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ÚVODNÍ SLOVO 

Milé čtenářky, 

milí čtenáři, 
jsme velice rádi, že jste  

si k našemu Informačnímu 

zpravodaji Sdružení Mikroregion 

Rožnovsko nalezli cestu i v novém 

roce 2018 a doufáme,  

že i  letos v něm naleznete  

to, co od něj očekáváte.  

 

V prvním čísle letošního roku  

se ve Zpravodaji dočtete   

o úspěšné předvánoční sbírce 

starých mobilních telefonů, jejíž 

výtěžek šel společnosti Auxilium 

starající se o těžce postižené 

osoby.   

 

Z aktivit mikroregionu Vás 

seznámíme s výsledky druhého 

ročníku florbalového turnaje,  

který proběhl o jarních 

prázdninách a také s vyhlášením 

programových dotací pro rok 

2018. 

 

Ve Zpravodaji také naleznete 

přehled vybraných akcí na území 

Mikroegionu – o dalších Vás 

budeme postupně informovat. 

 

 

 
PROJEKTY 

Charitativní 

sbírka vynesla 

16 000 Kč 
Sdružení Mikroregion Rožnovsko  

ve spolupráci s firmou ASEKOL a.s.  

a Zlínským krajem uspořádalo 

předvánoční sbírku nepotřebných 

mobilních telefonů „Dobrý skutek  

za starý mobilní telefon?“ 
 

Leták a ukázka vysbíraných telefonů | foto: CSS 

 

Občané Rožovska nashromáždili 

dohromady 702 ks telefonů – za každý 

odevzdaný telefon organizátoři 

 poskytli částku 22 Kč pro dobročinné 

účely. Společnost Auxilium o.p.s. která 

pomáhá rodinám pečujícím o děti  

i dospělé s nejtěžším stupněm 

zdravotního postižení, finanční dar  

ve výši 16.000,- Kč! 

 

Tato akce měla i osvětový charakter - 

smyslem bylo připomenout občanům, 

že i drobné elektrozařízení, jako je 

mobilní telefon, si zaslouží recyklaci,  

a motivovat je tak k tomu, aby 

odevzdali k recyklaci svůj nevyužívaný 

starý mobil a zároveň tím přispěli na dobrou věc. Vysbírané telefony| foto: CSS 
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SPORTOVNÍ AKTIVITY 

Druhý ročník 

florbalového turnaje 

ovládl tým 

podnikatelů Rožnova 
Sdružení Mikroregion Rožnovsko uspořádalo druhý ročník florbalového turnaje, na kterém  

se opět střetly čtyři týmy – Valašské muzeum v přírodě, podnikatelé města Rožnov p.R., Sdružení 

Mikroregion Rožnovsko a město Rožnov p.R.                           

                                                                                                                                   
V pátek 23. 2. 2018 se konal ve sportovní hale Střední školy 

informatiky, elektrotechniky a řemesel v Rožnově p.R. druhý 

ročník florbalového turnaje. Za tým mikroregionu nastoupili 

starostové z Horní Bečvy, Prostřední Bečvy, Rožnova  

p.R., Vigantic,  místostarostové Zubří a Rožnova p.R. a dvojice 

z Centra společných služeb.      
 

První místo se týmu z mikroregionu obhájit nepodařilo (skončilo 

druhé), tým rožnovských podnikatelů byl letos neporažen a tak  

si zaslouženě odnesl pohár za 1. místo.  V tomto týmu nastoupili 

zástupci z rožnovských firem - PBT Rožnov p.R., s.r.o., RETIGO s.r.o., 

COMET SYSTEM, s.r.o. či TV Beskyd. Třetí příčku obsadil tým 

Valašského muzea v přírodě, jež si kromě poháru odnesl také 

individuální cenu „za originalitu“ a to zejména díky svým věrným 

fanouškům.                                                                                             Tým mikroregionu| foto: CSS                      

  

 

 

Oceněné děti | foto: ZŠ Záhumení 

 

Oceněné děti | foto: ZŠ Zubří 

 
 

 

Motivací byla také možnost za odevzdaný telefon vyhrát drobný dárek  

– stačilo na sebe pouze nechat kontakt a pořadatelé poté vylosovali  

na 40 výherců, které následně odměnili drobnými dárky, které i přesto 

udělaly radost. 

