
„Zahrada je bezbariérová, a tedy 
dobře dostupná a navíc ji chceme 
otevřít také veřejnosti.,“ řekla ředi-
telka Sociálních služeb Vsetín Mi-
chaela Pavlůsková.

Jednou ze zajímavých částí za-
hrady jsou záhonky připravené pro 
seniory, kteří se kdysi věnovali za-
hrádkaření. Ti se nyní budou moci 
ke svému koníčku vrátit a znovu 

začít pěstovat 
jahody, bylinky, 
či rajčata a další 
zeleninu. Část zá-
honků je uzpůso-
bena pro klienty 
na vozíčku.

Revitalizace za-
hrady stála devět 
milionů korun 

a byla druhou a zároveň závěreč-
nou etapou projektu Zlínského 
kraje, jehož cílem bylo vytvořit 
z rožnovského domova moderní 
zařízení nabízející celodenní péči 
a širokou škálu služeb a aktivit.

„Během první etapy projektu 
byly zrekonstruovány a moderni-
zovány zdejší pokoje, hygienická 
jádra i společná sociální zařízení 
a vznikly zde také nové terapeu-
tické místnosti,“ vysvětlila vedoucí 
Domova pro seniory Magdaléna 
Stejskalová.  Pokračování na str. 3
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Domov pro seniory
má novou zahradu

INZERCE

VODA    TOPENÍ    PLYN

DLOUHOLETÁ PRAXE

TRUMF
prodej materiálu
montáž plynu
montáž ústředního topení
montáž vody a kanalizace
tlakové čistění domácí kanalizace
kondenzační kotle
tepelná čerpadla
solární panely     koupelny

Chobot 93, Rožnov p. R.  608 77 10 05
josef.andrys@seznam.cz

Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Provoz Městského úřadu v Rožnově pod Rad-
hoštěm bude v období vánočních svátků ome-
zen. Veškeré jeho budovy budou pro veřejnost 
uzavřeny od úterý 27. do pátku 30. prosince. 

Není to tak dávno, co u Domova 
pro seniory v Rožnově pod Rad-
hoštěm utichl stavební ruch. Nyní 
se už dvě stě obyvatel zařízení 
těší z nové zahrady. Na to, aby ji 
však mohli klienti začít využívat, 
si musejí počkat 
až do jara. 

V zahradě jsou 
čtyři nové zóny. 
V té reminiscenč-
ní se nachází 
dřevěný altán 
a dlážděné plochy 
pro terapeutická 
sezení ve větších 
skupinách seniorů, mlatová plocha 
se zvýšenými záhony a požární pří-
jezd s povrchem ze zatravňovacích 
tvárnic. Pohybová zóna obsahuje 
stroje na cvičení pro seniory, hřiště 
pro pétanque a kuželky. Pocitová 
část je samostatnou uzavřenou čás-
tí zahrady, kde se nachází kruhová 
trasa dlážděného chodníku s místy 
pro zastavení. Relaxační prostor 
je řešen pěšinami s mlatovým po-
vrchem, pro posezení je zde umís-
těn dřevěný přístřešek se stolem 
a oboustrannými lavicemi. 

V zahradě vznikly čtyři specifické zóny: pohybová, reminis-
cenční, relaxační a pocitová. Ty budou využívány pro terapie, 
odpočinek, setkávání s blízkými a další akce seniorů.

VÁNOCE JSOU ZA DVEŘMI. Rožnov pod Radhoštěm ožil vánoční atmosférou. Na Masa-
rykově náměstí se rozsvítil strom (str. 13), ve školách se pořádaly jarmarky a vyrá-
běly dárky pod stromeček, Valašskou dědinu obcházel Mikuláš a čerti (str. 6 a 7). 
V domácnostech už voní cukroví a dárky čekají na Ježíška. Krásné Vánoce přeje 
i redakce Spektra Rožnovska.                     (bur), foto: Alexandra Buršíková

Zahrada je bezbariérová, 
a tedy dobře dostupná 
a navíc ji chceme otevřít 
také veřejnosti.  
             Michaela Pavlůsková.
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ZAUJALO NÁS

Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Radnici se zatím podařilo vyřešit třetinu 
podnětů. Lidé v nich upozorňují nejen na 
drobné nedostatky, ale také na větší závady.

Lidé připomínkují život ve městě

Foto: Alexandra BuršíkováCílem návštěvy bylo seznámit budoucí prvňáčky s prostředím školy.

Dotazníkové šetření, jehož pro-
střednictvím obyvatelé města 
upozorňují úředníky radnice na 
drobné nedostatky v Rožnově pod 
Radhoštěm, se setkalo s nečeka-
ným úspěchem. „Spustili jsme ho 
v červnu a hned v prvních týdnech 
jsme dostali přes sto námětů. Nyní 
je jich už na tři sta. Jsme rádi, že se 
občané zajímají o město, že chtějí, 
aby bylo lepší a hezčí, že s námi 
spolupracují,“ řekl místostarosta 
Jan Kučera. 

Radnici se zatím podařilo vy-
řešit třetinu podnětů. Lidé v nich 
upozorňují nejen na drobné nedo-
statky, ale také na větší závady. Zá-
roveň podávají návrhy na zlepšení 
života ve městě.

„Chtěl bych požádat o trpělivost, 
nejsme schopni všechny připomín-
ky odbavit ihned. Už proto, že větší 
investiční akce musíme nechat od-
borně zhodnotit, a případně na ně 
zajistit v rozpočtu peníze,“ vysvětlil 
Jan Kučera.

Osobně na městský úřad přišlo 
podat námět pětadevadesát lidí, 

v Klubu seniorů se jich sešlo pět-
advacet. Online formulář vyplnilo 
dvaadevadesát Rožnovanů a apli-
kaci Lepší místo využilo šedesát 
obyvatel města. 

Drobných podnětů přišlo sto 
tři. Časově a finančně náročněj-
ších připomínek úřad eviduje 
osmapadesát. Další náměty se 
týkají údržby, opravy a ostatních 
požadavků.

Podněty mohou lidé úředníkům 
doručit prostřednictvím online for-
mulářů, které jsou k dispozici na 
webových stránkách města, osobně 
je mohou donést do radnice na Ma-
sarykově náměstí a do sídla Klubu 
seniorů v ulici 1. máje.

„Pro podávání drobných námětů 
je možno využít také mobilní apli-
kaci InCity nebo mobilní a interne-
tovou aplikaci Lepší místo. Tento 
způsob připomínkování je pro nás 
nejvhodnější, neboť je nejpřehled-
nější. Lidé se v ní dobře orientují, 
vidí všechny náměty i stav jejich 
řešení,“ doplnila projektová mana-
žerka Iveta Křenková.

Děti z mateřinek usedly na Podskalce poprvé do lavic
Předškoláci z Mateřské školy 5. květ-
na usedli v úterý 29. listopadu do 
lavic Základní školy Pod Skalkou. 
Chtěli si totiž vyzkoušet, co je čeká, 
až příští rok v září nastoupí do první 
třídy. „Děti se moc těšily. Když byli 
žáci u nás v mateřince, ukázali nám 
aktovky, pouzdra, učebnice i pra-
covní pomůcky. A předvedli také, 
co se už se stihli naučit. A dnes si 
naši předškoláci vyzkoušeli, jak to 
chodí ve škole,“ vysvětlila učitelka 
Lucie Zapletalová. 

V 1. A se tak dopoledne zpívalo, 
malovalo, děti si hrály s písmenky 
a zkoušely, jak jim půjdou počty. 

Cílem návštěvy bylo seznámit bu-
doucí prvňáčky s prostředím školy, 
odhalit u nich případné problémy, 
zajistit jejich nápravu a podpořit tak 
bezproblémové začlenění do školní 
výuky. Vše probíhalo nenásilnou 
a hravou formou, aby si děti na ško-
lu zvykly a v září do ní nastoupily 
s úsměvem a beze strachu.  

„Předvedli jsme předškoláčkům, 
jak u nás probíhá výuka. Podskalka 
je báječná a zajímavá a my bychom 
byli rádi, kdyby se k nám přišli po-
dívat také rodiče,“ řekla učitelka 
Pavla Vašenková s tím, že celkem 
se ve škole na sklonku listopadu 
vystřídalo na sto děti z rožnovských 
mateřinek.

Číst se žáci na Podskalce učí 
splývavě, tedy metodou Sfumato, 
díky níž se naučí číst i dyslektické 
děti. Při této metodě se zabrání 

dvojitému čtení, kdy dítě musí na-
před nechat zaznít slabiky, teprve 
pak je složí do slova a následně po-
chopí jeho smysl.

Pro matematiku škola využívá 
metodu Hejného. Na rozdíl od tra-
diční výuky standardních úloh je 
nová metoda zaměřena na budová-
ní sítě mentálních matematických 
schémat, která si každý žák tvoří 
řešením vhodných úkolů a diskusí 
se spolužáky. To všechno si mohli 
předškoláci zábavnou formou vy-

zkoušet. Takže když nadešel čas, 
nechtělo se jim odejít. „Do školy se 
těším. Nejvíce na to, až budu doma 
dělat úkoly. Mám sestru, která cho-
dí do třetí třídy, takže vím, jak to 
bude. Mamka mi dala na hraní ka-
belku, která vypadá jako aktovka, 
mám i pouzdro a sešity a hraju si 
tak na školu. Ale lepší bude, až do 
ní budu chodit doopravdy,“ přiblí-
žil Adam Pobořil.

Verunka Strakošová už umí počí-
tat do stovky a trochu číst. „Přála 

bych si aktovku, aby měla nějaký 
obrázek. Pod stromečkem ji ale ješ-
tě mít nebudu, dostanu ji až příští 
rok,“ vylíčila dívka. 

Základní škola Pod Skalkou 
letos oslavila padesátiny. „Získa-
li jsme titul Škola spolupracující 
s Mensou ČR, a to díky naší sna-
ze podporovat nadané děti. Dále 
realizujeme řadu aktivit k udržení 
prestižních titulů Ekoškola a Fair-
tradová škola,“ popsala ředitelka 
Kristina Kubečková.                     (bur)

Laureáty letošní Ceny Mateja Hre-
bendu 2016 udělované Obcí Slová-
ků v České republice se stali Tomáš 
Gross z Rožnova pod Radhoštěm 
a Ingrid Slaninková z Bratislavy. 
„Cena Mateja Hrebendu byla To-
máši Grossovi udělena za výrazný 
přínos k pěstování vzájemnosti 
mezi Čechy a Slováky a za formo-
vání vzájemně prospěšných vztahů 
mezi Českou a Slovenskou republi-
kou,“ uvedl předseda Obce Slováků 
Jaromír Slušný.

„Ocenění si vážím především 
proto, že ho uděluje organizace 
a předávají lidé, kteří sami vyko-
nali obrovskou práci při udržování 
česko-slovenských vztahů. A vní-
mám ho jako poděkování nejen 
pro mne, ale pro řadu dalších lidí, 
se kterými spolupracuji například 
na Mezinárodním festivalu sloven-
ského folkloru v Česku Jánošíkův 
dukát nebo na projektech v oblasti 
přeshraniční spolupráce,“ řekl To-
máš Gross.

Mezi laureáty Ceny Mateja Hre-
bendu z minulých let patří napří-
klad novinář Petr Uhl, režisér Juraj 
Jakubisko, generální ředitel České-
ho rozhlasu Vlastimil Ježek, nebo 
například bývalý starosta Rožnova 
Václav Mikušek.                       (mha)

Cenu Mateja Hrebendu  
letos získal Tomáš Gross

Fyzicky MěÚ        Fyzicky Klub seniorů 
Online formulář        Lepší místo

drobný námět       údržba nebo oprava 
časově a finančně náročnější akce
ostatní náměty

CHARAKTER AKCE / NÁROČNOST

PODLE ZPŮSOBU PŘIJETÍ



    Dokončení ze strany 1
Projekt nazvaný Humanizace po-
bytových služeb realizoval Zlínský 
kraj od prosince 2012, a to v rámci 
Programu švýcarsko-české spolu-
práce. Jeho obě etapy přišly cel-
kově na 42 milionů korun, z čehož 
dotace ze švýcarsko-českých fondů 
činily téměř 35 milionů.

„Toto zařízení je starší, ale mo-
dernizované, a já věřím, že těch 
dvaačtyřicet milionů je zde vidět. 
Činnost, která směřuje k lepší 
kvalitě života starších občanů, je 
podle mě nesmírně důležitá. Pře-
ji seniorům, ať se zahrada na jaře 
brzy zazelená, aby ji už mohli vy-
užívat,“ řekl hejtman Zlínského 
kraje Jiří Čunek.

