
Vìra Otevøelová

ROŽNOVSKÝ RYNEK

Domy na rožnovském námìstí
ve vzpomínkách Vìry Otevøelové

2012



Vìra Otevøelová

Rožnovský rynek

Domy na rožnovském námìstí
ve vzpomínkách Vìry Otevøelové

2012

S. Pavlíèek: Partie z rožnovského námìstí,
kolem roku 1925. 



Vyšlo v rámci projektu tvùrèí skupiny seniorù
„Mìsto v mé pamìti“
pøi Mìstské knihovnì 

v Rožnovì pod Radhoštìm.

Vychází pod záštitou 
Obce spisovatelù Praha. 

Trh na rožnovském námìstí v 19. století. Dle staré li-
tografie. 



Vìra Otevøelová
27. 10. 1906 - 25. 12. 1975



Vzpomínka na Vìru Otevøelovou
etnografku, spisovatelku,

správkyni Valašského muzea v pøírodì

Rodaèka z Rožnova a etnografka Vìra Otev-
øelová pocházela ze starobylého roku Barabá-
šù, o kterém se  ve svém literárním díle zmiòu-
je také Èenìk Kramoliš. Její rodové záznamy
vedou až do roku 1797 k pasekáøovi Michalu
Barabášovi a novìji ke známému rožnovskému
staviteli Karlu Barabášovi (1874 - 1935).

Pùvodním povoláním uèitelka se po celý život
vìnovala národopisu, pro který doslova žila.      

Znala sourozence Jaroòkovy. Byla pøi založe-
ní Valašského muzea v pøírodì. Jako devate-
náctiletá se roku 1925 úèastnila prvního Valaš-
ského roku. Stala se èlenkou Muzejního a ná-
rodopisného spolku a v letech 1948 až 1951
byla jeho pøedsedkyní.

Podporovala vznik Valašského krùžku (po-
zdìji Radhoš• - soubor valašských písní a tan-
cù) a všemožnì jeho èinnost propagovala.

Etnografka Vìra Otevøelová spravovala Va-
lašské muzeum v letech 1949 až 1953.

Pro muzeum napsala publikaci Rožnovská
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výšivka.
V obtížné dobì po roce 1948, jako pøedsed-

kynì Valašského muzejního a národopisného
spolku, zaštítila touto institucíValašský krùžek
a všemožnì jeho èinnost propagovala.

Valašský krùžek se pøedstavil 23. èervna
1948 nejprve rozhlasovým posluchaèùm a 28.
øíjna 1948 u pøíležitosti státního svátku pak ta-
ké rožnovské veøejnosti v divadelním sále Lá-
zeòského domu. Pøedstavení se konalo v kro-
jích z depozitáøe Valašského muzea do nichž
Vìra Otevøelová oblékla pøedevším ogary, kteøí
chodili všelijak, na poøízení vlastního kroje ne-
bylo tehdy ani pomyšlení.

Úspìch Valašského krùžku pøi úèinkování
v ostravském rozhlasu, televizi i jinde byl ob-
rovský.

Po rozpuštìní Muzejního a národopisného
spolku v 50. letech 20. století dostal Valašský
krùžek pod novým mìstským zøizovatelem ná-
zev Radhoš• - soubor valašských písní a tancù.

V pozùstalosti Vìry Otevøelové jsou záznamy
o sbìru pøedmìtù pro Valašské muzeum, o li-
dovém odìvu na Valašsku, historie rožnovské
papírny, osvobození Rožnova p. R. a další.   

3      



Vìra Otevøelová o sobì

Narodila jsem se 27. X. 1906
v Rožnovì pod Radhoštìm na
námìstí v domì è. 181. Chtì-
la prý jsem zrovna na celý
svìt vystrèit zadek, ale mùj
dìdeèek František Koblovský,
lékaø, to nedovolil. A tak s vel-
kým køikem jsem otevøela oèi
v sobotu v 1 hod. ráno. Byla
jsem první a zùstala jsem jedi-
ným dítìtem svých rodièù,
první a jedinou vnuèkou své
babièky Vilemíny Koblovské.