 

Sběrová akce se v předvánočním čase uskutečnila také ve městech 

Zlín, Vizovice a Valašské Klobouky a celkem se podařilo vysbírat  

1 403 telefonů a bylo rozdáno sociálním organizacím 32 000 Kč. 

 

Počet vysbíraných telefonů a následný výtěžek (výsledná částka byla 

zaokrouhlena na celé tisíce): 

 

 Sdružení Mikroregion Rožnovsko – 702 ks telefonů – 16.000,- Kč 

pro Auxilium o.p.s., 

 

 Město Valašské Klobouky – 222 ks telefonů – 5.000,- Kč pro Dětský 

domov Valašské Klobouky, 

 

 Město Vizovice – 120 ks telefonů – 3.000,- Kč pro Dětský domov 

Vizovice, 

 

 Statutární město Zlín – 359 ks telefonů – 8.000,- Kč pro Dětský 

domov Zlín Lazy. 

 

Všem, kteří se do této sbírkové akce ještě jednou děkujeme! 
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Nejlepším střelcem turnaje byl vyhlášen pan Radomír Kubík (z firmy PBT Rožnov p.R., s.r.o.) hrající za tým 

podnikatelů. Cenu pro nejužitečnějšího hráče získal pan Stanislav Petružela (místostarosta Zubří), který byl 

nejlepším nahrávačem týmu mikroregionu. Tým  města Rožnov p.R. sice obsadil 4. místo, avšak jeho zástupkyně 

Hanka Bordovská (odbor rozvoje) získala cenu za nejatraktivnější hru. 

 
Společné foto účastníků druhého florbalového turnaje | foto: CSS 

 

PROJEKTY 

Společné financování 

sociálních služeb 

už potřetí! 
Sdružení Mikroregion Rožnovsko stále 

společně udává krok a financuje sociální 

oblast. Kofinancovat sociální služby se rozhodlo 7 z 9 obcí, které 

tak v letošním roce rozdělí rekordních 4,6 milionu korun. 
 

Sdružení Mikroregion Rožnovsko vyhlásilo i pro rok 2018 programové 

dotace pro sociální oblast, které se řídí „Komunitním plánem rozvoje 

sociálních a souvisejících služeb OPR Rožnov pod Radhoštěm 2017 – 2020“. 

Poskytovatelé sociálních služeb mohli posílat žádosti o dotaci  

do 20. 2. 2018 do programů: 

 I: Částečná úhrada provozních výdajů/nákladů subjektům 

pověřených poskytováním sociálních služeb obecného 

hospodářského zájmu, 

 IIa: Podpora aktivit v sociální oblasti mimo služby obecného 

hospodářského zájmu, 

 IIb: Podpora aktivit a služeb v sociální oblasti mimo služby 

obecného hospodářského zájmu podporované Zlínským krajem. 

       

V letošním roce bylo doručeno celkem 50 žádostí. Sociální komise bude 

zasedat 20. března 2018. Informace o tom, jak rozhodla, bude připravena 

do dalšího čísla.   

 
 

 

 

 
NABÍDKA PRO OBČANY 

 

Pořádáte nějakou akci, o které by 

měla vědět široká veřejnost? 

Neváhejte nás kontaktovat  

na facebooku 

Sdružení Mikroregion Rožnovsko 

či  

e-mailu - info@roznovsko.cz 

a Vaši událost budeme rádi sdílet. 

PSÍ ÚTULEK 

ROŽNOVSKO 
 

Zaběhl se Vám pes či kočka? 

Chcete si pořídit nebo adoptovat 

nového domácího mazlíčka? 

Nebo prostě jen pomoci němé 

tváři a přispět útulku na provoz? 

 

Navštivte Psí útulek Rožnovsko na 

webových stránkách/facebooku:  

www.psiutulekroznovsko.cz 
 

facebook.com/psiutulekroznovsko 

 

Venčení pejsků veřejností není 

v současné době možné! 

