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Na mezinárodním Folklor Fusion
Festivalu, který se v Rožnově uskuteční 8. října, bude Českou republiku
reprezentovat Jitka Šuranská. Strana 4

Kulturní dům dostal od lidí zelenou
Na veřejném projednání
k výstavbě kulturního centra a přístavbě knihovny se
střetly dva názorové proudy.
Podle jednoho je kultura bonusem, který využívá jen zlomek lidí. Podle jiných je ale
kultura základní hodnotou,
neboť kultivuje život.
Alexandra Buršíková

bursikova@tvbeskyd.cz

Veřejné projednání k výstavbě víceúčelového kulturního domu a přístavbě knihovny, které se konalo ve
středu 8. června, přilákalo do kina
Panorama zhruba sto lidí. Z poloviny zaplněný sál sice mohl u neznalého člověka navodit dojem, že
je Rožnovanům problematika ne-

dostatečné kulturní infrastruktury
lhostejná. Kdo však zná počty lidí,
kteří přicházejí sledovat zastupitelstva, či se na radnici účastní veřejných interpelací, zklamán rozhodně nebyl. Počet přítomných by se
totiž dal označit za ohromující.
Zjednodušeně se dá říct, že se
v kině utkaly dva názorové proudy.
Jeden plánované stavby jednoznačně
podporoval, lidé opačného mínění
pak tvrdili, že jsou projednávané investice nadbytečné a zatíží rozpočet
města. Dlužno dodat, že první skupina byla jednoznačně početnější.
„Město je nejhorší možný hospodář, z tohoto důvodu jsem jednoznačně proti tomu, aby investovalo
desítky milionů korun do nemovitostí. Jsem pro to, aby se vytvořilo zázemí pro kulturu, ale to by
nemělo být v majetku města,“ řekl
například Tomáš Hradil, podle ně-

hož je kultura bonus, který využívá
zlomek lidí.
Drahomíra Koňaříková by zase
peníze místo do kulturní infrastruktury dala raději do jiných oblastí. „Mně například chybí, že tady
nemáme vlastní domov důchodců.
Ten, co tady je, spadá pod správu
kraje, takže tipuju, že z celkového
počtu jeho obyvatel činí podíl Rožnovanů tak patnáct procent.“
Další oponenti záměrů zmiňovali také alternativu pořádání kulturních akcí v Janíkově stodole,
která je součástí Valašského muzea
v přírodě, možnost odkoupení Společenského domu do majetku města a jeho následnou rekonstrukci, či
přestěhování knihovny do budovy
v Letenské ulici, kde nyní sídlí městský úřad. Tím by se údajně vyřešil
problém s nedostatkem místa pro
čtenáře.
Pokračování na str. 2 »
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Supervíkend přilákal stovky
návštěvníků. Součástí třídenního programu byl festival
Ondrášova valaška.
Strana 7
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Knihovna a kulturní
centrum! Konečně!
Největší investice města v poslední
době nabírá reálných obrysů. Mám
z toho radost. Občané posílení kulturní infrastruktury chtějí a dnes je
ta správná doba jít do toho.
Víceúčelové kulturní centrum
bude plnit mnoho funkcí ve vztahu
k potřebám našeho města. Zásadní
je samozřejmě zázemí pro plejádu
kulturních pořadů, které se v našem
městě odehrávají: divadla, koncerty, festivaly, recitály, každodenní
filmové projekce a tak dále. Můžeme se těšit na pohodlné a bezpečné
prostory s dobrou akustikou a důstojným zázemím pro návštěvníky
a vystupující. Centrum bude hostit
plesy, svatby, komunitní akce, spoustu pořadů pro naše školky a školy,
seniory, různá sdružení a soubory.
Spolu s dostavěnou knihovnou,
Brillovkou, III. Etáží a Galerií
Crears, rozlije tento projekt centrum města více na druhou stranu
Bečvy. Sečteno a podtrženo: jedná
se o skutečně strategickou investici,
která dá městu novou perspektivu.
Jindřich Motýl
(Redakčně kráceno) Celý text si můžete přečíst na www.zpravyzvalasska.cz