Rožnovský Domov pro seniory 
spadá pod Sociální služby Vsetín. 
Zřizovatelem je Zlínský kraj. Areál 
má tři vzájemně propojené budovy, 
vlastní kuchyň, prádelnu, jídelnu, 
bufet, knihovnu a další zázemí. 
Kapacita zařízení je dvě stě klientů 
ubytovaných převážně v jednolůž-
kových pokojích, ale také v devíti 
dvojlůžkových. O uživatele domova 
se kromě pečovatelek starají zdra-
votní sestry, fyzioterapeut, ergote-
rapeut a pravidelně za nimi dochá-
zí praktický lékař a lékař z oboru 
psychiatrie.

„Vnímáme velmi pozitivně, že se 
Sociálním službám Vsetín daří zís-
kávat grantové a dotační prostřed-
ky a do města tak přichází finanční 
podpora, díky které se může zkva-
litňovat život seniorů,“ řekl rožnov-
ský starosta Radim Holiš.
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KRÁTCE

Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Nejde ale o reakci na neuspokojivý 
stav. Důvodem je zpestření nabídky 
jídel menšinové skupině strávníků.

Školní jídelny začnou vařit zdravěji

Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Foto: Alexandra BuršíkováSnímky zachycují pohled na Rožnov, jak si jej už málokdo pamatuje. 

Školní jídelny začnou vařit zdravěji. 
Dohodli se na tom zástupci radnice, 
škol a mateřinek. Nejde o reakci 
na neuspokojivý stav. Důvodem je 
zpestření nabídky menšinové skupi-
ně strávníků. Jídelny ale nečeká šok. 
Půjde o postupné zpestření menu 
o moderní recepty. Kuchyně budou 
zařazovat nově více stravy bez masa 
a z moderních zdravých surovin. 

„Naše jídelny fungují dobře a ku-
chařky v nich jsou skvělé. Nemají 
jednoduchou práci, protože u při-
pravovaných jídel musí sladit chuť, 
nutriční hodnotu a samozřejmě také 
limity nákladů. Kvalita života a jeho 

délka je ale výrazně ovlivňována 
stravou. A proto jsme se rozhodli 
společně s vedoucími školních jíde-
len otevřít téma spolupráce na tvor-
bě kuchařky pro vaření moderní, 
zdravé, ale i chutné stravy,“ vysvětlil 
místostarosta Jan Kučera.

Problémem podle něj nejsou 
masitá jídla. Tam je systém dobře 
zaběhnutý a kuchařky mají kvalitní 
recepty. Chybí ale dostatečné množ-
ství vodítek k vaření pro vegetariány 
nebo pro děti s alergií na lepek. 

Do jídelen by se tak měly v ná-
sledujících měsících dostat ve větší 
míře moderní zdravé suroviny, jako 

jsou například chia semínka, cizr-
na, quinoa a podobně. „V těchto vě-
cech vidíme prostor pro spolupráci. 
Proto jsme iniciovali setkání vedou-
cích školních jídelen, které si vy-
měnily recepty. Díky tomu vznikne 
nová kuchařka. Každá škola a škol-
ka měly za úkol dodat minimálně 
tři návody na přípravu svačinky, 
polévky, hlavního jídla nebo de-
zertu. V prosinci jsme s odborným 
kuchařem sestavovali menu a třia-
dvacátý únor je dnem, kdy začnou 
rožnovské jídelny vařit podle stejné-
ho jídelníčku,“ řekla koordinátorka 
iniciativy Hana Cábová.

Kalendář zdobí historické fotografie

Rožnov pod Radhoštěm ve 20. a 30. 
letech minulého století. Takový po-
hled na město nabízí nástěnný ka-
lendář, který vydala místní radnice. 

„Je tvořen z fotografií, které 
pořídili tehdejší obchodníci a fo-
tografové Osvald Kotouček a Vla-
dimír Hambálek. Na původně skle-
něných diapozitivech, které byly 
zdigitalizovány, jsou zaznamenány 
například dobytčí trhy na soutoku 
Hážovky s Bečvou, koupaliště na 

Letenské nebo Masarykova ozdra-
vovna na Kozinci,“ popsal mluvčí 
města Tomáš Gross. 

Téměř tisícovku skleněných de-
sek našel před řadou let na půdě 
domu otce bývalý profesor rožnov-
ského gymnázia Milan Hambálek. 
„Bylo to dědictví po tatínkovi, který 
byl knihkupcem a papírníkem. Část 
fotografií zachytil přímo on, část 
jich odkoupil společně s živností od 
Osvalda Kotoučka. Oba chodívali 
po Rožnově a jeho okolí a pořizovali 
snímky, které pak prodávali jako po-
hlednice,“ popsal Milan Hambálek. 

Skleněné desky odpočívaly řadu 
let v kůlně. Až když Hambálkovi po-
stavili dům, přestěhovali fotografie 
do něj. „Ležely tady bez využití, jen 
občas jsme si je s rodinou a přáteli 
prohlíželi. Až když jsem odešel na 
důchod, začal jsem je postupně ske-
novat,“ přiblížil Milan Hambálek. 

Při skenování do digitální podo-
by jej překvapilo, jak se Rožnov 

v desítkách uplynulých let promě-
nil. „U některých negativů jsme 
ani nebyli schopni říct, co na nich 
je a kde byly pořízeny. Například 
na snímku pro měsíc prosinec je 
zachycen dřevěný dům u náměstí, 
kde je dnes květinářství. Měli jsme 
vytipována tři místa, kde by mohl 
být snímek pořízen, a trvalo nám 
dlouho, než jsme byli schopni určit, 
kde dům stál,“ řekl bývalý profesor.

Využití na kalendář našlo jen 
dvanáct snímků. „Je to ochutnávka 
toho, co příští rok lidé uvidí jednak 
na výstavě, která se uskuteční v květ-
nu a v červnu v knihovně, a také 
v publikaci, kterou plánujeme vydat 
u příležitosti  sedmi set padesáti let 
od založení Rožnova,“ popsala mís-
tostarostka Kristýna Kosová. 

Kalendář na rok 2017 je už 
v prodeji v Turistickém informač-
ním centru na Masarykově náměstí 
a také v rožnovském knihkupectví. 
Stojí pětasedmdesát korun.

Tisícovku skleněných desek 
našel před řadou let na půdě 
domu otce bývalý profesor 
rožnovského gymnázia Mi-
lan Hambálek. ”Bylo to dě-
dictví po tatínkovi, který byl 
knihkupcem a papírníkem.„

Soutěž na stavbu
kulturního centra
Vítěze architektonické soutěže na 
stavbu víceúčelového kulturního 
centra vybrala ve čtvrtek 15. pro-
since odborná porota složená ze 
zástupců města i autorizovaných 
architektů. Autora nejlepšího návr-
hu musí ještě potvrdit radní.

„Výsledky soutěže budou zveřej-
něny až po potvrzení doporučení 
poroty a schválení vítěze radou 
města v úterý dvacátého prosin-
ce. Poté také zrealizujeme výstavu 
všech soutěžních návrhů včetně 
zdůvodnění, proč byly některé ná-
vrhy oceněny,“ řekla místostarost-
ka Kristýna Kosová.

Podle ní byla soutěž náročná, 
vítěz se však se zadáním vypořádal 
velmi dobře. 

„Na jeho volbě panovala shoda. 
Porota zároveň formulovala ně-
kolik podnětů k dopracování pro 
další spolupráci,“ popsala Kristýna 
Kosová.

S vítězem bude v lednu zahájeno 
jednání o podrobném projektu. 

„Očekáváme, že projekt bude 
zpracován během dalšího roku. 
V roce dva tisíce osmnáct se pak tě-
šíme na zahájení stavby,“ řekl měst-
ský architekt Jan Horký.         (red)

Domov pro seniory
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Foto: Mirek ŠtůralaMartin Navařík je se Střediskem volného času pevně spjatý. 
Původně do Domu dětí docházel do kroužků už jako kluk.

Práce s dětmi mě baví, říká Martin Navařík
Mirek Štůrala

sturala.m@seznam.cz

Středisko volného času (SVČ) nabízí širokou škálu aktivit pro 
děti, ale i dospělé z Rožnova a okolí. Pro příští rok připravuje 
velký pobytový tábor nebo aktivity pro děti od patnácti let. 

Ředitel SVČ Martin Navařík chys-
tá v červnu ve spolupráci s městem 
například Běh olympijského dne. 
Jediné, s čím není spokojen, jsou 
nevyhovující prostory, které jsou 
podle něj v porovnání s počtem 
dětí malé. 

�� Kolik� kroužků� v� současné� době�
v�SVČ�nabízíte�a�jaké�to�jsou?

V naší nabídce máme zhruba sto 
dvacet kroužků, které jsou rozdě-
leny do šesti oddělení, mezi která 
patří Heart2Beat, Static breakers, 
což je taneční skupina zabývající 
se street dance. Pak sport a cizí ja-
zyky, kde máme plavání, triatlon, 
atletiku, fotbal, florbal a jazyky. 
Dalším oddělením je takzvaný 
umělecký projev, kam patří kera-
mika, latinsko-americké tance, šer-
mířský projev. Bečva klub a Bezva 
klub, které se zaměřují hlavně na 
akce na vesnicích. Ještě máme od-
dělení přírodovědy a estetiky nebo 
outdoor aktivity, kam patří in-line 
bruslení, geocaching, aikido. Také 
máme speciální nabídku i pro do-
spělé. Je toho hodně. 

Abych to specifikoval, tak to-
hle jsou kroužky neboli zájmové 
útvary, které děláme pravidelně, 
a mimo to děláme ještě příležitost-
né akce, kterých je zhruba dvě stě 
za celý školní rok. Jde o různé eko-
logické, vědomostní soutěže, závo-
dy, přehlídky, výstavy a podobně. 
Pak se jedná ještě o různé tábory, 
které děláme hlavně v létě. 

��O�které�kroužky�mají�děti�největší�
zájem?

Asi o moderní tance, o street 
dance. Tradičně o sport, jazyky, ke-
ramiku nebo lezecký kroužek. 

�� Jak�vůbec�vznikají�nové�kroužky?
Funguje to tak, že často přijde 

například nějaký nový externí pra-
covník s nějakým nápadem, který 
nahradí buď méně úspěšný, nebo 
končící kroužek, jenž už nemů-
že externista z nějakého důvodu 
vést. Takže každý rok pět kroužků 
vypadne z nabídky a objeví se pět 
nových.

�� Kolik�dětí�dochází�do�SVČ?
V letošním roce máme asi tisíc 

pět set členů v pravidelných krouž-
cích. Ale nejedná se jen o děti, jsou 
to aktivity pro děti od mateřské 
školy až po seniory. Děláme tedy 
aktivity pro dospělé. 

�� Chystáte� v� příštím� roce� nějaké�
novinky?

Budeme dělat nový pobytový 
tábor pro děti, ale lokalitu zatím 
neznáme. Chceme dělat nové ak-

tivity pro mládež od patnácti let, 
kde chceme uspořádat nějakou 
noční dobrodružnou hru, sportov-
ní turnaje. S městem chystáme Běh 
olympijského dne v červnu, velkou 
akademii Střediska volného času, 
tedy přehlídku všech kroužků.

�� Kolik�máte�pedagogů?
Ve středisku je nás sedm peda-

gogů, ale pomáhá nám asi dalších 
padesát externistů, kteří u nás pra-
cují například jen hodinu nebo dvě 
týdně a vedou nám spoustu aktivit. 
Někdy přijdou sami nebo my si ně-
jaké najdeme podle aktivity. 

�� Která�zařízení�ve�městě�především�
využíváte?

Hlavně školy, venkovní hřiště, 
bazény. Na lyžařské kurzy jezdíme 
do areálu U Sachovy studánky, na 
tábory například na Soláň nebo 
Bílou. Využíváme lezeckou stěnu 
ZŠ 5. května. Máme perfektní spo-
lupráci s místním horolezeckým 
oddílem. Šéf oddílu David Piska 
nám dělá zároveň vedoucího. Po-
řádáme i lezecké závody jednou za 
rok. Jde o jeden z nejúspěšnějších 
kroužků, kde máme asi padesát 
dětí. 

�� Zapojíte� se� do� oslav� 750.� výročí�
od�založení�města?

Ano, aktivity, které děláme pra-
videlně, budou zahrnuty v rámci 
oslav. Jedná se asi o nějakých pět 

aktivit jako pěvecké soutěže, moud-
rá sovička, výtvarná výstava.