Uvítali mne jistì radostnì. Dìdeèek a babièka Kob-
lovští mnì byli za kmotry u køtu. Dostala jsem jméno
Vìra, po své zemøelé tetì, Anna po mamince, po ba-
bièce - kmotøe Vilemína. Do vínku jsem dostala dva
staré zlaté peníze a starožitný náramek, svatý obrá-
zek sv. Františka Serafinského, dìdeèkova patrona,
na který mi dìdeèek napsal vìnování: Naší milé Vì-
rence do vínku k š•astnému a radostnému životu,
aby tì pán Bùh svou milostí provázel na této pouti
vezdejší. Tato slova umím zpamìti a cítím, že mnì
toto jeho požehnání zavazuje k tomu, abych vždy
zùstala hodna jeho lásky.

Tak jsem vstoupila do života.
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Popis domù rožnovského námìstí
v letech 1914 až 1924 podle záznamu

Vìry Otevøelové  
(Rozmístìní domù je uvedeno na náèrtku uprostøed publikace.)

Za mé pamìti smìrem od kostela na rohu
z Nádražní ulice stávaly døevìné chalupy. Prv-
ní byla Drápalova chalupa. Kdy byla postave-
na, nevím, ale pamatuji, že pøed krejèím Drá-
palou patøila krejèímu Majknerovi. Byla to cha-
lupa pøízemní s vysokou støechou. Do ulice mì-
la tøi okna. Vcházelo se do ní jen zezadu, ze
dvora. Tam byla síò, po levé stranì kuchyò,
proti vchodu dveøe do veliké jizby, ze které se
šlo nalevo do malé svìtnièky. Naproti kuchyni
mìli dveøe do malého pokojíèku, pod ním byl
sklep, kam se vcházelo ze dvora. Zaøízení ku-
chynì jsem neznala, vím, že byla hodnì tmavá,
protože okno mìla do prùjezdu do sousedního
(Žingorova) dvora. Krejèí Drápala a jeho sestra
pracovali ve velké jizbì. V malé svìtnièce pra-
covala dìvèata, uènice, bývaly tøi i ètyøi. Ve vel-
ké jizbì mìli dvì postele, zrcadlo, stùl, židle,
jednu nebo dvì skøínì, žehlicí desku. Stùl byl
uprostøed. Na nìm i na židlích kolem nìho
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módní èasopisy a rozešité šaty. Žehlilo se že-
lízkovou žehlièkou. Želízka se v létì ohøívala
v kuchyni a  v zimì ve velké místnosti. Uènice
mìly své místo v sousedním malém pokojíèku.
Ten mìl jedno okno do Nádražní ulice a dvì do
dvora, který byl spoleèný se sousedy zleva
i zprava.

Hned vedle stála chalupa sleèen Zetkových
(Milinka a Bušinka), které mìly zelináøství. Byla
to chalupa s podsínkem, tam prodávaly zeleni-
nu. Pamatuji si, že byl zde i obchod - trafika pa-
na Janíka - po jeho smrti prodávaly sleèny v zi-
mì v této místnosti. Dvorek byl spoleèný pro
Zetkovy, Drápalovy a Bednárkovy.

Další chalupa na rohu námìstí byla Žingoro-
va, je ve Valašském muzeu, ovšem znaènì
zmìnìná. Já si ji pamatuji ještì pøed úpravou
v roce 1925. Mìla podsínek, na pravé stranì
byl obchod, uprostøed domovní dveøe, po levé
stranì okno do pokojíèku.