INZERCE

VODA TOPENÍ PLYN

TRUMF
O PRAČLOVÍČKOVI. Zhruba dvě stě dětí se vydalo ve středu 8. června na výlet do pravěku. Vzalo je tam olomoucké divadlo Tramtárie v rámci týdne čtení a divadelních představení s názvem Večerníčky na kamenech. „Když jsme před čtrnácti lety s touto
akcí začínali, chodilo jen kolem dvaceti dětí,“ zavzpomínala knihovnice Ilona Kroupová s tím, že nyní jich do zahrady přicházejí
stovky. „Letos vyšlo počasí, což bylo na počtu diváků znát. Navštívila jsem s dcerou všechna představení a musím uznat, že
výběr divadel byl skvělý, děti to fakt bavilo,“ prozradila Simona Černochová.
(bur), foto: Alexandra Buršíková

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
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Nejvyšší soud rozhodl. Nemovitosti nepatří IPR
Alexandra Buršíková

bursikova@tvbeskyd.cz

Nejvyšší soud zamítl dovolání společnosti Immobilien Pirker Reality proti rozsudku Krajského
soudu v Ostravě o určení vlastnického práva k sedmadvaceti nemovitostem. Spor o budovy
Mateřské školy na Koryčanských Pasekách se vrací k Okresnímu soudu ve Valašském Meziříčí.

Dobrou a ještě lepší zprávu si vyslechli v úterý 21. června rožnovští
zastupitelé. Obě se týkaly letitých
soudních sporů se společností Immobilien Pirker Reality (IPR).
Tou první byla informace, že
město může stále ještě bojovat
o Mateřskou školu na Koryčanských Pasekách a Základní školu
Záhumení. „Poté, co Okresní soud
ve Valašském Meziříčí zamítl naši
žalobu ve věci určení vlastnického
práva k budovám, jsme proti tomuto rozhodnutí podali odvolání.

Krajský soud v Ostravě nám vyhověl a věc vrátil k dalšímu řízení
valašskomeziříčskému okresnímu
soudu. Takže naděje zůstává,“ řekla
vedoucí právního odboru městského úřadu Olga Vrublová.
Ještě lepší zprávou pak je, že
Nejvyšší soud rozhodl ve věci určení vlastnického práva ke všem sporným nemovitostem. „Společnost
Immobilien Pirker Reality podala
dovolání proti rozsudku Krajského
soudu v Ostravě, který tento mimořádný opravný prostředek odmítl.

Vlastníkem sedmadvaceti nemovistostí, mezi nimiž jsou také tři
bytové domy, tak není Immobilien
Pirker Reality. Nemůžeme ale vyloučit, že společnost nepodá Ústavní stížnost. Mají na to dva měsíce,“
vysvětlila Olga Vrublová.
Podle starosty Radima Holiše je
velmi pozitivní, že má město stále
naději, že vlastnická práva k nemovitostem získá. „Rozhodnutí Nejvyššího soudu vnímám jako skvělou
zprávu. Aby mohlo plánovat, aby se
mohlo rozvíjet, potřebuje vědět, zda

s nemovitostmi může, nebo nemůže
počítat,“ řekl Radim Holiš.
Soudní spor s IPR vede Rožnov
od roku 2000. Jeho předmětem je
určení vlastnictví k nemovitostem,
které byly majetkem Tesly Rožnov.
Státní podnik byl už v době privatizace rozdělený do čtrnácti nástupnických organizací. Jedna z nich,
společnost SVAS, se měla postarat
o převod bytů a dalších staveb a pozemků do vlastnictví radnice. Tento
převod později zpochybnila IPR,
která je nástupnickou firmou SVAS.