�� Je� něco,� co� byste� chtěl� zmínit,�
čím�se�může�SVČ�pochlubit,�ať�už�
nějaké�výsledky�nebo�činnosti?

Taneční skupiny se letos na sou-
těži v Praze kvalifikovaly na mist-
rovství světa ve street dance v Itálii. 
Máme zde úspěchy prakticky ve 
všech věkových kategoriích. Urči-
tě bych vyzdvihl širokou nabídku, 
kterou nabízíme. Děláme spoustu 
kroužků a aktivit i mimo Rožnov. 

�� Co�vás�osobně�k�práci�pedagoga�
a�následně�vedoucího�SVČ�přivedlo?

Do SVČ neboli dříve do Domu 
dětí a mládeže jsem jako dítě cho-
dil do různých kroužků, jezdil na 
tábory a později při studiu na peda-
gogické fakultě jsem sem docházel 
v rámci praxe jako pomocný vedou-
cí na tábory. Po studiu jsem učil na 
několika školách, učil jsem i v za-
hraničí, v lyžařských školách. A po 
nějaké době praxe zde byl vypsán 
konkurz a já jsem se zrovna vracel 
ze zahraničí, tak jsem si řekl, že to 
zkusím, i když jsem nepočítal s tím, 
že by to mohlo s mou praxí vyjít. 
Je to tím, že mě baví práce s dětmi 
a mohu se zde realizovat.   

�� Změnilo�se�něco�s�Vaším�přecho-
dem�na�vedoucí�místo?

Podařilo se zefektivnit procesy 
uvnitř organizace, tedy co se týče 

fungování zaměstnanců, ustálit fi-
nancování ze strany státu. Dobře 
se podařila i personální výměna, 
hlavně navázat na starší generaci 
výborných pedagogů, kteří již ode-
šli. Přišlo několik mladých kolegů, 
kteří je dokázali nahradit a přinesli 
spoustu nových aktivit. A taky se 
podařilo je všechny vzdělat, jelikož 
všichni potřebují mít pedagogické 
vzdělání. 

�� Je� něco,� s� čím� nejste� spokojený,�
k�čemu�máte�výhrady?�

Navštívil jsem několik středisek 
volného času i v menších měs-
tech a musím říct, že máme jednu 
z nejmenších budov. Takže jedi-
né, s čím nejsem spokojený, jsou 
nedostačující prostory. Nemáme 
vlastní sál, tělocvičnu. Máme bu-
dovu maximálně vytíženou, kapa-
cita neodpovídá poměru dětí, co 
sem chodí. Uvítali bychom roz-
hodně nějaký klub pro mládež, 
kde by byl prostor ať už pro hry, 
stolní tenis, kulečník. Tedy místo 
pro nějaké neformální vzdělává-
ní, kde bude zároveň i nějaký pe-
dagog, který dokáže ty děti vést 
a kterého budou brát jako vzor. 
Jelikož k nám chodí děti hlavně do 
třinácti let. Ale ta starší mládež se 
musí podchytit jiným způsobem, 
musí jít za nějakou osobností, kte-
rá je dokáže strhnout a nabídnout 
správnou aktivitu, tak jak to máme 
třeba u street dance.
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Do chalup Valašské dědiny se vrátil život
Alexandra Buršíková

bursikova@tvbeskyd.cz

Nahlédnutí do valašských chalup v předvánočním čase přinesl Mikulášský podvečer. V in-
teriérech oživených expozic přiblížili pracovníci Valašského muzea v přírodě návštěvníkům 
atmosféru adventního období protkaného lidovými zvyky a přípravami na Vánoce.

Foto: Alexandra BuršíkováDílo Miloše Šimurdy je mnohotvárné, má křesťanské kořeny a je ponořené do antické filozofie.

Mikulášský podvečer zahájil v pon-
dělí 5. prosince předvánoční cyk-
lus pořadů ve Valašském muzeu 
v přírodě. V chalupách se svítilo, 
a zatím co v kamnech hořelo dříví, 
jejich obyvatelé se věnovali předvá-
nočním zvykům. 

Dědinu od dvou hodin odpoled-
ne obcházely dvě mikulášské druži-
ny. První byla novodobější, do níž 
kromě Mikuláše patří čert a anděl. 
Druhá, početnější a starší, hýřila 
kromě Mikuláše a čerta dalšími po-
stavami: například smrtkou, židem, 
či kobylou s vojákem. Návštěvníci 
potkávali také bíle oděnou Mikulá-
šovu Matičku, jejímž úkolem bylo 
pobízet děti k dobrým mravům. 

Ve Fojtství z Lidečka vrčely 
v předvečer svátku svatého Mikulá-

še kolovrátky, u nichž ženy spřáda-
ly ovčí vlnu a len. 

„Předení, ale také draní peří, 
tkaní na stavech a mnohé jiné po-
domácké řemeslné činnosti patřily 
ve valašských chalupách k běžné 
práci v zimním období, kdy se lidé 
nevěnovali zemědělskému hospo-
daření a práci na poli. Po třinác-
tém prosinci, svátku svaté Lucie, 
se už ale všechna pracovní činnost 
zapovídala a pozornost se soustře-
dila především na přípravu Vánoc 
a narození Ježíše Krista, jak po 
stránce pracovní, tak především 
duchovní,“ přiblížila mluvčí Va-
lašského muzea v přírodě Pavlína 
Polášková.

V chalupě z Velkých Karlovic 
to zase vonělo pečivem a kořením. 

Hospodyně vyráběly perníčky 
a zdobily je. A vůně se linula také 
z chalupy z Nového Hrozenkova č. 
10, kde z kynutého těsta vznikaly 
figurky s názvem Páni a mrváně. 
„Páni jsou postavy Mikuláše, an-
děla a čertů. Mrváně jsou drobné 
kousky, různě zatočených tvarů 
nebo sluníčka, připomínající zimní 
slunovrat a s ním spojený lidmi oče-
kávaný příchod jara po dlouhém 
zimním období,“ vysvětlila Pavlína 
Polášková. Kromě pečiva zde lidé 
mohli ochutnat bylinkový čaj.

Kdo v pondělí odpoledne za-
vítal do Valašské dědiny, nemohl 
minout kovárnu, kde na rozpálené 
výhni kovář opravoval hospodářské 
nářadí, které se porouchalo při prá-
ci. Návštěvníci nemohli obejít ani 

školu Miloňovu, z níž se do dálky 
nesl zpěv koled. Kdo měl chuť, 
mohl se přidat a nějakou starou va-
lašskou koledu si společně se sou-
borem Radhošť zazpívat. 

Od školy se pak lidé vydali smě-
rem k chalupě z Karolinky – Rá-
košového, kde prožívala rodina 
poklidný večer a děti netrpělivě 
čekaly, jestli přijde Mikuláš.

„Adventní doba byla na Valaš-
sku od pradávna spojena s obřady 
a činnostmi vycházejícími z pohan-
ských obyčejů,“ řekl ředitel muzea 
Jindřich Ondruš. Řada těchto 
zvyklostí před staletími neodmysli-
telně spjatých s Vánocemi je dnes 
ale k vidění jen díky folkloristům či 
skanzenu. K článku najdete fotogale-
rii na straně 6.

Miloš Šimurda představuje v Sušáku cyklus evangelií
Pozdravení pokoje. Tak se jmenu-
je výstava akademického malíře 
Miloše Šimurdy, která bude do 
28. února otevřena ve výstavních 
prostorách Sušáku. Návštěvníkům 
nabízí příležitost ponořit se do vý-
jevů evangelia. 

„Zhruba čtyřicítka obrazů vznik-
la v devadesátých letech z potřeby 
vyzdobit provizorní modlitebnu 
nedaleko mého ateliéru v Bratisla-
vě. Největší část cyklu jsem nakres-
lil za jediný rok,“ přiblížil Miloš 
Šimurda.

Tematika náboženských výjevů 
jej zajímá dlouho. V kompozici 
s názvem Emauzy zachycuje oka-
mžik, kdy učedníci prozřeli a po-
znali vzkříšení Krista, když při 
večeři požehnal chléb. V devadesá-
tých letech vzniklo několik cyklů, 
které se opírají o realitu a o his-
toricky ověřená ikonografická 
schémata zobrazování biblických 
témat. Setkáme se i s obrazy k me-
ditaci nad obecnějšími náměty.

V díle Miloše Šimurdy lze ale na-
lézt spoustu dalších témat. Zpočát-
ku se věnoval životu a přírodě na 
Valašsku, později se uchýlil k abs-
traktním tématům s filozofickým 
podtextem. Mladá generace podle 
něj dost těžko chápe život a životní 
podmínky minulých generací, které 
ještě vzácně přežívají v horské čás-
ti Radhoště, jako poslední valašští 
mohykáni. A ani nerozumí tvorbě, 
která se s určitou dávkou romantis-
mu snaží zpřítomnit to dávné a ne-
návratné. 

„Čas překročil období Valachů 
s jejich kulturou života, životních 
podmínek a překryl dneškem počí-
tačů, mobilních telefonů, softwarů 
a hardwarů, kterým už vůbec nero-

zumí, a s údivem se ocitá v super-
marketech jako v neskutečném svě-
tě. Prudké změny jsou přirozenou 
součástí historie. A lidé se museli 
vždy s novým způsobem života vy-
rovnat. I výtvarné umění hledá od-
povědi na nové otázky. Zamýšlí se 
nad stavem a perspektivou života, 
nad možností příznivého pokroku 
anebo pociťuje mnohá negativa. Je 
nová technika plus, nebo minus? 
Jak chápat svět? I já se zamýšlím 
nad těmito otázkami ve svých obra-
zech. Vracím se do kontrastu světa 
ještě nedaleko minulého. A přece 

v mé společnosti s netknutou pří-
rodou objevuji krásu světa a její 
oduševnělou podobu, v barvě, v ob-
laku, v tiché nehybnosti anebo v po-
hlazení vánkem s luční vůní nepo-
kosených květů. Znenadání se však 
ocitám v záplavě lidského spěchu, 
ve starostech běžných povinností, 
tisíců informací, ve spletitosti vzta-
hů. Ptám se, kde je smysl života?“ 
uvedl o své tvorbě umělec.  

Akademický malíř Miloš Šimur-
da se narodil v roce 1924 ve Fren-
štátě pod Radhoštěm. Žije a tvoří 
v Rožnově pod Radhoštěm a v Bra-

tislavě. Studium absolvoval na Vy-
soké škole výtvarných umění v Bra-
tislavě a na škole mozaiky v italské 
Ravenně. Vyučoval na Střední umě-
lecko-průmyslové škole v Bratislavě 
a na Fakultě stavební Vysoké školy 
technické v Bratislavě. Od roku 
1989 je členem Assocciacione In-
ternazionale Mosaicisti Contem-
poranei v Ravenně. Od roku 1958 
uspořádal několik samostatných 
výstav: v Praze, Krakově, Varšavě, 
Mnichově, Frankfurtu nad Moha-
nem, Tregastelu, Ravenně a také 
v Melbourne.                            (bur)
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Foto: Alexandra BuršíkováPředení, ale také draní peří, tkaní na stavech a mnohé jiné podomácké řemeslné činnosti patřily ve valašských chalupách k běžné práci v zimním období.

Venku se šeřilo, v jizbách se dál pracovalo

V chalupě z Velkých Karlovic hospodyně vyráběly perníčky.

V chalupách vonělo dříví a hřála kamna. Venku se procházel Mikuláš s čertem, smrtkou, židem a kobylou s vojákem. A ve škole pan učitel doučoval poškoláky.

Ve Fojtství z Lidečka se ženy věnovaly domácím pracím. 
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Foto: archiv SVČČerti dováděli na ledě a chytali zlobivé děti do pytle.

Foto: Marek TihelkaProgram připravila taneční skupina Heart2Beat a Static Breakers.

Foto: archiv SVČMikuláš s čerty přijeli za dětmi na bruslích.

Mikuláš na ledě sklidil u diváků velký úspěch

Prvnímu ročníku úspěšné akce Mi-
kuláš na ledě, kterou uspořádalo 
Středisko volného času (SVČ) na 
rožnovském zimním stadionu, pat-
řila neděle 4. prosince. 

Děti si mohly přijít zabruslit 
a zasoutěžit na ledě – byl pro ně 
připravený slalom a dovednostní 
jízda na ledě, ale také různé hry. 
Také ostatní děti, které ještě nezvlá-
dají bruslařské dovednosti, nezahá-

lely – ve výtvarné dílně si tvořily 
papírového andělíčka nebo prováz-
kového čerta, skládaly obrázkové 
puzzle Mikuláše a čerta nebo si 
vyzkoušely přesnost v házení baló-
nem na dřevěného panáka. 