 

Útulek je pro širokou veřejnost 

prozatím uzavřen – termín 

slavnostního otevření bude 

upřesněn! 
 

http://www.psiutulekroznovsko.cz/
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KALENDÁŘ VYBRANÝCH AKCÍ 

DUBEN 

HUDEBNÍ FUJARÉ  
Datum: 6. 4. 2018 

Galerie 3. Etáž, Rožnov p.R. 

Blues, jazz, folk a valašská 

cimbálová muzika – Jesse Ballard 

(USA), Joe Kučera a CM Kašava.  

Více na www.fujare.cz 

DĚTI ZPÍVAJÍ A TANČÍ 2018 
Datum: 13. 4. 2018, 

Janíkova stodola, Rožnov p.R. 

Přehlídka dětí z mateřských škol 

mikroregionu konající se jednou  

za dva roky – sborový zpěv, 

rytmické tance, skupinová 

vystoupení s hudbou a divadlo. 

 Více na www.svcroznov.cz 

MALOVANÉ NA SKLE – 

ZBOJNICKÝ MUZIKÁL 
Datum: 14. 4. 2018, 

Kulturní dům Horní Bečva Becnacké 

ochotnické divadlo (Bodlák) uvede 

zbojnický muzikál s texty písní  

od Jaromíra Nohavici, vstupné: 130 

Kč Více na: www.horni-becva.cz 

VZHŮRU DO DIVOČINY – 

STUDIO DVA 
Datum: 25. 4. 2018, 

Janíkova stodola, Rožnov p.R.  

Pokračování příběhu manželů 

z komedie Sex pro pokročilé.  

Do příběhu zasáhne nespoutaná 

sestra a provokativní švagrová 

Diana. 

Více na: www.tka.cz 

  

KVĚTEN 

VALAŠSKÁ ZAHRADA 
Datum: 4. – 8. 5. 2018, 

Camp Sport, Rožnov p.R. 

Pětidenní prodejní trhy s jarní 

tématikou s programem pro děti  

i dospělé.  

Více na: www.valasskazahrada.cz 

FÉROVÁ SNÍDANĚ 
Datum: 12. 5. 2018  

ZŠ Pod Skalkou Rožnov p.R. 

Piknikový happening na podporu 

lokálních a fairtradových pěstitelů 

konaný při příležitosti Světového dne 

pro fair trade.  

Více na: www.ferovasnidane.cz 

 

 

 

 

ER PE ER MOTOPARTY 
Datum: 18. – 20. 5. 2018, 

Camp Sport Rožnov p.R. 

Tradiční setkání motorkářů  

– vyjížďky, kaskadéři, hudební akce.  

Více na www.erpeer.cz 

NIGHT TRAIL RUN 
Datum: 26. 5. 2018, 

Rožnov p.R. 

Noční běh městem Rožnovem  

– trasa dlouhá 7,5 km s charitativním 

podtextem.  

Více na: www.nocnibeh.cz 

BEZHRANIČNÍ VALAŠENÍ 
Datum: 27. 5. 2018, 

Kohútka  

Tradiční setkání Čechů a Slováků. 

Soutěže pro malé i velké. Představí 

se pohraniční folklorní soubory.  

Více na www.visitroznov.cz 

FARMÁŘSKÉ TRHY 
Datum: květen - říjen, 

U Společenského domu Rožnov p.R. 

Páteční farmářské trhy na ulici 

Lázeňská u Společenského domu 

obnoví svou tradici. Trhy budou 

probíhat od 10:00 – 17:00 hodin. 

 

ČERVEN 

ROŽNOVSKÉ PARNÍ LÉTO 
Datum: 2. 6. 2018, 

Rožnov p.R.  

Přijeďte do Rožnova parním vlakem 

z Valašského Meziříčí.  

Více na: www.visitroznov.cz 

VEČERNÍČKY NA KAMENECH 
Datum: 4. – 8. 6. 2018, 

Kameny za knihovnou Rožnov p.R. 

Tradiční literárně-divadelní událost 

pro setkávání všech generací. 

Týden čtení pohádek a divadelních 

představení.  