Kulturní dům a knihovna dostaly od lidí zelenou
» Dokončení ze strany 1
„Do dnešní doby nevložilo město
do knihovny ani korunu. Propánakrále, nezasloužili by si už Rožnované, aby i do této oblasti byly
investovány městské peníze? Také
bych ráda upozornila na to, že budova, v níž knihovna sídlí, je krásná
a má nádhernou atmosféru, a proto
by nebylo dobré ji stěhovat. Jsem
jednoznačně pro přístavbu,“ řekla
emeritní ředitelka knihovny Jarmila Mikulášková.
Petr Dobrovolný zmínil, že kulturní dům už měl být v Rožnově
před pětadvaceti lety. „Věřím, že
nyní se této myšlenky chopili lidé,
kteří ji budou schopni zrealizovat.
Důležité ale je, aby kapacita zařízení byla dostatečná. My ten barák
totiž nebudeme stavět pro sebe, ale
pro naše děti a vnuky.“
Podle dalších lidí, kteří přišli do
kina podpořit obě investiční akce,
degraduje město, které není kulturní, své obyvatele. Kultura pro ně
není nadstavba. Kultura je základ.
Nejcitelněji v Rožnově schází sál
pro pořádání velkých akcí, do něhož by se vešlo tři sta padesát lidí.
„Kromě multifunkčního sálu se zatahovací elevací, jenž by umožnil realizaci koncertů, divadel, tanečních,
plesů a jiných společenských akcí,
je dalším prostorem, který Rožnov
potřebuje, menší sál se zhruba sto
dvaceti místy pro promítání a akce
komornějšího charakteru. Nyní
jeho funkci plní kino Panorama, to
je ale potřeba zmodernizovat či nahradit,“ vysvětlil místostarosta Jan
Kučera s tím, že město nemá ani
vhodné místo pro klubovou scénu,
to se ale nyní budovat nebude.
K pořádání kulturních akcí je
dosud využíváno několik prostorů
dle typu programu. „Společenský
dům, jehož sál si pronajímáme, je
nevyhovující, a to jak prostorově,
tak technicky, neboť lidé tam špatně

Diskuze v kině Panorama se protáhla na tři hodiny. Foto: Alexandra Buršíková
slyší i vidí. Kino, které pochází z padesátých let, je v havarijním stavu
a navíc je zde pořádání akcí omezeno prostorem. Za promítacím plátnem není zázemí pro účinkující, ani
místo pro kulisy, a schází tam také
šatny pro vystupující. No a budova
T klubu ze třicátých let je ve špatném stavu. Navíc se v ní dají pořádat
jen drobné akce do počtu čtyřiceti
lidí a bez zázemí pro účinkující,“ vysvětlila ředitelka T klubu – kulturní
agentury Lenka Vičarová s tím, že je
systém využívání více prostorů organizačně a personálně náročný.
O tom, že je knihovna prostorově nevyhovující, se ví už dvacet let.
Podle norem má mít totiž instituce
tohoto typu velikost podlahové plochy pro uživatele tisíc metrů čtverečních. „Skutečný stav je ale jen necelých čtyři sta metrů čtverečních.
Potýkáme se tak s kalamitní situací,
kdy se čtenáři tísní, není kam uklá-

dat nové knihy a pracovníci jsou namačkáni do přeplněných kanceláří,“
vylíčil ředitel knihovny Pavel Zajíc.
Přístavba umožní rozšíření prostor pro dospělé i dětské čtenáře,
vznikne místo pro besedy, kam se
vejde až sto lidí, literární kavárna,
studovna, výtah umožňující bezbariérový přístup a navýší se počet parkovacích míst. Také služební prostory se zvětší. Rozšíří se skladiště pro
uložení fondu, navýší kancelářské
prostory, vznikne místnost pro umístění serveru, samostatná pracovna
pro knihovníka v dětském oddělení
a taky sklady technického zázemí.
„Přístavba také umožní knihovně plnit komunitní funkci. Měla by
se stát místem setkávání a dialogu
různých skupin lidí,“ řekla místostarostka Kosová s tím, že cílem investice je povzbudit místní obyvatele
k aktivní účasti na životě města, rozšíření možností lidí ovlivnit to, co se