A protože v SVČ mají dobré 
známosti s Mikulášem a jeho do-
provodem, kteří umí také dobře 
bruslit, poprosili jsme je, aby přije-
li s nadílkou za dětmi na bruslích. 

Čerti dováděli na ledě, chytali zlo-
bivé děti do pytle, ale nepodařilo 
se jim žádné odnést do pekla. Ně-
které děti byly rychlejší než čerti, 
a tak se karta obrátila – děti honily 
čerty. Nakonec udělal pořádek Mi-
kuláš – zkrotil čertovskou druži-
nu, protože děti slíbily, že budou 
hodné, některé mu řekly básničku, 
jiné zazpívaly písničku, a tak si 
domů odnášely všechny děti od 

anděla malý balíček se sladkostmi. 
Mikulášská neděle na ledě se vyda-
řila, spojili jsme sportovní zážitky 
s mikulášskou nadílkou. Děkuje-
me všem rodičům, že doprovodili 
děti na tuto akci, a doufáme, že 
Mikuláš i s čerty a anděly přijede 
na bruslích rozdávat radost a dob-
roty mnoha dětem i v příštím roce. 

Jitka a Magdalena Prorokovy, 
Středisko volného času

Janíkovu stodolu roztančila v pátek 
2. prosince Vánoční taneční show. 
Program plný krásných tanečních 
a pěveckých vystoupení připravila 
taneční skupina Heart2Beat a Sta-
tic Breakers ze Střediska volného 
času. Letos opět dorazili také hosté 
ze Slovenska Len tanec, kteří před-
stavili své taneční umění ve dvou 
choreografiích. Dvě dopolední 
představení navštívili žáci rožnov-
ských základních škol. Odpolední 
představení v 16.00 a v 18.00 hodin 
patřila především rodičům a široké 
veřejnosti. Všichni účastníci divá-

kům představili, co se v kroužcích 
během půl roku naučili, a celý 
program navozoval předvánoční 
atmosféru. Tato vánoční akce byla 
vyvrcholením poloviny sezóny 
TS Heart2Beat a Static Breakers 
a zároveň poděkování všem taneč-
níkům, lektorům, organizátorům 
a rodičům.

TS H2B a SB by tímto také rády 
popřály všem příznivcům krásné 
prožití vánočních svátků a vše jen 
to nejlepší do nového roku 2017. 
Budeme se na všechny těšit zase 
po Vánocích!           Nikola Lesná

Roztančená Janíkova stodola

Poslední dva týdny v listopadu 
se nesly přípravou na Vánoce 
i v mateřských školách. Advent-
ních tvořivých dílen organizova-
ných Střediskem volného času 
se zúčastnily mateřské školy 
v Tylovicích, Na Zahradách, na 
Horních Pasekách a v Zubří. 
Děti si s pomocí lektorek a paní 
učitelek vyrobily krásné adventní 
věnečky na dveře, nazdobily je 

jedlovými větvičkami, šiškami, 
citróny a vlastnoručně zdobený-
mi „perníčky“. V Zubří si děti 
troufly i na vánoční svícny. Do 
aranžovací hmoty zapichovaly 
větvičky, svíce a různé vánoční 
ozdoby a domů si odnesly krásné 
dekorace. Příští rok se budeme 
těšit zas na krásné výtvory na-
šich nejmenších!

Julie Lišková, SVČ Rožnov

Adventní tvořivé dílny

Foto: archiv SVČAdventní tvořivá dílna MŠ Zubří.
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Foto: Ben StasSuperskupina E z amerického Bostonu s Thalií Zedek.

Do Rožnova přijedou ochotníci z Halenkova
Martin Valášek

tka@tka.cz

MAFIE�A�CITY�
Amatérský divadelní spolek 
Vajanova z Halenkova
Čtvrtek 26. ledna
19.00 hodin – Společenský dům

E�(USA),�DRUTTY�(CZ)
Pondělí 30. ledna
20.00 hodin – T klub

Thalia Zedek vyrostla ve Washing-
tonu, D.C. Navštěvovala Spring-
brook High School v Marylandu, 
ale k formování její hudební este-
tiky přispěla zejména punková éra 
pozdních sedmdesátek.

V roce 1979 se objevila v Bosto-
nu, kde začala chodit na univerzitu, 
vydrželo jí to jeden semestr, než se 
rozhodla místo toho věnovat se hu-
dební kariéře. Její první kapela, čis-
tě ženská formace White Women, 
se rozpadla po několika letech, aby 
založila Dangerous Birds. Ti měli 
o něco větší úspěch, včetně hitu 
„Smile on Your Face/Alpha Ro-
meo“, který se probojoval do rotací 
univerzitních i komerčních rádií, ale 
Zedek směřovala jinam: prahla po 
špinavém zvuku, aby se oprostila od 
poněkud popových tendencí jejích 
spoluhráčů. A takový formát měli 
Uzi, její následující bostonský azyl. 

divadelníků je Jan Václavík zvaný 
Vajan. V roce 1999 založil  Halen-
kovský ochotnického soubor. Vajan 
chtěl hrát divadlo, proto zpraco-
vával svou kamarádku Marcelu 
Kopeckou tak dlouho, až dali do-
hromady partu šikovných lidí, kteří 
nazkoušeli Gogolovu Ženitbu. 

Dalším Vajanovým souborem 
byl karolinský Divadelní soubor 
Jana Honsy, kde nazkoušel Maryšu 
s Martinem Františákem, mladým 
režisérem, pod jehož vedením se 
nastudování dostalo až na Jiráskův 
Hronov. Po tříletém zájezdování 
následovala pauza, během které měl 
Vajan štěstí, protože si ho do svého 
filmu vybral Jan Hřebejk. Vajan dě-
lal kamerové zkoušky na Káju, kte-
rého nakonec zahrál Mirek Vladyka, 
a tak se Vajan stal členem bandy 
skořápkářů – čili byl ten zlej. V roce 
2009  jezdí na natáčení seriálu Jana 
Prušinovského Okresní přebor, kde 
má malou roli stánkaře a pingla. 

Hra Mafie a City, kterou Halen-
kovští uvedou, pojednává o úspěš-
ném právníkovi Etiennovi, jehož 
nejlepším přítelem a zároveň nej-
větším klientem je boss místní 
mafie a cholerik Carlos Baldini. 
Milenkou Etienna je přitom Carlo-
sova jediná dcera Stephanie. Udr-
žet tento vztah v tajnosti je velmi 
těžké. Komedie Luca Chaumara 
– Mafie a city je plná nečekaných 
zvratů, omylů a komických scén.

Po přestěhování do New Yorku 
se postavila za mikrofon v kapele 
Live Skull. Krátkodobá plodná 
spolupráce končí dalším rozkolem, 
Thalia se vrátila do Bostonu ke 
svým starým přátelům. Brzy zaklá-
dá Come s bubeníkem a kytaris-
tou Codeine Chrisem Brokawem. 
S Come prožila zatím své největší 
úspěchy, vydali čtyři alba a v roce 
2001 se rozpadli. V témže roce vy-
dává svůj první sólový projekt. 

Navzdory omezenému komerč-
nímu úspěchu Zedek byla uzná-
vána hudebními kritiky po celou 
dobu své kariéry a ovlivnila mnoho 
hudebníků v indie-rockové scéně.

V roce 2013 založila s Jasonem 
Sanfordem (ex-Neptune) duo E, 

do kterého posléze přibrali Gavina 
McCarthyho (ex – Karate), jenž 
jako basista neměl problém used-
nout za bicí a posílit rytmickou 
sekci. Koncem roku 2016 vydali 
album na prestižní značce Thrill 
Jockey a v současné době vyrážejí 
na světové turné, aby svůj muzi-
kantský um předvedli hudebním 
fanouškům. V Česku se zastaví na 
třech místech a jednou ze zastávek 
bude Rožnov. Adekvátním dopro-
vodem budou kopřivnické Drutty, 
taky s novou deskou na kontě.

Koncem ledna zavítá do Společen-
ského domu amatérský divadelní 
spolek Vajanova se hrou Mafie 
a City. Motorem halenkovských 

Během zimního období se ptačí 
druhy, které neodlétají do teplej-
ších oblastí, často dostávají do pro-
blému s opatřením základní potra-
vy k životu. Přes zimu zde zůstávají 
především druhy, jež se živí semeny 
nebo rostlinnou potravou, která je 
více dostupná. I přesto je někdy 
složité v tuhých mrazem najít pod 
kůrou nebo v zamrzlé krajině po-
travu. Pokud se tedy rozhodneme 
ptákům pomoci, stačí na parapet 
okna, balkon či zahradu umístit kr-
mítko. Vyrobit ho není nijak složi-
té, a pokud se nechceme pouštět do 
řemeslné práce se dřevem, postačí 
ptákům jednoduchá stříška z prken 
nebo jakékoliv kryté místo, kde 
sníh semínka nezasype a máme na 
něj pěkný výhled z okna, abychom 
případné návštěvníky mohli pozo-
rovat. Pak už jen můžeme čekat na 
pestrou paletu ptačích druhů, kteří 
se u nás objeví. 

Mezi nejčastější hladovce patří 
různé druhy našich sýkor – sýko-

Michal Šulgan
synlovcemedvedu2@centrum.cz

Přikrmujte ptáky slunečnicí nebo strouhankou

ra koňadra se sytě žlutým bříškem 
a černou hlavičkou nebo sýkora 
modřinka s typickým modrým tý-
lem, šedomodrým kabátkem a čer-
ným páskem přes oči. Také k nám 
může zaletět kos, drozd a zajímavý 
druh – mlynařík dlouhoocasý, kte-
rý se nám představí svým dlouhým 
ocáskem, podle kterého nosí své 
jméno, a také zajímavě zakulace-
ným šedobílým tělíčkem s černými 
pruhy. Ten, kdo má své krmítko 
umístěno blízko k lesu, tak brzy 
spatří rudě zbarveného samečka 
hýla obecného, různé druhy pěn-
kav, vrabce, dlasky, brhlíky, sojky 
a také strakapoudy. 

A na co máme ptáky na své kr-
mítko nalákat? Většina druhů ne-
pohrdne slunečnicovými semínky, 
drcenými oříšky, ovesnými vločka-
mi, strouhankou, mákem. Můžeme 
pro ně také připravit jablíčka, plo-
dy šípků či bezu a dalších druhů 
keřů, které v letních měsících slou-
ží ptákům k obživě. Pokud máme 
více času, připravíme ptákům pře-
kvapení v podobě lojových koulí 
s namíchanými dobrotami, aby zís-
kali energii. Určitě jim ale nedávej-
te zbytky jídel z oběda, které obsa-

Vážení příznivci a přátelé, chtěla 
bych poděkovat Vám všem, kteří 
jste v roce 2016 přispěli k tomu, 
že se naše zařízení mohlo přiblížit 
představě domova, jak si ho přejí 
naši klienti a zaměstnanci. Ať už 
jste přispěli věcným nebo peněži-
tým darem, pomocí či podporou 
v rámci dobrovolnické činnosti, 
tím, že jste u nás uspořádali akci, 
která potěšila naše klienty, tím, že 
jste nám poskytli peníze, zařízení, 
vybavení, pohoštění, darovali kni-
hy, časopisy, nebo se jen přišli podí-
vat či někoho potěšit návštěvou. Vá-
žíme si Vaší pozornosti a podpory.

Zejména bych chtěla poděkovat 
stálým partnerům – Klubu seniorů, 
Spolku rožnovských žen, dobrovol-
nické organizaci ADRA, městské 
knihovně, Farnímu sboru Česko-
bratrské církve evangelické ve Va-
lašském Meziříčí, Římskokatolické 
farnosti Rožnov p. R., Střední škole 
informatiky, elektroniky a řemesel 
a Základní umělecké škole.

Pevně věříme, že i další rok se 
nám podaří udržet si Vaši přízeň 
a zájem.  Zároveň Vám všem přeji 
v roce 2017 pevné zdraví, spokoje-
nosti, hodně osobních i pracovních 
úspěchů a také štěstí. 