Více na: www.knir.cz 

OLYMPIÁDA DĚTÍ A MLÁDEŽE 
Datum: 14. – 15. 6. 2018, 

Rožnov p.R. 

Každé dva roky ovládne Rožnov 

Olympiáda dětí a mládeže 

závodících v různých disciplínách. 

Více na: www.visitroznov.cz 

SVATOJÁNSKÝ VEČER A OHNĚ 
Datum: 22. – 23. 6. 2018,  

Obce mikroregionu 

Večer plný tajemných 

slunovratových zvyků a poezie. 

Ohně se rozhoří mimo jiné  

na  Radhošti, Búřově,  či Hutisku 

apod. 

GARDEN FOOD FESTIVAL 
Datum: 30. 6. – 1. 7. 2018, 

Městský park Rožnov p.R.  

Premiérová kulinářská akce 

v městském parku v Rožnově,  

na kterém se představí mimo jiné 

také Zdeněk Pohlreich. Po oba dny 

bude park patřit dobrému jídlu, pití  

a zábavě. Více na: 

 www.gardenfoodfestival.cz 

 

Foto: Leták k akci 
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ČERVENEC 

FERNANDO SAUNDERS 

S KAPELOU (USA) 
Datum: 13. 7. 2018, 

Městský park Rožnov p.R. 

Koncert amerického baskytaristy  

a zpěváka.  

Více na: www.tka.cz 

PEKAŘSKÁ SOBOTA 
Datum: 14. 7. 2018, 

Val.muzeum v přírodě, Rožnov p.R. 

Oslava cechu pekařského, 

ochutnávky pečiva, soutěže  

o nejlepší rohlík a chleba – 25. ročník 

akce.  

Více na: www.vmp.cz 

TŘI SESTRY 
Datum: 20. 7. 2018,  

Koupaliště Rožnov p.R. 

Na každoroční letně-pivní tour  

se představí hudební cirkus TŘI 

SESTRY. Více na: 

www.valasskehudebnileto.cz 

ANENSKÁ POUŤ 
Datum: 22. 7. 2018, 

Kostel Všech svatých Rožnov p.R. 

Oslava svátku patronky Valašska  

sv. Anny spojená s tradičním 

krojovaným procesím z farního 

kostela a pouťovou slavností 

v Dřevěném městečku.  

Více na: www.vmp.cz 

DNY ŘEMESEL A SETKÁNÍ 

KOVÁŘŮ 
Datum: 28. – 29. 7. 2018, 

Val. muzeum v přírodě Rožnov p.R. 

28. ročník setkání mistrů starých 

řemesel: kovářů, kameníků, 

bednářů, klempířů, tesařů a dalších 

řemeslníků.  

Více na: www.vmp.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

SRPEN 

JÁNOŠÍKŮV DUKÁT 
Datum: 3. – 5. 8. 2018 

Val.muzeum v přírodě, Rožnov p.R. 

Jubilejní 20. ročník mezinárodního 

festivalu slovenského folkloru v ČR. 

Více na: www.vmp.cz 

 
Foto: piestanskydennik.cz 

VALAŠSKÉ FOLKROCKOVÁNÍ 
Datum: 11. 8. 2018, 

Amfiteátr Na Stráni, Val. muzeum 

v přírodě, Rožnov p.R.  

29. ročník multižánrového festivalu. 

Vystoupí: Hana a Petr Ulrychovi  

a skupina Javory, Anna K., skupina 

Ting a Tata Bojs.  

Více na: www.tka.cz 

STARODÁVNÝ JARMARK 
Datum: 11. – 12. 8. 2018, 

Val. muzeum v přírodě, Rožnov p.R.  

Tradiční jarmark s bohatým 

programem a atrakcemi pro celou 

rodinu. 

Více na www.vmp.cz 

VÁCLAV NECKÁŘ A BACILY 
Datum: 19. 8. 2017 

Amfiteátr Na Stráni, Val. muzeum 

v přírodě, Rožnov p.R., 

Koncert legendy české populární 

hudby za doprovodu smyčcového 

kvarteta.  