s nimi děje, posílení vztahu Rožnovanů k místu, ve kterém žijí, a koordinované rozvíjení kulturních,
vzdělávacích a volnočasových aktivit vycházejících z potřeb komunity.
Stavba víceúčelového kulturního centra bude město stát do sto
deseti milionů korun, přístavba
knihovny pak přijde na dalších třicet milionů.
Podle investičního výhledu bude
Rožnov na obě stavby mít. Ve hře
je i možnost prodeje majetku, tedy
části bytů, nebo půjčka. „Pokud ji
budeme potřebovat, zeptáme se
veřejnosti, zda s úvěrem souhlasí,“
slíbil starosta Radim Holiš.
Když všechno dobře půjde, začne se stavět v půlce roku 2018,
pásky by se pak mohly stříhat
v roce 2020. Zastupitelé na jednání
21. června schválili vstupní podmínky pro zadání architektonicko-urbanistické soutěže.
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Řidičům se uleví. Město postaví pět parkovišť
Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Rožnov pod Radhoštěm není nafukovací, ale jeho obyvatelé mají
stále více aut. A ta v přeplněných
ulicích brání průjezdu vozům integrovaného záchranného systému.
Řešení letitého problému by měla
přinést revitalizace sídlišť. Ta už
sice je ve fázi tvorby zadání pro vyhlášení architektonicko-urbanistické soutěže, realizace se nicméně
uskuteční v etapách až v následujících letech.
Do té doby však město musí
vyřešit alespoň nejzatíženější lokality. „Už v dubnu zastupitelé
schválili financování projektové
přípravy parkoviště v Horské ulici
za dvě stě tisíc korun. Na červnové
schůzi pak uvolnili dalších šest set

Letitý problém s parkováním na rožnovských sídlištích by měla
vyřešit nová stání, která vzniknou v ulicích Horská, Kulturní, Vítězná, 1. máje a 5. května, tedy v nejzatíženějších lokalitách města.

tisíc na čtyři drobné projekty v ulicích Kulturní, Vítězná, 1. máje a 5.
května,“ přiblížil vedoucí odboru
rozvoje Ivo Marcin.

stála na parkovištích, a ne nadivoko v ulicích. „Není možné, aby
to bylo jako v Kulturní ulici, kde
je večer poloprázdné parkoviště,

Město se nechce chovat pouze represivně,
takže v rámci prevence nyní vybudujeme další
parkovací místa. Ivo Marcin, vedoucí odboru rozvoje
Kolik odstavných stání v uvedených lokalitách vznikne, ještě
není jasné. Na tuto otázku odpoví
až projekt, který by měl být hotový na podzim. Stavět se začne až
příští rok. Poté bude město důsledně dbát na to, aby auta skutečně

a řidiči mají vozy pod okny domů.
Tohle bude městská policie pokutovat, protože není možné, aby
lidé nebyli ochotni ujít těch sto
padesát metrů. Město se nechtělo chovat pouze represivně, takže
v rámci prevence nyní vybudujeme

další parkovací místa. Poté už ale
budeme nekompromisní,“ nastínil
Ivo Marcin.
Podle vedoucího obvodního oddělení státní policie Karla Rychteckého je průjezdnost ulic stanovena předpisem, který říká, že
volný musí být minimálně třímetrový pruh pro každý směr jízdy.
„Simulované zásahy ale poukázaly na to, že některé ulice na sídlištích průjezdné nejsou. Je proto
stále nutné řidičům vysvětlovat,
že auta při špatném parkování
mohou způsobit velký problém zasahujícím lékařům nebo hasičům.
Nicméně represe bez komplexního
řešení nemusí být dostatečně účinná,“ upozornil.

Akční plán počítá s klíčovými projekty za sto pětatřicet milionů
Dobudování kulturní infrastruktury, revitalizace centra města, vybudování areálů pro volnočasové
a pohybové aktivity, zkvalitnění
a zatraktivnění služeb pro cykloturisty či stavba denního centra
a noclehárny pro lidi bez přístřeší.
To jsou některé ze sedmapadesáti navržených projektů, jež se
mohou stát součástí akčního plánu
města, který stanoví priority rozvoje pro roky 2017 až 2019.