Magdalena Stejskalová, 
vedoucí Domova pro seniory

Domov pro seniory
děkuje příznivcům V zimním období hledá mnoho zvířat potravu, aby zimu pře-

žili. Patří mezi ně i různé ptačí druhy okolo lidských obydlí 
a v zahradách. Pomůžeme jim?

hují hodně soli – maso, brambory 
či jiná kořeněná jídla ptákům totiž 
způsobují zažívací potíže a mohou 
díky těmto potravinám uhynout. 
Vynechejte v ptačím jídelníčku 
také větší kusy tvrdého chleba či 
rýži, protože se může stát, že ptá-
kům tvrdé kousky uvíznou v hrdle 
a udusí se. 

Ptáky je dobré přikrmovat přede-
vším v době, kdy je silný mráz nebo 
hodně sněhu, ale i tak se může stát, 
že při velmi nízkých teplotách ně-
kteří ptáci umrznou. Proto se ptá-
ci přikrmují a to jim dodává sílu. 
Dobře nakrmení ptáci tak neztrá-
cejí svou tělesnou teplotu a přežijí. 
Zajímavostí také je, že se k sobě 
některé druhy přitisknou, aby jim 
nebyla zima.

Pokud jsme nadšení pro pozo-
rování ptáků, můžeme si napsat 
seznam všech druhů, které na kr-
mítku za zimu spatříme, nebo s dět-
mi namalovat obrázek oblíbeného 
ptačího druhu. Kdo má zahradu či 
dvorek, může svá pozorování vyu-
žít k lepšímu poznání svého místa, 
kde bydlí, a vytvořit ze svého do-
mova živou zahradu – místo, kde 
se člověk splyne s přírodou.

Krásná a jedinečná je příroda 
Rožnova pod Radhoštěm. Máme 
povinnost ji zachovat i pro budoucí 
generace.
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Paliativní péče je poskytovaná i Charitou
Marie Veithova

marie.veithova@valmez.charita.cz

Charita má k dispozici veškeré potřebné přístrojové vybavení i zdravotnický per-
sonál, zajišťující nepřetržitou dostupnost péče. Není tedy důvod, proč by měla být 
paliativní péče, zajišťovaná registrovanými pracovišti Charity ČR, přehlížena.

Vzhledem k aktuálnosti otázky pa-
liativní péče a jejího veřejného pre-
zentování soukromými agenturami, 
které podávají neúplné informace, 
rozhodli jsme se reagovat tímto 
článkem a uvést tak věci na pravou 
míru. Na začátku je třeba vyjádřit 
úctu a vděk všem pečujícím, ať už 
jde o blízké rodinné příslušníky 
nebo zdravotnický personál, kteří 
věnují svůj čas doprovázení umíra-
jícím lidem. 

Často slýcháme, že není zajiš-
těna dostupnost péče o umírající 
pacienty jinými organizacemi než 
soukromými, jejichž poskytovaná 
péče není hrazena zdravotními po-
jišťovnami a jejichž provoz je tedy 
odkázán pouze na získávání vlast-
ních finančních prostředků. Jako 
svou přednost vyzdvihují vlastního 
lékaře s příslušnou specializací.  
Poskytování paliativní péče cestou 

Charity ČR bývá, zdá se, záměrně 
opomíjeno, přestože je plně hra-
zena zdravotními pojišťovnami. 
Za indikací péče v našem případě 
stojí vždy praktický lékař, který 

spolupracuje s příslušnými specia-
lizovanými lékaři, péči však určuje 
on sám. Máme k dispozici veške-
ré potřebné přístrojové vybavení 
i zdravotnický personál, zajišťující 

nepřetržitou dostupnost péče. Není 
tedy důvod, proč by měla být pali-
ativní péče, zajišťovaná registrova-
nými pracovišti Charity ČR, při 
veřejných prezentacích přehlížena.

Kromě zdravotní péče o nemoc-
né poskytujeme také péči psycholo-
gickou, sociální a duchovní, která 
pomáhá nalézt smysl, cíl a hodnoty 
života, který je změněn nemocí.  

Silnou stránkou paliativní péče 
poskytovanou právě Charitou je 
akcent na duchovní rovinu při péči 
o umírajícího a také o pozůstalé ro-
dinné příslušníky.

V každém případě nás všechny 
pojí stejné poslání se snahou od-
lehčit pacientům a jejich rodinám 
v těžkých chvílích přicházející smr-
ti. Pevně věříme, že péče, ať už je 
poskytovaná jakoukoliv službou, 
oprávněnou k poskytování paliativ-
ní péče, je ta nejlepší možná, s ma-
ximálním vynaloženým úsilím veš-
kerého zdravotnického personálu. 

Uchránit před smrtí nemůže-
me…, můžeme uchránit od bolesti, 
od samoty a dát oporu ve strachu. 
Děkujeme všem, kteří v sobě našli 
sílu postavit se vlastnímu strachu 
a s naší pomocí dokázali vzít za 
ruku a vést své blízké, naše pacien-
ty, do jejich posledních chvil.

Já se dnes také vrátím domů… Potom připojil 
posmutněle: Mám to mnohem dál… a mnohem 
nesnadnější… Dobře jsem cítil, že se děje něco 
neobyčejného. Tiskl jsem ho v náručí jako malé 
dítě, a přesto se mi zdálo, že sklouzává někam 
dolů do propasti a že nemohu nic udělat, abych 
ho zadržel…                Antoine De Saint-Exupéry, Malý princ

Važme si dobře odvedené práce – važme si práce učitelů
Jsme rodiči desetiletých dvojčat. 
Děti před prázdninami chodily do 
Základní školy na Koryčanských 
Pasekách v Rožnově pod Rad-
hoštěm. Jedná se o školu prvního 
stupně a poslední rok jejich třídu 
vedla paní učitelka Mgr. Zdeňka 
Šlachtová. Její úžasná pedagogická 
činnost, styl vedení a práce s dětmi 
se odrazily na spokojenosti našich 
dětí. Touha po vědění, touha po 
nových informacích, zájem o ško-
lu a těšení se na druhý den, to vše 
byly plody kvalitní práce naší paní 
učitelky, které bychom tímto chtěli 
velmi poděkovat.

Ne vždy byl přístup třídního pe-
dagoga v naší třídě ideální a věřte, 
že můžeme srovnávat. O to více si 
vážíme, když něco skutečně fungu-
je, a oceňujeme, když je práce vyko-
návána dobře a s radostí. 

Od svých přátel slýcháme 
spoustu stesků na situaci ve škol-
ství, jak vztahy mezi pedagogy, 
žáky a jejich rodiči jsou mnohdy 
velmi komplikované. Někdy je sku-
tečně složité navázat dobrý vztah 
mezi pedagogem a žákem. Situace 
může mít mnoho důvodů. Ale za-
myslíme-li se nad samotným poslá-
ním učitelů, kterým jejich vlastní 
práci komplikuje mnoho zbyteč-
ností a malicherností, od často se 
měnících koncepcí a mnohdy ne 
zcela promyšlených požadavků 
z ministerstva školství, množství 
administrativy, různorodosti soci-
álního zázemí žáků, různorodosti 
povah samotných žáků, až po ně-
kdy nedostatečnou podporu školy 
ze strany rodičů, pak je někdy až 

s podivem, jak si s tím vším uči-
telé umí poradit. A nejen to. Ještě 
k tomu všemu musí „čemusi“ naše 
děti naučit. A přesto se každý den 
postaví před svoji třídu a s úsmě-
vem vyprávějí další příběh z dějin, 
s úsměvem počítají další rovnici 
a učí gramatiku. A k tomu vycho-
vávají, vedou, usměrňují. To vše 
s nadhledem, s pevnými povahový-
mi rysy, s charakterem. Usměrňují 
a motivují kolektiv, učí děti, jak být 
lepšími, jak překonávat překážky 
a nezdary, jak se správně chovat 
ke kamarádům a svému okolí, jak 
být spravedlivými…

A tak právě proto, že toto vše 
není mezi pedagogy zas až taková 
samozřejmost, si myslíme, že je 
třeba říci všem dobrým učitelům, 
kteří dělají svoji práci poctivě 
a s maximálním nasazením, že si 
jejich nelehké, ale velmi důležité 
práce vážíme a že jim děkujeme 
za vše, co pro naše děti udělali 
a čemu všemu je naučili. Někdo 
možná řekne: „Je to přeci učitel, je 
to jeho práce a povinnost.“ Věřte, 
není a věřte, nebývá. 

I když bychom byli rádi, aby toto 
poděkování patřilo především paní 
učitelce Mgr. Zdeňce Šlachtové, 

nemůžeme s poděkováním zapo-
menout ani na ostatní pracovníky 
Sluníčkové školy, kteří našim dě-
tem předávali své znalosti a doved-
nosti. Jedná se o ostatní pedagogy, 
včetně pedagogů ve školní družině, 
paní ředitelce Mgr. Radmile Má-
chové, ale i kolektivu pracovníků 
„technického zázemí“. A velký 
dík patří i paní učitelce Mgr. Lu-
cii Miklové, která Klárku a Ondru 
do tajů života ve školních lavicích 
během prvních dvou let výtečným 
způsobem uvedla. 

Ještě jednou všem děkujeme. 
Bára a Luboš Kvapilovi



Foto: archiv školyŘeditel školy Miroslav Trefil převzal diplom. 

STRANA 10 / 20. PROSINCE 2016PÍŠETE S NÁMI NOVINY

Popíšu vám Rusko z trochu jiného pohledu
Moskva – metropole Ruské federa-
ce. Většině z nás se asi vybaví Kre-
ml a Rudé náměstí, stejně tak jako 
ochlazení vztahů mezi námi  a Rus-
kem. Co o něm však vlastně víme? 
Pro mnohé jsou Rusko a Moskva za-
haleny určitým tajemstvím, do styku 
s nimi většinou přicházíme jen skrze 
média. Jaké je však Rusko a jeho me-
tropole ve skutečnosti? Měl jsem tu 
čest a ve dnech 1.–5. 11. 2016 jsem 
se zúčastnil jubilejního 10. sjezdu 
fondu Russkij mir v Moskvě. Rád 
bych se proto s vámi o zážitky z této 
cesty podělil a ukázal vám Rusko 
z trochu jiného pohledu. 

Asi vás zajímá, jak to vše za-
čalo. Poslední týden v srpnu mě 
naše paní profesorka Helena Rud-
něvová z Gymnázia Rožnov pod 
Radhoštěm informovala o probíha-
jící mezinárodní soutěži vyhlášené 
fondem Russkij mir. Ten se zabývá 
ochranou ruského kulturního a ja-
zykového dědictví a jeho propagaci 
v zahraničí. Mým úkolem bylo na-
psat pojednání na vybrané téma, 
v mém případě o tzv. Nesmrtelném 
pluku. Na vypracování jsem měl 
pouze týden, ovšem nakonec se mi 
s pomocí paní profesorky povedlo 
práci odeslat v termínu. Pak už zbý-
valo jen čekat a doufat. V polovině 
října jsem k obrovskému překvape-
ní dostal zprávu, že jsem byl vybrán 
z 1 700 studentů ze 43 zemí světa 
mezi 21 finalistů, kteří obdrželi po-
zvání do Moskvy na tento sjezd. Po 
vybavení nezbytných administra-
tivních procesů mi už nic nestálo 
v cestě, abych 1. listopadu odletěl. 

Výchozím letištěm byla Vídeň 
a cílovou destinací Moskva. Let tr-
val asi dvě a půl hodiny. Vzhledem 
k dvouhodinovému časovému po-
sunu byla v Moskvě v době příletu 
už tma. Na letišti naštěstí čekali zá-
stupci fondu, kteří zprostředkovali 
naši přepravu na hotel. Počasí bylo 
chladné, -3 stupně a tenká vrstva 
sněhu. První dojem byl jistý úžas 

obědě následovala diskuze, které 
se zúčastnili odborníci a uznávané 
osobnosti z Ruska i ze zahraničí. 

O Rusku mnoho lidí říká, že je 
netolerantní zemí, zde jsem se však 
přesvědčil, že tomu tak ani v nej-
menším není, když v jedné diskuzi 
společně seděli ruský poslanec, 
ukrajinský profesor, litevská europo-
slankyně, italský novinář, izraelský 
spisovatel, iránský univerzitní dě-
kan a šéf ruského centra v USA. Za 
normálních okolností by to asi ne-
dopadlo moc dobře. Ovšem za pod-
mínek, že každý má právo vyjádřit 
svůj názor a všechny spojuje vztah 
k Rusku a ruskému jazyku, nakonec 
dosáhli obdivuhodné shody. To uka-
zuje, že v konečném důsledku ne po-
litika, ale kulturní vztahy jsou hlav-
ním prostředkem mezinárodního 
sbližování, proto byl i založen tento 
fond. Večer jsme se přesunuli ještě 
do divadla, kde jsme zhlédli hru Tři 
sestry od Čechova. Další den byl 
v Rusku státní svátek, a proto jsme 
měli volno. Dopoledne bylo bohu-
žel celé centrum uzavřené, protože 
zde měl mít projev prezident Putin, 
takže jsem se zúčastnil zájezdu do 
Muzea kosmonautiky, které bylo 
velmi zajímavé. Poté jsem ještě na-
koupil suvenýry a večer jsem se vy-
dal do centra navštívit Rudé náměstí 
a GUM. Znal jsem ho již důvěrně 
z fotografií a televize, nicméně i tak 
jsem stěží mohl uvěřit, že tam ko-
nečně opravdu stojím. Večer jsme 
se ještě rozloučili s přáteli na hotelu 
a další den už jsme letěli domů. 