Více na: 

www.valasskedivadelnileto.cz 

TEATRI 
Datum: 25. 8. 2018, 

Pódium za Společenským domem, 

Rožnov p.R. 

Druhý ročník divadelního festivalu 

pod širým nebem s programem  

pro malé i velké diváky.  

Více na: www.tka.cz 

 
 

 

ZÁŘÍ 
HLASY/VOICES 
Datum: 1. 9. 2018, od 17:00 

Amfiteátr Na Stráni – Val. muzeum 

v přírodě, Rožnov p.R. 

Druhý ročník festivalu lidského hlasu 

se sólisty a hudebními skupinami 

s unikátním hlasovým projevem 

napříč žánry 

Více na: www.festivalhlasy.cz 

 
 

DNY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
Datum: 3. – 7. 9. 2018 

Masarykovo náměstí Rožnov p.R. 

Čtvrtý ročník akce, na které se prezentují 

poskytovatelé sociálních služeb. 

Součástí je i jarmark neziskových 

organizací a přenocování pod širým 

nebem. 

Více na: www.visitroznov.cz 

 

BĚH RODNÝM KRAJEM EMILA 

ZÁTOPKA 
Datum: 22. 9. 2018 

Valašské muzeum v přírodě 

16. ročník závodu, který startuje 

v rodném Zátopkově městě, Kopřivnici 

končí po 22,3 km v Rožnově p.R. ve 

Valašském muzeu v přírodě, kde 

proběhne vyhlášení vítězů a bohatý 

doprovodný program. 

Více na: www.vmp.cz 

 

 

PRAMENY 

Datum: 29. 9. 2018, od 13:00 hod 

Janíkova stodola, Val. muzeum 

v přírodě, Rožnov p.R. 

Soutěžní přehlídka souborů, které se 

zabývají uchováním, zpracováním a 

interpretací tradičních lidových tanců, 

muziky, zpěvu a zvykosloví Valašska 

Více na: www.vmp.cz 

 

 

TIRÁŽ 

Projekt Centra společných služeb 

č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017 

Operační program Zaměstnanost 

 
KONTAKTY 

E-mail: info@roznovsko.cz 

Web: www.roznovsko.cz 

Adresa: Masarykovo náměstí 128, 756 61,        

Rožnov pod Radhoštěm  

http://www.festivalhlasy.cz/
mailto:info@roznovsko.cz
http://www.roznovsko.cz/
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    KDE NÁS NAJDETE? 

 
Sdružení Mikroregion Rožnovsko se prostřednictvím Centra společných služeb, fungujícího v území  

od října 2016, postupně snaží dostat pojem mikroregion do podvědomí široké veřejnosti. Největší 

zásluhu na tom má 

fungování 

facebookového profilu 

„Sdružení Mikroregion 

Rožnovsko“, díky které se 

fanoušci stránky mohou 

dozvědět, nejen o 

zajímavých akcích regionu, 

ale jsou také informováni, o 

různých mimořádných 

událostech,  upozorněních, 

oznámeních či výzvách 

apod.  
 

 
 

 
     Foto: printscreen facebookového profilu Sdružení Mikroregion Rožnovsko 

   

Jako další komunikačně informační kanál využívá Sdružení Mikroregion Rožnovsko své webové stránky. 

Zde čtenář nalezne kromě aktualit také veškeré povinně zveřejňované informace, informace  

o jednotlivých členských obcích včetně odkazů na jejich oficiální webové stránky, dále projekty, kterými 

se mikroregion zabývá a také informace o Centru společných služeb, kde se čtenář může dozvědět,  

jak projekt probíhá a co vše práce v „CSS“ obnáší. 

 
Foto: printscreen webových stránek Sdružení Mikroregion Rožnovsko 

 

 

TIRÁŽ 

Projekt Centra společných služeb 

č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017 

Operační program Zaměstnanost 

 
KONTAKTY 

E-mail: info@roznovsko.cz 

Web: www.roznovsko.cz 

Adresa: Masarykovo náměstí 128, 756 61,        

Rožnov pod Radhoštěm  

mailto:info@roznovsko.cz
http://www.roznovsko.cz/