„Požádali jsme komise rady, pracovní skupiny a odbory městského
úřadu, aby se podívaly na své swot
analýzy, na hlavní výstupy z analytické části, posoudily silné, slabé
stránky, příležitosti a hrozby a vydefinovaly problémy, které by se
v našem městě měly řešit, a navrhly
konkrétní opatření. Toto proběhlo, výstupy jsme získali a analytik
rozvoje města podklady zpracoval.
Nyní musíme vybrat priority a do-

mluvit se na alokaci prostředků,“
vysvětlil místostarosta Jan Kučera.
Klíčové projekty, které by se
měly stát součástí akčního plánu,
z rozpočtu města odčerpají 135 milionů korun, přičemž dalších 15 milionů bude činit rezerva pro možnost definování dalších projektů.
Město má zatím hotový průběžný
podklad k projednání. „Akční plán
bude dopracován během letních
prázdnin a schválen na podzim,“ při-

blížila analytička rozvoje města Dagmar Šnajdarová s tím, že dokument
vychází také z cílů, problémových
okruhů, opatření a rozvojových aktivit nastavených ve strategickém plánu rozvoje Rožnova pod Radhoštěm
pro roky 2008 až 2020. „Přínosy
akčního plánu jsou kontinuální rozvoj, vytvoření seznamu projektových
námětů, určení finančních zdrojů
a možnost zapojení veřejnosti,“ doplnila Dagmar Šnajdarová. (bur)

V užším výběru pro akční plán jsou zahrnuty tyto investice:
1. Mobiliář pro cyklostezku podél Bečvy
2. Vylepšení vstupních bran
a průtahu městem
3. Organizace destinačního managementu
4. Revitalizace centra města
5. Oslavy 750 let města
6. Podpora spolupráce škol
a firem
7. Analýza parkovacích stání
v průmyslovém areálu
8. Navýšení rozpočtu na opravy
komunikací
9. Rekonstrukce a úprava komunikace, ul. Pletařská
10. Rekonstrukce ul. Hraďišťko
11. Rekonstrukce přechodu a veřejné plochy u Janoštíka
12. Dobudování chodníku ul. Horská (ZŠ 5. května)
13. Světelné a signalizační zařízení Lidl, Billa
14. Nový ÚP – nejpozději v roce
2019 (zpráva o uplatňování)
15. Rekonstrukce ulice Bezručova
16. Analýza městské hromadné
dopravy
17. Analýza cyklodopravy ve
městě – cyklokoordinátor
18. I/35 křižovatka – úprava řadících pruhů

19. Cyklopodjezd pod mostem
u Eroplánu
20. Dopravní napojení průmyslového areálu na I/35
21. Snížit energetickou náročnost
veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energií
(s využitím OPŽP)
22. Zavést koncepční sledování
spotřeby energií formou EM
(energetický management)
a zřídit funkci energetika
města
23. Vodovod Sladské
24. Chodník Tylovice-Hážovice
25. Architektonická soutěž na stálou kulturní scénu – KC, dobudování kulturní infrastruktury
26. Vyčlenění venkovních ploch
na propagaci kulturních
akcí ve zvýhodněném režimu nebo zdarma, vytvoření
ploch pro bannery (plachty)
a další propagační možnosti
pro kulturu, organizace výlepu plakátů
27. Zajištění provozu a údržby
běžeckých stop na území
města a u golfového areálu
28. Rekonstrukce sportoviště, ul.
Letenská
29. Rozšíření dětských hřišť, vy-

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

39.
40.

budování areálů pro volnočasové pohybové aktivity občanů města (workoutová hřiště,
venkovní posilovna, parkúry
apod.), zabudovat je do projektů revitalizace sídlišť
Rekonstrukce a modernizace
ostatních sportovních areálů
při ZŠ zřizovaných městem
Podpora škol při využívání
čerpání prostředků (např.
projektový manažer)
Zajištění plně bezbariérové
školy v R. p. R.
Zabezpečení infrastruktury
škol (kamery, vstupy, požární
hlásiče...)
Vytvoření základních služeb
pro osoby bez přístřeší – noclehárna a denní centrum
Územní studie na jednotlivé
obytné zóny
Náměty občanů na drobné
úpravy
Smíšená plocha Kramolišov
Zpracovat, aktualizovat koncepci bydlení se zahrnutím
chybějících typů nájemních
bytů
Revitalizace městských sídlišť
Chodník Dolní Paseky