Spřátelil jsem se zde s mnoha 
skvělými lidmi z několika zemí 
světa, získal cenné zkušenosti do 
života a výrazně si vylepšil znalosti 
ruského jazyka. Také jsem se pře-
svědčil, jaké Rusko opravdu je, a jak 
se podle mě liší od zpráv, které nám 
podávají média. Věřím, že se tam 
zase brzy vrátím a všem návštěvu 
Ruska doporučuji.           Jan Tutko,

Gymnázium Rožnov p. R.

Ve Španělském sále Pražského hra-
du se v pátek 25. listopadu usku-
tečnilo předávání ocenění v rámci 
Českých 100 nejlepších za rok 
2016, které organizuje společnost 
Comenius. Na slavnostním gala 
večeru převzal ředitel školy Mgr. 
Miroslav Trefil osobně diplom po-
tvrzující, že škola patří k nejlepším 
v České republice v oborové kate-
gorii „ZDRAVÍ – VZDĚLÁNÍ – 
HUMANITA“.

Střední škola elektrotechniky, 
informatiky a řemesel Rožnov pod 
Radhoštěm  vznikla v této podo-
bě k 1. 7. 2006 sloučením SOU se 
SPŠE. Jde o silnou komplexní ško-
lu v srdci Valašska s více než šede-
sátiletou úspěšnou tradicí. Široká 
vzdělávací nabídka má dostatečný 
lidský i materiální potenciál pro 

nologie a klasickou elektroniku. 
V těchto oborech sleduje trendy, 
které ukazuje vize Průmysl 4.0. 
Přímo v oboru Moderní informač-
ní technologie učí něco, v čem je 
jedinečná. Jedná se o specializace 
se zaměřením na mobilní aplikace 
a počítačové sítě s důrazem na ky-
bernetickou bezpečnost. V oboru 
Elektronické zpracování informací 
se pak jedná o výuku použití a pro-
gramování pokročilých aplikací 
nejmodernějších mikrokontrolerů. 

V mimoškolní oblasti škola pod-
poruje mladé sportovní naděje 
v házené chlapců. Studenti tvoří 
dorosteneckou kategorii, která 
nemá v ČR již několik let konku-
renta. Na letošním mistrovství svě-
ta středních škol ve Francii skonči-
la škola na 6. místě.               (sšieř)

to, aby žáci získali během studia 
vědomosti a dovednosti na takové 
úrovni, která odpovídá moderním 

poznatkům v jednotlivých oborech 
a potřebám praxe. Studijní obory 
škola zaměřuje na informační tech-

Vakuovka patří k nejlepším školám v České republice

nad rozlohou tohoto města, jenom 
jízda z letiště k hotelu trvala přes 
hodinu a půl. Vzhledem k tomu, že 
v Moskvě žije přes 12 mil. obyva-
tel, jedná se o největší město Evro-
py. Také musím říct, že v Moskvě 
je prostě všechno větší, ať už jde 
o ulice, budovy nebo dopravní zá-
cpy. Příjemně mě překvapil celkový 
vzhled města, protože ač je Rusko 
líčeno médii spíše jako zaostalejší 
země, tak infrastruktura a zástav-
ba v Moskvě je, troufám si tvrdit, 
modernější než v Praze. Také jsem 
uvítal výraznější bezpečnostní 
opatření, na ulicích bylo množství 
policistů a skoro v každé budově 
byly bezpečnostní skenery. 

I Rusové se k nám chovali velmi 
přátelsky, ač bych řekl, že jsou tro-
chu více uzavřenější než my. Uby-
továni jsme byli v hotelu Izmailovo 
korpus Delta, což je, s celkovou ka-
pacitou 5 000 pokojů, jeden z nej-
větších hotelů na světě, přičemž 
kvalita služeb byla na velmi vysoké 
úrovni. 

Samotný sjezd byl třídenní. Prv-
ní den dopoledne proběhlo fórum 
pro mládež, na kterém se ve for-
mátu diskusních stolů rozebírala 
různá problematika týkající se vý-
uky ruského jazyka, ruské kultury 

jazyka a jejich chápání v zahraničí. 
Program byl velmi přínosný, pro-
tože se ho zúčastnili mladí lidé 
z mnoha zemí světa, a každý měl 
možnost okomentovat problemati-
ku z pohledu své země. Po obědě 
jsme se přesunuli do budovy Státní 
dumy Ruské federace, což je dolní 
komora ruského parlamentu. Zde 
nás přijal předseda výboru pro 
vzdělání a vědu, ředitel fondu Ru-
sskij mir Vjačeslav Nikonov, spolu 
s několika dalšími poslanci dumy. 
Po úvodních projevech finalisté 
tvůrčího kongresu, včetně mě, při-
jali oficiální ocenění z jeho rukou. 
Poté následovalo oficiální focení 
v hlavní chodbě dumy a také krátké 
interview pro Ruskou televizi. Po 
večeři na hotelu pak ještě zazněl 
asi hodinový koncert ruských li-
dových písní v konferenčním sále. 
Druhý den probíhala v budově vlá-
dy Moskvy hlavní část sjezdu, které 
se zúčastnilo více než 900 lidí z 93 
zemí světa. Své projevy zde prones-
ly různé významné osobnosti rus-
kého veřejného života, mezi jinými 
například patriarcha moskevský 
a vší Rusi Kiril, speciální zástupce 
prezidenta Ruské federace, a mno-
ho dalších. Navíc se program prolí-
nal s uměleckými vystoupeními. Po 
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Soukromé řádkové inzeráty jsou zdarma 
zveřejněny ve dvou číslech Spektra Rož-
novska. Poté jsou nahrazeny dalšími. 

� Prodám� lokální plynové topení 
WAF zn. KARMA - BETA 2, zem-
ní plyn, výkon 2,2 kW, sání a odtah 
přes zeď. Tel.: 724 549 689.

� Prodám kráječ cibule 130 Kč p. 
cena 230 Kč. Dále prodám autovy-
savač cena 350 Kč, původní cena 
530 Kč. Vše�nové. Tel.: 725 284 789.

� Prodám nové pohory Fitwell 
Marte vel 10 (44,5), bohužel mi ne-
sedí. Původní cena 4 300 Kč, nyní 
2 490 Kč. Tel.: 608 334 881.

� Prodám nová garážová vrata se 
zárubní, malou stolovou cirkulár-
ku, plechové dveře 2x1 m se zá-
rubní, starší dubové dveře 1,8×1 m. 
Tel.: 732 660 006.

� Prodám dětské plenky Bella Hap-
py  velikost 5, 12–25 kg, 58 kusů v ba-
lení. 3 balení á 270 Kč (přebytečné 
zásoby). Telefon: 604 489 532.

� Prodám levně nepoužité dámské 
kožešinové čepice, límce a klobou-
ky z nutrie a vyčiněné kožešiny nu-
trií, různých barev. Dále kuny, bi-
zam, lišky obecné i stříbrné a málo 
použité kožichy na střední postavu 
z nutrie standard a stříbrné. Tel.: 
604 733 106.

� Prodám několik psacích strojů. 
Levně. Tel.: 739 175 537.

PRODÁM

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Sobota – Štědrý den
24. 12. 2016  16.00 h  Pastýřská mše sv. ve farním kostele  
   16.00 h  Mše sv. ve Viganticích
   24.00 h   Půlnoční mše sv. ve farním kostele,
     zpívá chrámový sbor

Neděle – Slavnost Narození Páně
25. 12. 2016  7.00; 8.15; 10.30 h Mše svaté jako v neděli  farní kostel
   10.30 h  Mše sv. ve Viganticích
   16.00 h  Živý betlém, začátek na náměstí, (před zahájením 
     od 15.00 hod. hraje dechovka), pokračování před kostelem

Pondělí – Sv. Štěpána
26. 12. 2016  7.00, 8,15, 10.30 h Mše svaté jako v neděli  farní kostel
   10.30 h  Mše sv. ve Viganticích
        
Úterý – Sv. Jana Evangelisty       farní kostel
Úterý 27. 12. 2016  18.00 h      svěcení vína
          
Středa – Svátek sv. Mláďátek                (nebude mše sv.
28. 12. 2016   16.00 h  Mše svatá v muzeu, kostel sv. Anny          ve farním kostele)

Pátek – Svátek Svaté Rodiny
30. 12. 2016  18.00 h          farní kostel

Sobota – Sv. Silvestra       
31. 12. 2016     16.00 h  Děkovná mše svatá na závěr   farní kostel
      občanského roku  

Nový rok Matky Boží P. Marie
1. 1. 2017   7.00, 8.15, 10.30 h Mše sv. jako v neděli    farní kostel
   10.30 h  Mše sv. ve Viganticích

BĚHEM  VÁNOČÍCH  SVÁTKŮ  BUDE  MOŽNOST  PROHLÍDKY  BETLÉMA

VÁNOČNÍ POŘAD SLUŽEB BOŽÍCH 
ve farnosti Všech svatých v Rožnově pod Radhoštěm 2016 HLEDÁM

� Hledáme paní na částečnou 
výpomoc k nemocné mamince. 
Volejte: 737 505 424.
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Foto: Pavel Švarc

Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Výstavu fotografií s názvem Rok v Zubří otevřeli ve Vzdělávacím centru Jana Koláč-
ka. K vidění je zde na tři sta snímků, které zachycují společenský, kulturní i sportovní 
dění ve městě. Ten, komu fotografie učarují, si může zakoupit kalendář.

Rok v Zubří zachytil objektivem Ivan Dostál

Foto: Alexandra BuršíkováDokumentární a reportážní fotograf Ivan Dostál jezdil do Zubří 
týden co týden, aby zachytil dění ve městě v průběhu jednoho roku. 

ZUBŘÍ • Ve vzdělávacím centru 
Jana Koláčka v Zubří otevřeli ve 
čtvrtek 1. prosince výstavu fotogra-
fií s názvem Rok v Zubří. Autorem 
většiny snímků je jednatřicetiletý 
Ivan Dostál z Valašské Bystřice. 

Snímky jsou výpovědí o spole-
čenském, kulturním i sportovním 
dění ve městě. 

„Cyklus začíná novoročním oh-
ňostrojem a končí vánočním jar-
markem. Nejsou zde podchyceny 
úplně všechny akce, které se v Zub-
ří letos uskutečnily. Museli jsme 
vybírat kvůli prostorovému omeze-
ní,“ vysvětlila správkyně depozitáře 
muzea Erika Ondřejová.

Fotek se sešlo přes tři tisíce 
a zveřejněno je jich zhruba deset 
procent.

„Podobnou výstavu pořádáme 
vůbec poprvé. Nápad se nám ro-
dil v hlavě tři roky. Začali jsme 
předloni s kalendářem, kde jsme 
představovali jednotlivé spolky 
a organizace města, jednalo se 
však o statické snímky. Loni jsme 
nafotili sportovce, kde té akce bylo 
více, řada snímků ale byla stále 
statická. Zdálo se nám, že je kalen-
dář smutný, že by potřeboval oži-
vit a rozdýchat, a toto nám právě 
vnuklo myšlenku nafotit akce, kte-
ré se v Zubří konají během roku,“ 
vysvětlila vedoucí odboru kultury 
Lenka Přečková.

Ivan Dostál začal fotit po naroze-
ní prvního syna Františka, kterému 
je nyní šest let. „Profesionálně se 
tomu věnuji tak tři roky. Nejraději 
zachycuji kulturní a společenské 

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

akce, ale ne ty formální v oblecích. 
Výborně se mi fotí například maso-
pust, šmigrust či Mikuláš,“ popsal 
autor snímků.

Za fotoreportážemi do Zubří 
musel dojíždět. A v tom vidí ur-
čitou nadstavbu. „Nabídl jsem 

pohled člověka, který není místní 
a události tak vnímá z určitého nad-
hledu,“ popsal Ivan Dostál. 