Po pravé stranì byl zdìný dùm Endersùv, po-
zdìji Zgabajùv, nalevo prùjezd do dvora do kte-
rého vedly také dveøe z domu. Pùvodnì mìla
chalupa jen pøízemí. Domovními dveømi se ve-
šlo do sínì, vpravo za obchodem byla kuchyò-
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ka, z ní sklenìné dveøe do malého pokojíèku,
snad komory, naproti nim dveøe do obchodu.
Pøímo proti vchodu zpod podsínku mìli dveøe
do velké jizby, která mìla dvì okna do prùjezdu
a dvì do dvora. V pravém rohu stála pec, ve
které se topilo ze sínì, nebo z kuchynì, už ne-
vím jistì. Vedle byly dveøe do malého pokojíè-
ku, který mìl pùvodnì dvì okna: jedno do vlast-
ního dvora a druhé do sousedova. Okno do
sousedova dvora pozdìji zazdili, protože, když
koupili vedlejší dùm Majerovi, jejich syn Kvìto-
slav dìlal rùzné potíže, snad i k soudu došlo.
Ve dvoøe mìli chlévy, které pak starý Žingor
pøebudoval na byty pro lázeòské hosty. Pozdì-
ji tam mìl výmìnek. Jeho syn Karel pøistavìl
asi v roce 1925 na chalupì první patro. Po smr-
ti rodièù vybudoval z jejich výmìnku skladištì.

Staøí Žingorovi mìli v pokojíèku s oknem pod
podsínek komoru, vpravo kuchyò, která byla
hodnì tmavá, i když mìla pùvodnì okno do
sousedova dvora, takže si nepamatuji její zaøí-
zení. V pokojíèku za kuchyní spávali chlapci
Karel a František. (František zemøel v Teherá-
nu. Byl trochu lehký, špatnì studoval na techni-
ce v Brnì, takže rodièe na nìj zanevøeli. Když
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se Karel oženil a jeho švagr byl zamìstnán
u nìjaké firmy, která stavìla dráhy, dostal se do
Íránu, kde našel Františkovi zamìstnání. Tam
se František oženil a už se nevrátil.) Karel zøídil
na chalupì patro, a sice dva pokoje proti sobì,
po jejich stranách podkrovní komùrky. Vpøedu i
vzadu zøídil zasklené verandy.

Vedle byl zdìný dùm, který postavil v roce
1865 Antonín Enders. Má èíslo 185 a je zají-
mavý tím, že pøi stavbì bylo použito u domov-
ních dveøí, øíkalo se, kamenných zárubní z hra-
du Rožnova. Vnitøní zaøízení domu neznám.
Vím, že s vedlejším domem, postaveným v ro-
ce 1855 Michalem Skalkou, mìl spoleèné
schodištì. V pøízemí domu èp. 185 byla pùvod-
nì kavárna, pak Zgabajùv obchod s krátkým
zbožím (nejdøív obchod Endersùv), po nìm
Majerùv, pak obchod s prádlem. Ve vedlejší
pøedsíni prodávala u štontu pøed domovními
dveømi zeleninu a ovoce paní Marková (man-
želka obecního policajta). Vedle, kde se nachá-
zel obchod se zeleninou, byla jatka Molitorova. 

Na dvou sousedních èíslech postavil v roce
1871 Rudolf Bill dùm, velmi pohodlný, zvláštì
nízké pohodlné schodištì. V pøízemí mìli na
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pravé stranì obchod, vlevo byt o tøech pokojích
a kuchyni. V prvním patøe dlouhá chodba, do
každé místnosti zvláštní vchod - tím pøizpùso-
beno pro lázeòské hosty. Pozdìji vše rozdìlili
na dva byty. Objekt byl vybudován v dobì, kdy
se stavìl dùm pro letní lázeòský pobyt státních
zamìstnancù, který byl nazván po následníko-
vi trùnu a jeho manželce Rudolfo-Stefaniánum.
Pøátelé pana Rudolfa Billa pak øíkali z legrace
jeho domu Rudolfo-Kristiniánum.

Vedlejší dùm má èíslo 181 - je to mùj rodný
dùm. Postavil ho mùj staøíèek, lékaø František
Koblovský na místì starého domu, který prý
mìl podloubí a pøízemí zdìné a patro døevìné.
Byl postaven v roce 1882 mezi dvìma již stojí-
cími domy, postavil ho podle své potøeby. Vchá-
zelo se po pravé stranì do chodby s tøemi
schody. Ta byla oddìlena pérovými dveømi od
velké ètvercové haly, která sloužila jako èekár-
na pro pacienty. Z ní vedly dveøe do salonku,
kuchynì a do chodby k záchodu. Dozadu ved-
la chodba ke sklepu a k zadnímu  vchodu  a  ta-
ké  ke schodišti do patra. Za salonem, sloužil
jako èekárna pro lázeòské hosty - pacienty, se
nacházela ordinace. Za ní alkovna (kde mìli
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ložnici), vedle obývací pokoj s okny do dvora
a kuchyò.

