108 W, takže uvedená soustava sví-
tidel spotřebuje za jednu noc 4 229 
kWh (převedeno na koruny je to asi 
11 000 Kč).“

Jak je to se životností svítidel?
 „Životnost výbojek se oproti stavu 
před např. 10 lety značně zvýšila. Je 
to dáno jednak konstrukcí a kvali-
tou nových svítidel, jejich předřad-
níků (součást výbojkových svítidel), 
i zkvalitněním vlastních výbojkových 
zdrojů.
 Dříve vydržela rtuťová výbojka 
ve svítidle zhruba 1 rok, dnešní sodí-
ková běžně 4–6 let. V současné době 
přicházejí na trh svítidla s LED di-
odami, jejich životnost je udávána 
v délce až 50 000 i více hodin, což 
by ve veřejném osvětlení znamenalo 
10 i více let. V praxi však zatím tento 
údaj nikdo neověřil (a ani nemohl). 
Nevýhodou těchto svítidel je vyšší 

pořizovací cena, oproti svítidlům so-
díkovým, přesto jim bezesporu patří 
budoucnost, a to pro nižší elektrický 
příkon a lepší barevné podání.“

Co všechno vaše práce obnáší?
 „V permanenci jsme de facto 
denně, mnohdy zasahujeme i v noci, 
hlavně při výpadku osvětlení celých 
ulic, případně při haváriích (např. 
spadlé stromy na vedení nebo na 
sloupy), při autonehodách, kdy dojde 
k poškození našich zařízení, nebo při 
povodních. Poškozená místa zabez-
pečujeme především v noci, aby ne-
došlo k úrazu elektrickým proudem, 
někdy se jedná o provizorní zprovoz-
nění sítě veřejného osvětlení a vlastní 
opravu provádíme až za bílého dne. 
Jsme tak vlastně v pohotovosti 24 
hodin denně a 365 dní v roce.“

Určitě jste během těch let, kdy o ve-
řejné osvětlení pečujete, zažili i ně-
jakou příhodu. 
 „Zajímavých nebo veselých pří-

hod při této práci mnoho není. Spíše 
je mi smutno ze stále se opakujících 
vandalských činů, rozbíjení svítidel, 
rozstřelování plexi krytů svítidel a vý-
bojek, vytrhávání stožárových krytů 
a rozbíjení patic stožárů. Někdy je až 
k nevíře, kolik úsilí musel dotyčný 
vandal vynaložit na zničení zařízení 
prospěšného všem, a rozum zůstává 
stát nad logikou jejich počínání. 
 Někdy se stane, že máme nahlá-
šenou poruchu. Při vyjetí ke svítidlu 
zjistíme, že v uzavřené elektrické části 
jsou ptačí mláďata. To se stává u ně-
kterých starších typů svítidel, která 
nemají dokonale uzavřenou předřad-
níkovou část a ptáci si tam rádi dělají 
hnízda. Potom musíme opravu odlo-
žit do doby, až mladí opustí hnízdo. 
Lidé to vždy berou s pochopením 
a úsměvem. Stává se ale také, že ve 
svítidle mají hnízdo vosy, pak se ne-
odvážíme vyjet bez spreje proti to-
muto nepříjemnému hmyzu.“

I  letos nastanou zanedlouho 
Vánoce, jak to je s výzdobou města? 
 „Pořízení kvalitní vánoční vý-
zdoby je v prvotní investici poměrně 
nákladná věc a není možné každo-

ročně nakupovat novou. Snažíme se 
proto dělat drobné obměny. Vyměnili 
jsme žárovkové osvětlení vánočních 
prvků za světelné trubice, případně 
ledkové diody, což mnohdy základní 
prvek změní natolik, že vypadá jako 
úplně nový. Obměnu, kterou prove-
deme sami, lidé vítají a máme radost 
z toho, když říkají, že máme zase pěk-
nou výzdobu a že je docela jiná, než 
loni. Takže letos to bude pouze do-
plnění nějakého prvku na vánoční 
strom a opět naše vlastní úpravy stá-
vajících prvků.“

Kolik vás na tuto práci je a co je 
k ní potřeba za odbornost?
 „Celou tuto práci, včetně starosti 
o parkovací automaty, světelné kři-
žovatky a architektonická nasvětlení, 
ale i další práce s montážní plošinou, 
děláme ve třech lidech. A máme se 
opravdu co ohánět. Pro práci na ve-
řejném osvětlení je třeba několik od-
borností a oprávnění. Především musí 
být člověk elektrikář, vlastnit pro-
fesní řidičský průkaz sk. C, průkaz 
obsluhy montážní plošiny a také prů-
kaz pro práci s motorovou pilou.“
 Za odpovědi poděkoval R. Sobotka

Jiří Štefl (vlevo na zemi) a Richard Klvaňa při 
noční údržbě veřejného osvětlení. 
Foto: R. sobotka

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

VÁS
JEN A JEN

Vystřihněte prosím tento inzerát, odevzdejte ho při nákupu obleku,
dámského nebo pánského kabátu a z uvedené, již tak výhodné ceny,
Vám odečteme velmi příjemných 20%! Využijte této naprosto 
mimořádné speciální nabídky na super výhodný nákup. Akce trvá pouze 
10 dnů od vydání tohoto inzerátu. Nelze kombinovat s jinou probíhající 
akcí. A pozor! Ještě něco navíc. Ke každé zakoupené košili si můžete 
vybrat jakoukoliv kravatu zdarma! Přijďte, těšíme se na Vás! 
Nabízíme velký výběr obleků, kabátů, kalhot, košil, kravat, řemenů, ...

SLEVA

www.modaprostejov.cz

PRO

nemovitosti
za Váš les zaplatíM NejVyšší 
MožNou ceNu. 
na stáří ani výměře nezáleží. 
platím hotově. 773 585 290.

pRoNajMu zajíMaVé NeByto Vé 
pRostoRy, 80 m2 (lze rozdělit), 
1. patro, centrum Rožnova. samostatný 
vstup, vlastní zázemí. informace na  
tel. 608 201 158.

Chcete něco prodat, koupit, darovat? 
nechcete, aby u věcí za pár stovek rostla 
cena kvůli složité dopravě, poštovnému 
apod.? nebo hledáte ideálního protějška 
a nechcete za ním jezdit do jižních Čech? 
inzerujte v Rožnovském prostoru, v nej-
čtenějších novinách v Rožnově, a máte 
jistotu, že na váš inzerát budou reago-
vat lidé ve vzdálenosti do 15 kilome-
trů. soukromé inzeráty 0,20 Kč/znak, 
komerční inzerce 2 Kč/znak.

Prodej 
vánočních 
stromků za 

bezkonkurenční 
ceny. 

tel.: 775 055 355
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