Už jeho otec byl vášnivým fo-
tografem. Ač amatér, byl členem 
Tvůrčí skupiny Konfrontace. „Pa-
matuji si, jak jsme společně ve 

tmě vyvolávali snímky, rád jsem se 
čachtal ve vývojce. Dnes je doba 
jiná, za rok udělám desítky tisíc 
snímků, to tehdy nebylo možné,“ 
řekl dokumentární a reportážní 
fotograf původem z Valašského 
Meziříčí.

Zcela zaplněné Masarykovo ná-
městí očekávalo v pátek 25. listo-
padu rozsvěcení vánočního stro-
mu. Společně s ním se o půl šesté 
večer rozzářila i sváteční výzdoba, 
jejíž součástí je sto sedm převěsů 
a girland, které jsou rozmístěny 
po celém obvodu náměstí a nově 
i v Lázeňské ulici. 

Než se ale centrum Rožnova 
rozzářilo, pobavili příchozí žáci 
olomoucké školy popového zpěvu. 
„Jsou to talentované a nadějné děti, 
které zazpívaly muzikálové písně, 
ale také vánoční songy a koledy. 
Ty měly lidi naladit na adventního 
období, tedy na čas zklidnění, roz-
jímání a dobročinnosti,“ přiblížila 
dramaturgyně T klubu – kulturní 
agentury Romana Rusková.

Během vystoupení si holky i klu-
ci mohli vyzkoušet zdobení perníč-
ků ve vestibulu radnice, nebo se za-

pojit do výroby vánočního řetězu. 
Další novinkou bylo vypouštění 

přání Ježíškovi, které děti zavěšo-
valy na balonek naplněný heliem. 
„Napsala jsem Ježíškovi, že bych 
chtěla pod stromeček dostat kabel-
ku. A ať jsou na ní kytičky,“ přála si 
devítiletá Tereza Staňková.

Pětiletá Nikola Říhová by od Je-
žíška ráda dostala stavebnici Lego 
a panenku Barbie Steffi v autě. „Já 
chci zase koloběžku, duhové šaty 
a obrázkové povlečení na postel,“ 
usmála se stejně stará Daniela Ka-
beláčová. 

Pak už se rozsvítila sváteční vý-
zdoba. Letos se světla nově rozžala 
také na borovicích rostoucích na 
náměstí i v Lázeňské ulici. 

Dvanáctimetrovou vánoční jed-
li věnoval městu Antonín Pavelka 
s dcerou Petrou Šebestovou z Tylo-
vic. Součástí adventní výzdoby ná-

městí je také Betlém karpatského 
lidu, který město vyrobilo před dvě-
ma lety díky projektu Tradice bez 
hranic. Na jeho vytvoření se přede-
vším podílela výtvarnice Ludmila 
Vašková, která nakreslila čtyři de-
sítky postav a zvířat. Podle papíro-
vé předlohy byl následně zhotoven 
betlém z komaxitovaného plechu.

Podle rožnovského faráře Ka-
mila Obra je pro křesťany advent 
dobou radostného očekávání pří-
chodu Spasitele a duchovní přípra-
vy na Vánoce. Dříve to byla doba 
postní, kdy byly zakázány veškeré 
zábavy, tanec a zpěv. „Rád bych 
popřál nám všem, abychom před-
vánoční čas využili zklidnění. Jen 
tak totiž zjistíme, že jsou mnohem 
důležitější věci než shromažďování 
obrovského množství dárků. Čas, 
kdy můžou být lidé spolu, je vzác-
ný,“ řekl Kamil Obr.                (bur)

Rozsvícení vánočního stromu přihlížely na Masarykově náměstí stovky lidí
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HUTISKO-SOLANEC • V le-
tošním roce, který se pomalu blíží 
k závěru, jsme měli mimořádnou 
příležitost k setkání s pozoruhod-
nými lidmi, a to jak na poli spole-
čenském, tak sportovním. Zejména 
při příležitosti devadesáti let od-
halení památníku Ch. G. Masary-
kové, a dále při návštěvě olympij-
ských reprezentantů naší republiky 
v naší škole a posléze s námi všemi, 
kdo měli zájem, v sále Na Salaši. 

Naprostá většina z přítomných 
hostů, kteří do naší obce zavítali, 
přislíbili v případě našeho pozvání 
návrat. Před slavnostním odhale-
ním památníku jsme z obecního 
úřadu velmi intenzivně komuniko-
vali s dcerou Cyrila Macha, paní 
Naděždou Brunnerovou, která přes 

DOLNÍ BEČVA • Stavebními 
úpravami vnitřních prostor obec-
ního úřadu navázali letos v Dolní 
Bečvě na loňský projekt s názvem 
Energetické úspory, v rámci něhož 
byla budova zateplena. „Opravili 
jsme hasičskou zbrojnici, která se 
nachází v přízemí. Tu jsme také 
rozšířili, a to tak, že jsme poště, kte-
rá sídlí rovněž v přízemí, odebrali 
zbytné prostory,“ vysvětlil starosta 
Pavel Mana s tím, že v přízemí také 
nově vznikl obecní archiv. „Vlastní-
me spoustu dokumentů, které už 
nemáme kam ukládat. Prostory, 
které jsme v minulosti pro tyto úče-
ly vyčlenili, již praskají ve švech,“ 
podotkl starosta. Rekonstrukce 
interiérů zahrnovala i opravu cho-
deb, kanceláří, obnovu vzducho-
techniky a vznik bezbariérových 
vstupů uvnitř úřadu. 

Za kubík vody zaplatí obyvatelé 
Dolní Bečvy o zhruba dvanáct ko-
run více než před rokem. Od počát-
ku května se cena zvedla z 28,75 na 

Dolní Bečva plánuje řadu investičních akcí
Řadu investičních plánů se 
letos podařilo Dolní Bečvě 
buď zrealizovat, nebo ales-
poň připravit pro roky násle-
dující.

V příštím roce obec plánuje 
dokončit značenou a nauč-
nými tabulemi doplněnou 
celou trasu Karasova chod-
níku, přes Grapku okolo to-
hoto památníku v Zákopčí.

IC Zvonice na Soláni oslavilo letos deset let od založení. Foto: Michal Burda

Obec plánuje v příštích letech zrealizovat řadu projektů. Ilustrační foto: Dolní Bečva

40,25 korun. Důvodem je nutnost 
vyměnit do třiceti let vodovodní 
potrubí, které pochází z šedesátých 
let minulého století.

Obec se chystá vybudovat sběrný 
dvůr. Pokud půjde vše podle plánu, 
bude o dotaci žádat už v příštím 
roce. „Zatím využíváme areál bý-
valé malé provozovny, kde skladu-
jeme posypový materiál na zimu, 
ale na stísněném prostoru také 
kontejnery na tříděný odpad, jako 
je sklo, plasty, nápojové kartony, 
papír a kov nebo směsný a staveb-
ní odpad. Do konce letošního roku 
bychom chtěli mít hotovou pro-
jektovou dokumentaci, počátkem 
příštího roku vyřízeno stavební 

povolení, realizace by mohla začít 
nejdříve koncem příštího roku,“ 
poznamenal Pavel Mana.

Rozšíření kapacity mateřské ško-
ly o sedm míst zřízením pobytové 
místnosti v prostorách bývalé uhel-
ny. Dovybavení tříd základní školy 
tak, aby v každé z nich byla k dis-
pozici interaktivní tabule. Vybavení 
školního hřiště tělocvičnými prvky 
a položení tartanového povrchu na 
jeho části. Zřízení víceúčelové haly 
pro pracovní a výtvarné činnosti 
žáků a základů řemesel. Půdní ve-
stavba, ve které budou zřízeny dvě 
odborné učebny s příslušenstvím. 
Hygienická kabina s WC, bidetem 
a umyvadlem pro ženy a dívky. Osa-

zení klimatizační jednotky k zajiš-
tění teplotního komfortu ve třídách 
v podkrovních prostorách. Poříze-
ní rekuperační jednotky ve školní 
kuchyni základní školy. To jsou 
investiční záměry, na něž by mohla 
příspěvková organizace získat do-
taci z Integrovaného regionálního 
operačního programu.

Radnice připravuje aktualizaci 
projektu: Obec Dolní Bečva – obec 
bez bariér. Součástí bezbariérových 
tras se stanou rovněž opatření na sil-
nici I/35, případně přilehlých obec-
ních místních komunikacích. Budou 
spočívat ve zřízení nasvětlených pře-
chodů pro chodce s dělícími ostrův-
ky a doplnění bezbariérových chod-
níků u obecního úřadu, v lokalitě na 
Křivači, v lokalitě u Tabulí. Přesný 
rozsah opatření upřesní konzultace 
s jednotlivými spolufinancujícími 
institucemi. Radnice předpokládá 
dokončení aktualizovaného pro-
jektu v I. čtvrtetí 2017 tak, aby se 
mohla jednotlivá opatření realizovat 
průběžně v letech 2017–2020. 

Obec si chce také pořídit nový 
varovný systém, který by upozor-
ňoval mimo jiné na riziko povodní. 
Nahradí dosavadní rozhlas, jenž 
nevyhovuje současným potřebám. 
Předpokládané náklady na digitali-
zaci povodňového plánu a vybudo-
vání sítě varovného vyrozumívací-
ho systému, jak se projekt jmenuje, 
činí tři miliony korun.

Vladimír Petružela
starosta@hutisko-solanec.cz

Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

svůj pokročilý věk čtyřiadevadesá-
ti let, se intenzivně zajímá o dění 
v naší obci, kde prožila svá dětská 
léta. Při prvním vzájemném kontak-
tu ohledně výročí slavnostního od-
halení památníku byla přesvědčena, 
že k nám určitě přijede. Ale násled-
ně s ohledem na svůj zdravotní stav 
a náročnost cesty z Prahy na Hutis-
ko se plánovaná návštěva neusku-
tečnila. Přesto zůstává v platnosti 
příslib této vzácné návštěvy, svědka 

událostí rozkvětu školství v Zákop-
čí, do příštího roku.

Samotný památník Ch. G. Ma-
sarykové a jeho upravené okolí se 
stává místem významným nejen 
pro turistické návštěvy, ale také 
symbolem naší obce.

V příštím roce se plánuje dokon-
čit značenou a naučnými tabulemi 
doplněnou celou trasu Karasova 
chodníku, přes Grapku okolo to-
hoto památníku v Zákopčí. V le-

tošním roce ještě proběhla menší 
oslava, a to výročí deseti let od po-
stavení Informačního centra Zvo-
nice na Soláni. Byť se nenachází 
na našem katastru, je tato stavba, 
kterou již formou prvotního návr-
hu – skici navrhl akademický malíř 
František Podešva v minulém stole-
tí, centrem kulturního a společen-
ského života tohoto „Valašského 
Olympu“. Protože se podílíme na 
provozu tohoto zařízení a rovněž 
zajišťujeme dopravní obslužnost 
podstatné části Soláně, včetně 
veřejného osvětlení, nemůžeme 
než podporovat rozvíjení se života 
v této lokalitě Valašska. Za naší 
podpory a doporučení se dokázalo 
zařadit do nového územního plánu 
obce novou plochu pro vybudování 
tzv. „Valašského Slavína na Soláni“. 
Ve spolupráci s Valašským sborem 
Portášským zde může jednou být 
zbudováno důstojné symbolické 
místo uložení ostatků významných 
osobností spojených se Soláněm.

Vážení spoluobčané, dovolte, 
abych Vám všem do posledního 
měsíce letošního roku, do období 
adventu, času zklidnění a odpočin-
ku po intenzivní celoroční práci 
popřál všechno dobré, pohodu v ži-
votě osobním i pracovním. 

Obec chce dokončit naučný Karasův chodník
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Foto: Petra JuříčkováNikola Giebelová (vpravo) na stupních vítězů.

Pavel Machů
pavel.machu@post.cz 

KRÁTCE

Úspěšná výprava rožnovských sportovních gymnastek. Foto: TJ Rožnov

Gymnastky dovezly náruč medailí

Gymnastky soutěžily ve 
třech kategoriích – zá-
kladní stupeň, mladší žá-

kyně a žákyně B. 
„Premiéru na závodech mělo 

naše nejmladší družstvo ve složení 
Olivie Malotová, Anna Jurajdová 
a Daniela Peroutková, které plni-
lo základní výkonnostní stupeň. 
Holky svůj první přebor zvládly na 
výbornou a s velkým náskokem té-
měř dvaceti bodů vyhrály,“ uvedla 
trenérka rožnovských gymnastek 
Adéla Zedníčková. Dívkám se da-
řilo i v jednotlivcích, kde obsadily 
všechny tři medailové pozice.