Vzadu za domem byla starší chalupa, kterou
staøíèek, když stavìl dùm, nezboural, ale zøídil
z ní prádelnu. V jedné polovinì chalupy mìli
pùvodnì obytný dùm a ve druhé chlév. Každá
polovina  mìla  zvláštní vchod zvenku.

V zahradì za domem byla postavena budova
košíkáøské školy.

V obytné èásti se vcházelo do malé pøedsínì,
kde byl pùvodnì kútek na pekelce a dvíøka do
pece. V kútku umístili kotel na vyvaøování prá-
dla, ale dvíøka a pekelce zùstaly. Z této míst-
nosti se vcházelo do vlastní prádelny - døíve do
jizby. V rohu stál sporák, pùvodnì tam byla pec.
Ve druhé polovinì budovy zùstal chlév.

Vedlejší dùm èp. 180 postavil v roce 1872
Martin Baroš. V pøízemí mìla své místo hospo-
da. Dùm mìl širokou chodbu a velkou bránu,
snad pùvodnì prùjezd. Hospoda se nacházela
v èásti obrácené okny do dvora. Vpøedu mìla
jeden èas sídlo Obèanská beseda a Zpìvácký
spolek Tetøev. Pozdìji tam zøídili vinárnu a la-
hùdkáøství. Vdova po jednom z Barošù, která
dùm zdìdila, se pak provdala za Františka Ba-
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žanta, obchodního cestujícího z Pardubic.
Vedlejší dùm patøil Ferdinandu Hanákovi,

krejèímu a obchodníkovi. Dùm byl postaven ští-
tem k námìstí. Byl to dùm zdìný a mìl klenuté
podloubí, které pozdìji uzavøeli a zaøídili tam
dva obchody. V jednom prodával Hanák støižné
zboží. Byl krejèím a šil krojové souèásti. Za mé
pamìti šil hlavnì ženské kordulky. (Vypravova-
lo se, že, pøišla-li si nechat ušít kordulku nìjaká
mladá dívka, pan Hanák byl samé sleèno sem,
sleèno tam, nakonec si zapisoval její jméno.
Jmenovala se Veronika. Pan Hanák opustil
uctivé oslovení a øekl: „Tedy, milá Veroniko, já ti
to ušiju dle libosti.“) 

V druhém obchodì prodával maso øezník
Kramoliš. Pozdìji tam mìl Hanákùv syn Ludvík
hodináøství. Když se tento odstìhoval na Slo-
vensko, rozšíøil druhý Hanákùv syn František
obchod na celou pøední èást. Za obchodem se
nacházela malá místnost, pùvodnì kuchyò,
a za ní velká jizba. Do poschodí se šlo z úzké
ulièky mezi domem Hanákovým a Barošovým.
Do patra vedly døevìné schody. Nahoøe poøídi-
li dva pokoje s okny do dvora. Pokud žili staøí
Hanákovi, byla kuchyò a velká jizba zaøízeny
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tak, jak to bývalo ve starých chalupách. Mìli
dvanáct dìtí. V jizbì se nacházely ètyøi postele,
nìjaká skøíò, kosòa. Uprostøed stùl a židle.
U pece lavice a kolébka.

Další dùm je Kašlíkù (dnes papírnictví), který
po roce 1880 postavil uèitel Cyril Kašlík. Tento
dùm dobøe zevnitø neznám.

Hned vedle stála døevìná Vaškova hospoda,
která je ve Valašském muzeu. Není však po-
stavena tak, jak ve skuteènosti vypadala.

Vedle hospody mìl své místo dùm, kde je
dnes zelináøství. Je postaven štítem do námìs-
tí a souvisí s vedlejším pøízemním domem, kte-
rý je už postavený v Palackého ulici.