Za mladší žákyně závodila Lu-
cie Pěchová, která osmým místem 

splnila limit pro postup do starší 
kategorie. Rožnov měl nejsilnější 
zastoupení v kategorii žákyň B. 
Do soutěže nasadil hned dva týmy, 
z nichž ten ve složení Michaela 
Juříčková, Diana Rottrová, Ane-
ta Kolaříková a Eliška Petřvalská 

přebor vyhrály a druhý v sestavě 
Aneta Chýlková, Aneta Talpová 
a Veronika Jarotková vybojoval stří-
brné medaile. Všechny svou velmi 
dobrou formu potvrdily i v závo-
dech jednotlivkyň, kde také získaly 
přebornické tituly. 

Trampolinistky stály na pódiu
Pavel Machů

pavel.machu@post.cz 

Mistrovství České republiky žactva ve Dvoře Králové 
nad Labem bylo posledním letošním závodem ve sko-
cích na trampolíně. Členky rožnovského oddílu na něm 
nemohly chybět a rozhodně se nevracely s prázdnou.

Rožnovanky nastoupily 
ve čtyřech kategoriích. 
V mladších žákyních do 

dvanácti let skončila těsně pod 
stupni vítězů na čtvrtém místě Mi-
chaela Juříčková, Jana Zrůbková 
pak byl desátá. První medaile se 
Rožnov dočkal hned v následující 
kategorii třinácti až čtrnáctiletých 
dívek. Bronz tam za dvojicí závod-
nic pražské Kampy vybojovala Ni-
kola Giebelová. Mezi deset nejlep-
ších v této kategorii se ještě vešly 
pátá Natálie Krhutková a desátá 
Tereza Šnyrychová. 

Giebelové s Krhutkovou se pak 
dařilo v soutěži synchronních 
dvojic, kde získaly stříbrné me-
daile. Do finále se navíc dostaly 
i další dva rožnovské páry, Kate-
řina Halamíčková s Anetou Sta-
nečkovou a Michaela Juříčková 
s Janou Zrůbkovou.

„Myslím si, že se nám na mis-
trovství republiky dařilo. V celko-
vém hodnocení družstev jsme byli 
pátí za týmy Kampy a Liberce,“ 
podotkla trenérka rožnovských 
skokanek na trampolíně Petra Ju-
říčková.

Medaile žákyň jen podtrhly 
úspěšný rok rožnovského oddílu. 
V dospělých zazářila v Českém po-
háru Kateřina Solanská, třetí v jed-

notlivcích a s Naďou Palackou prv-
ní v synchronních dvojicích. Bronz 
v této kategorii pak braly Kristýna 
Kubešová s Šárkou Vachníkovou. 

Mezi muži se pak stal absolutním 
vítězem rožnovský odchovanec 
Adam Sült, který studuje v Praze 
a závodí proto za Sokol Kampa.

Plnou náruč medailí si přivez-
ly rožnovské sportovní gym-
nastky ze závodů přeboru 
Zlínského kraje. Tituly kraj-
ských přebornic vybojovaly 
hned v několika kategoriích.

Fotbalistky Rožnova pořádaly ha-
lový turnaj Zimní Valašský Cup 
2016. Hrálo na něm sedm týmů, 
z toho dva slovenské, Beluša a To-
polčany.

Domácí hráčky nevstoupily do 
turnaje nejlépe. Na úvod prohrály 
s jedním z favoritů, silným celkem 
Valašského Meziříčí 1:4. Pak nesta-
čily na Valašskou Bystřici a Český 
Těšín. Chuť si ale spravily v derby 
se svým tradičním soupeřem Hor-
ní Bečvou. Hodně vyrovnaný duel 
nakonec rozhodla jediná branka, 
kterou dala Nikol Palátová. Se slo-
venskými celky pak měl pořádající 
rožnovský tým vyrovnanou bilanci. 
Topolčany porazil 2:0, ale stejným 
poměrem podlehl Beluše. 

Dvě výhry stačily domácím ke 
konečnému šestému místu. Pohár 
podle očekávání získalo Valašské 
Meziříčí, které ve finále zdolalo stře-
doslovenskou Belušu. Třetí skončil 
Český Těšín. „Turnaj měl skvělou, 
přátelskou atmosféru. Holky si dob-
ře zahrály, nikdo se nezranil a mys-
lím si, že všichni byli nakonec spo-
kojeni,“ řekla vedoucí rožnovského 
týmu Věra Barošová.              (pam)

Fotbalistky hrály 
o Zimní pohár

Sršni porazili Ústí
Severočeský Florbal Ústí byl soupe-
řem rožnovských Sršňů v 16. kole 
1. ligy. Domácí se třetího nejlepší-
ho celku soutěže nezalekli a favori-
zované hosty porazili 7:2

Rožnov – Ústí n. Labem 7:2 (3:0, 2:1, 2:1)

Rožnovu vyšel začátek zápasu. Už 
ve 3. minutě zužitkoval Kratochvíl 
přihrávku Poláška a poslal domácí 
do vedení. O deset minut později 
dala o sobě vědět nová posila Sršňů 
Pešat, který přišel ze superligových 
Vítkovic na hostování. Poslal do 
šance Riedla a ten zvýšil na 2:0. Ne-
celých dvacet vteřin před koncem 
třetiny se stejná dvojice postarala 
o třetí zásah Rožnova. 

Gól do šatny hodně nalomil 
sebevědomí hostů, zato Sršni po 
přestávce pokračovali v náporu. 
Znovu jim stačily pouhé tři minu-
ty k tomu, aby Velech za asistence 
Poláška upravil skóre na 4:0. V po-
hodě hrající Rožnov pak díky střele 
Kittela vedl už 5:0 a domácí tým 
mohl začít slavit. Ústí až v závěru 
druhé části využilo přesilovku ke 
vstřelení první branky.

Sršni na ni odpověděli v posled-
ním dějství hned dvěma góly. Po 
trefách Štůska a Pešata to bylo už 
7:1 a o vítězi utkání nebylo pochyb. 
Na konečných 7:2 upravili stav hos-
té znovu jen při přesilovce.

„Rozhodla první třetina. V ní 
naši hráči předvedli stoprocentní 
nasazení a plnili pokyny. Za to jim 
patří můj dík,“ uvedl trenér rožnov-
ských Sršňů Denis Zimmer.  (pam)
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INZERCE

JIŽ 27. SEZÓNA
LÉTO 2017 V PRODEJI

SLEVA FIRST MOMENT 
do 31. 1. 2017 

až -20 %  •  DÍTĚ ZDARMA!
VĚRNOSTNÍ SLEVA 3 % 

SLEVA PRO SENIORY 50 +

NEVÁHEJTE
ZÁLOHA NYNÍ JEN 1 000 Kč /os.!!!

CHORVATSKO – busem, autem
• ČESKÁ JEDNIČKA na KVARNERU!
• s námi za NEUVĚŘITELNĚ LEVNÉ CENY,
    již včetně dopravy!
• 3 nové hotely – jeden koupíte v ČR jen u nás

ITÁLIE – busem, autem
kemp Cesenatico
• ABSOLUTNĚ NEJLEVNĚJŠÍ DOVOLENÁ
    S PLNOU PENZÍ U MOŘE! 
• mobile home s klimatizací!
• karavany, stany

MAĎARSKO – termály 
BÜKFÜRDÖ – SÁRVÁR
4 dny v termálních lázních!
TERMÍN: 28. 4.–1. 5. 2017
CENA: 5 000 Kč
Cena zahrnuje: dopravu autokarem, 3x 
ubytování s polopenzí, pobytovou taxu, 
technického vedoucího, vstup do ter-
málních lázní Bük, povinné pojištění pro 
případ úpadku CK
Nástupní místa: Frenštát, Rožnov, Val. Me-
ziříčí, Vsetn, Zlín, Otrokovice atd.

CESTOVNÍ KANCELÁŘ

www.jokratour.cz

Rožnov p. R.: 571 657 614 / jokratour@jokratour.cz
Val. Meziříčí: 604 213 990 / valmez@jokratour.cz
Frenštát p. R.: 556 836 534 / frenstat@jokratour.cz

Foto: SVČ RožnovVítěz kat.4.–6. tříd Richard Marinič (vpravo) 
v partii s Přemkem Martiškou.

Nejmladší účastník turnaje pětiletý Jakub Viták (vlevo)
hraje partii s Ladíkem Vangerem.

Pavel Machů
pavel.machu@post.cz 

Šachový kroužek pro děti rožnovského  Střediska volného času 
pořádal Mikulášský turnaj v šachu. Soutěžící byli podle věku roz-
děleni do tří kategorií a v té nejstarší mohli nastoupit i dospělí 
hráči z okruhu rodičů a příznivců šachového kroužku.

Turnaj v šachu patřil dětem i jejich rodičům

Mikulášský turnaj byl vypsán pro 
tři kategorie. Nejmladší pro žáky 
prvních až třetích tříd, další pro 
čtvrté až šesté třídy a nejstarší pro 
sedmé, osmě a deváté třídy. 

Hrálo se systémem každý s kaž-
dým na dvě partie po deseti minu-

tách. K šachovnicím zasedlo jedena-
dvacet přihlášených šachistů. Podle 
očekávání se nejlépe vedlo členům 
šachového kroužku SVČ, kteří se 
pravidelně schází každý čtvrtek 
odpoledne. V nejmladší kategorii 
vyhrál Vojtěch Ondrušek před Em-

mou Perézovou a Jakubem Jurkem. 
V kategorii 4. – 6. tříd byl první Ri-
chard Marinič, druhý Přemysl Mar-
tiška a třetí Michal Juříček.

„V nejstarší kategorii spolu hráli 
žáci i dospělí, ale v konečném po-
řadí jsme vyhodnotili obě skupiny 

zvlášť,“ uvedl vedoucí pořádajícího 
šachového kroužku Pavel Viták. Nej-
lepší z nejstarších žáků  byl Štěpán 
Juříček, druhý Lukáš Grulich a třetí 
Michal Juříček, v dospělých pak byli 
na prvních třech místech Vladimír 
Klíma, Jesus Peréz a Michal Hanák. 

Všem našim klientům děkujeme za projevenou důvěru. Přejeme příjemné prožití Vánoc a hodně zdraví a štěstí v roce 2017.

Házenkáři Rožnova vedou 
po podzimní části tabulku 
druhé ligy. Svou dobrou 

formu potvrdili v posledním letošním 
utkání, v němž porazili B tým extraligo-
vé Litovle hladce o devatenáct branek

Rožnov – Litovel B 39:20 (23:10)

Domácí Rožnov od prvních minut 
ukazoval, proč je letos nejlepším 

týmem soutěže. Soupeře praktic-
ky k ničemu nepustil a postupně 
zvyšoval svůj náskok. O výsledku 
rozhodla už úvodní půle, kterou vy-
hrál o třináct gólů. Druhý poločas 
byl pouhou formalitou, ve které šlo 
jen o konečné skóre. „Utkání bylo 
plně v naší režii. Dařil se nám rychlý 
útok, skvěle pracovala obrana a pro-
měňovali jsme šanci,“ pochválil rož-
novský tým jeho trenér Jiří Zuzaňák.

Rožnov v jedenácti utkáních pod-
zimu prohrál jen dvakrát, v Polance 
a Karviné, jeden bod ztratil remízou 
v derby s Lesanou Zubří. „Máme bo-
jovný, soudržný tým, v němž mladé 
hráče dokáží usměrnit zkušení, dříve 
extraligoví házenkáři Pšenica a Tova-
ryš,“  řekl Jiří Zuzaňák. Druhá liga 
má až do poloviny  února přestávku. 
Rožnov ji využije k přípravě na jarní 
část sezóny a navíc se pokusí doplnit 

kádr. „Potřebujeme posílit pravou 
stranu. Adam Martinát se vrací do 
prvoligové Velké Bystřice a na jeho 
místo bychom rádi získali Zdeňka 
Šefra z Valašského Meziříčí, který 
má zkušenosti z vyšších soutěží. 
Hrál třeba i za Kopřivnici,“ nazna-
čil Jiří Zuzaňák plány Rožnova na 
druhou polovinu sezóny. Ta začne 
18. února a Rožnov v úvodním zápa-
se hostí poslední Luhačovice. (pam)

Házenkáři Rožnova vedou v podzimní části tabulku druhé ligy