Na rohu východní strany námìstí stojí dùm,
jenž je na místì pùvodní døevìné chalupy Janí-
kovy, která vyhoøela v roce 1860. Její plán,
i s Janíkovou mandlovnou, je v kronice Martina
Tkadlece. Nynìjší dùm byl postaven v 90. le-
tech uèitelem Antonínem Molitorem a jeho
manželkou Annou, dcerou pùvodního majitele
Michala Janíka.

Na místì vedlejšího domu, kde byl pozdìji
obchod pleteným zbožím, stávaly pùvodnì dvì
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døevìné chalupy, jedna s podsínkem a štítem
do námìstí (Šimurdova) a za ní chalupa Žingo-
rova (Žingor „ryba“). Šimurdova chalupa se po-
dobala chalupì Billovì, se kterou sousedila a
kterou máme ve Valašském muzeu.

Obì chalupy Billova a Šimurdova mìly pod-
sínky a štíty obrácené do námìstí. Starý Ši-
murda mìl obchod (krupaøství) v budce posta-
vené pod podsínkem. U sloupù podsínkù obou
chalup rostlo divoké víno, které se popínalo až
do horní èásti štítù.

Šimurdovu chalupu uvnitø jsem neznala. 
V zadní èásti chalupy Žingorovy žil známý vy-

šívaè Florián Žingor (1829 -1880), jeden z má-
la muøù, kteøí se výšivkou zabývali. .

Dále jsou tøi zdìné domy, které patøí Lesní
správì. Všechny jsou postaveny štítem do ná-
mìstí, první je jednopatrový, další dva pøízem-
ní. U jednopatrového je zajímavá ozdoba nad
domovními dveømi: kamenný pøeklad s vytesa-
nou rùží.

Za tøetím domem Lesní správy zaèíná ulice
Nerudova. Hned za rohem byl dùm a dvùr  Ma-
jerù „ze dvora“ a vedle Majerù „z brány“. U Ma-
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jerù „ve dvoøe“ se øíkalo jednomu z nejvìtších
statkù v Rožnovì. Patøil vždy rodinì Majero-
vých. U Majerù „v bránì“ se øíkalo domu se ši-
rokou bránou do dláždìného prùjezdu (dnes
dùm Oldøicha Kramoliše). Když v této bránì nì-
kdo zakøièel, zadunìlo to. Proto dìti, zvláštì
chlapci tam chodili a vykøikovali: „Bum!“  Bydle-
la tam poslední z toho rodu Marie Majerová.
Nebyla docela normální a velice se zlobila,
když se to „Bum!“ ozývalo. Zaèalo se jí proto øí-
kat „Marýna Bum“. Opatrovala ji a starala se
o ni paní Kulajtová, která bydlela v zadní èásti
domu.

Dále je dùm B. Štipka. Uvnitø je už vše pøe-
stavìno. Mìli tam toèité døevìné schodištì,
v pøízemí klenby. Kdo dùm postavil, nevím, ale
pak jej koupil Pavlát, cukráø, dìdeèek B. Štipka.
Pamatuji si, že v patøe bydlel první prùvodèí
rožnovského vlaku pan Bartoš. Cukráø Pavlát
byl vedoucím rožnovských veteránù. 

Za oknem do ulièky ke Kramolišùm „ze dvo-
ra“ mívali vždy nìkolik klecí s kanárky.

Vedle (už na námìstí) stál hotel Radhoš•, pù-
vodnì Panský šenk, který ve válce v kvìtnu
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1945 vyhoøel. V roce 1859 se na nìm pøistavo-
valo 2. patro. Mìl velmi silné základy a zdi.
Když jej kupoval poslední majitel Bedøich Za-
bloudil, pøi prohlídce domu øekl jeho tchán:
„Bedøichu, to só zïa!“ Ve dvoøe hotelu mìl mís-
to zdìný domek a konírny.

Vedlejší dùm èp. 134 byl postaven v roce
1852. Bydlel v nìm kronikáø Martin Tkadlec
(1817- 1878). Já tam pamatuji jeho vnuka, kte-
rému se v Rožnovì øíkalo Tkadlec-Bubín. Byd-
lel s manželkou v pøízemí, nahoøe mìli lázeò-
ské hosty. Vedle domu se nacházel prùjezd. Ve
dvoøe mìla v pøistavìnéme domku místo dílna
sedláøe Vokáèe. Vzadu stála ještì døevìná
chalupa a stodola.

Vedlejší dùm je stará pošta. V roce 1871 dùm
postavil Martin Bill, poštmistr. Uprostøed byl
prùjezd, dláždìný døevem. Po pravé stranì
prùjezdu byly poštovní úøadovny, po levé stra-
nì byt. V patøe dlouhá chodba, všechny míst-
nosti mìly zvláštní vchody a byly urèeny pro lá-
zeòské hosty. Vzadu za domem se nacházely
konírny, prádelna a kùlny. Za nimi zahrada.

Sousední dùm byl Jurajdùv. Vedle nìho stála
krásná døevìná chalupa, zvaná „Jednota“. Dùm
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postavil syn zemského poslance a starosty
mìsta Michala Jurajdy. Chalupa byla zboøena
asi v roce 1909, takže si ji nepamatuji, znám ji
jen z fotografií. Pod podsínkem této chalupy se,
dle obrázkù, prodával chleba, jeden èas tam
mìl místo také øezník Malík. Také tam prodáva-
la mléko a mléèné výrobky Kristina Solanská,
provdaná Vašková.

Na místì „Jednoty“ byla postavena pøístavba
radnice.

Poslední strana námìstí zaèínala starou døe-
vìnou radnicí, kterou mùžeme vidìt ve Valaš-
ském muzeu.

Dále stál dùm obchodníka Osvalda Kotouèka,
pozdìji Hambálkovo knihkupectví. V pøízemí se
nacházel obchod a kuchyò, v patøe pokoje.

Vedlejší zdìný dùm patøil hostinskému a øez-
níkovi Karlu Majerovi. V pøízemí byla jatka a ob-
chod paní Vaškové. Hodpoda mìla vzadu ku-
chyò, nálevnu, pokojíèek a pøistavený sál. Dvo-
rem a prùjezdem se šlo do „okrùžku“, kde se
vaøíval „valašský guláš“.

Vedle se nacházela zahradní restaurace Ho-
lubova. Na tom místì stály kdysi dvì døevìné
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chalupy, které vyhoøely, když se zakládal v Rož-
novì Sbor dobrovolných hasièù. Zní to sice div-
nì, ale je to tak. Nìjakému mladíkovi se velice
líbilo, jak hasièi hasili, a proto zapaloval. Vyho-
øelo tenkrát více chalup i stodol. Bylo to nápad-
né. Koneènì pøi požáru tìchto chalup se poda-
øilo žháøe chytit. Byl prý potom dán do polep-
šovny. (To vypravoval mùj otec.) 

Ve vedlejším domì sídlili Holubovi. V pøízemí
mìli hostinec se sálem, pokojem a nálevnou.
Vpøedu sídlila Obèanská záložna. V patøe dva
byty. Vzadu stála chalupa a chlévy.

Vedlejší Malíkùv dùm mìl v pøedních míst-
nostech klenutí, také chodba byla pìknì  klenu-
tá. Mìli tam døevìné schodištì. Dnes je vnitøek
domu pøestavìn.

V sousedním domì se za mé pamìti nachá-
zelo železáøství Bohumíra Kramoliše. Od nìho
koupil dùm Vojtìch Kristek. Obchod a skladištì
mìli v pøízemí. V prvém patøe byt s velkým po-
kojem, po celé šíøce domu balkon. Druhé patro
mìlo dva byty.

Vzadu ve dvorku stál domek. Mìl v patøe byt,
v pøízemí skladištì.

Další dùm, pokud já pamatuji, patøil obchod-
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níku Eberhardovi, byl to rožní dùm. V roce asi
1912 ho koupil obchodník Doležal. V pøízemí
byl obchod, kanceláø a skladištì. V patøe byt
s velkým pokojem po celé šíøce domu.

Vzadu ve dvorku stál další domek. 
Na rohu, vlastnì už v Nádražní ulici, stál dùm

pekaøe Kramoliše s mansardovou støechou.
Vpøedu mìl klenutý obchod, za ním kuchyò a
vzadu pekárnu. V prvním patøe byt.

Na místì jednoho z poslednì jmenovaných
domù stávala kdysi chalupa Martina Michny,
jednoho z vùdcù rožnovských rebelií v první po-
lovinì 18. století.

Mezi mnoha domy byly prùjezdy, to aby se
dalo zajet do dvora. Nìkteré domy totiž nemìly
možnost pøíjezdu do dvora odzadu (Holubùv,
Malíkùv, Kristkùv). Mezi domy, které mìly štít
obrácený do námìstí, byly jen úzké ulièky. 

Tak vypadalo staré rožnovské námìstí v le-
tech 1914 - 1924, jak se nesmazatelnì vrylo do
pamìti Vìry Otevøelové. 

(Podle vzpomínek paní Vìry Otevøelové ml. na etnografku, sta-
øenku Vìru Otevøelovou zaznamenal Richard Sobotka.)  
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140 let Mìstské knihovny 
v Rožnovì pod Radhoštìm 

Dlouhá historie Mìstské knihovny v Rožnovì pod
Radhoštìm zaèala 1. ledna 1872. Vznikla ve škole
u kostela z popudu místního kaplana Františka
J. Koželuha. V roce 1873 navštívil knihovnu historio-
graf království èeského František Palacký, vìnoval
knihovnì celý Slovník nauèný. 

Mìstská knihovna v Rožnovì pod Radhoštìm, jed-
na z prvních na Moravì, je výjimeèná nepøetržitým
provozem po celých 140 let své existence. 

V období 1950 - 1992 se knihovna mnohokrát stì-
hovala. Dne 17. prosince 1994 byl slavnostnì zahá-
jen provoz Mìstské knihovny v rekonstruované bu-
dovì na Bezruèovì ulici, kde se nachází dosud. 

Mìstská knihovna v souèasnosti spravuje 60 000
svazkù knih, roènì odebírá 150 titulù periodik
a slouží 3000 registrovaným ètenáøùm. Má poboèku
na Horních Pasekách, v Tylovicích a Hážovicích.
Metodicky peèuje o knihovny ve Vidèi, Valašské Bys-
tøici, Støíteži nad Beèvou, Hutisku-Solanci, Viganti-
cích, Dolní a Prostøední Beèvì. Veøejnosti nabízí ši-
rokou škálu informaèních služeb a v prùbìhu kalen-
dáøního roku uskuteèòuje 300 až 350 vzdìlávacích
a kulturních akcí. Roènì navštíví hlavní budovu kni-
hovny a její poboèky více než 60 000 návštìvníkù.



Pod støechou knihovny našly domov Klub dìt-
ského domova, Klub zdraví a harmonie, Klub sla-
bozrakých, Klub diabetikù a literární klub seniorù.  

Knihovna také poøádá øadu výstav na chodbách
a v podkroví. Organizuje lampiónové prùvody
s postavami Brouèkù spisovatele Jana Karafiáta.
Dobovými kroji pøipomínala zahájení lázeòské se-
zóny. Zavedla tradici Veèerníèkù na kamenech.
Dala vzniknout projektu Mìsto v mé pamìti. 

Kromì bìžných knihovnických èinností vyvíjí
knihovna také edièní èinnost. Každoroènì vydává
sborník nejlepších literárních prací ze soutìže
O poklad strýca Juráša, almanachy literárních
prací skupiny seniorù - Malé a Milé ètení a knižní
publikace. 



Vìra Otevøelová
Rožnovský rynek

Domy na rožnovském námìstí 
ve vzpomínkách Vìry Otevøelové 

Vydala Mìstská knihovna 
Rožnov pod Radhoštìm,
pøíspìvková organizace

Bezruèova 519
756 61 Rožnov pod Radhoštìm 

tel.: 571 654 747
777 808 695

e-mail: knihovna@knir.cz
http://www.knir.cz

ISBN 987-80-87334-12-6

Edice Milé tisky
Svazek è. 3

Rožnov pod Radhoštìm 2012