41. Rekonstrukce nám. 1. máje
42. Vybudování kolumbária –
hřbitov na Láni
43. Revitalizace lokality „Jižní
Město“
44. Efektivní veřejná správa
45. Analýza administrativní zátěže a přívětivosti místní
a státní správy ve městě vůči
občanům a podnikatelským
subjektům
46. Revize stávajícího městského majetku – soupis všech
městských nemovitostí –
funkční GIS
47. Strategické plánování partnerských měst
48. Kulturní spolupráce partnerských měst
49. Navázání nové partnerské spolupráce
50. Monitoring kvality ovzduší
51. Sběr BRKO ve městě
52. Doplnění zeleně
53. Protipovodňová opatření
54. Rozvoj městského parku
55. Koncepce financování grantů
v oblasti ŽP a jejich navýšení
56. Rekonstrukce a energetické
úspory budovy MP na ul.
Čechova
57. Městská tržnice
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Festival procestuje země Visegrádské čtyřky
Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Třináct tisíc eur, tedy zhruba tři sta
padesát tisíc korun obdrží Rožnov,
Povážská Bystrica, Śrém a Körmend na sérii putovních koncertů
s názvem Folklor Fusion Festival.
Ty se uskuteční na podzim. Finanční injekci městům poskytl Mezinárodní visegrádský fond.
„Vzhledem k tomu, že jsme požádali o sedmnáct tisíc eur, zvýší se
podíl, který musí jednotlivá města
najít ve svých rozpočtech. Intenzivně s nimi o možnostech dofinancování jednáme a věříme, že festival
nebude ohrožen,“ vylíčil vedoucí
odboru rozvoje Ivo Marcin.
Podle dramaturga pořádajícího
T klubu – kulturní agentury Martina Valáška se při návrhu programu
vycházelo z trendu slučování tradičních motivů jednotlivých zemí
s různými hudebními žánry a vytváření ryze současné verze folkloru.
„Název Folklor Fusion Festival
se naskytl úplně přirozeně a jsme
rádi, že díky podpoře Visegrádského fondu můžeme uspořádat tak
velkou a svým způsobem unikátní
akci,“ vylíčil Martin Valášek.
Každé město přivítá stejný mezinárodní tým umělců. Největší
hvězdou bude určitě Gooral, civilním jménem Mateusz Górny,
který pochází z podhůří polských
Beskyd. „Začínal jako elektronický
producent, ale záhy dokooptoval
do svých tracků místní lidové motivy a prorazil s unikátní směsicí
dubstepu, folkloru a taneční elektroniky,“ přiblížil Martin Valášek.
Česko bude reprezentovat Jitka
Šuranská, jejíž tvorba vychází z moravských a valašských lidovek. Jako

Mezinárodní Folklor Fusion Festival se uskuteční na podzim. Program
vychází z trendu slučování tradičních motivů jednotlivých zemí s různými hudebními žánry a vytváření ryze současné verze folkloru.

Česko bude reprezentovat Jitka Šuranská, kterou doprovodí kontrabasista s mandolinistou. Foto: Matouš Vinš
interpretka vážné hudby dává hudbě precizní interpretaci a nebojí se
uplatňovat zvukové efekty. Vystupovat bude s jazzovým kontrabasistou a vynikajícím mandonilistou.
Skupina PaprikaPaprika diváky
zavede do Maďarska, konkrétně do
hornatých oblastí u hranic s Ru-

munskem, jehož folklor interpretují
v rockově experimentálním hávu.
Skupinu založili staří harcovníci
maďarské scény ze skupin Trottel
a Navrang.
Slovensko nominovalo svůj vlastní soubor Považan, který k této
příležitosti nastuduje speciální

program, jenž bude reprezentovat
myšlenku festivalu Folklor Fusion.
V Rožnově se festival uskuteční
8. října od pěti hodin odpoledne
ve Společenském domě. Ve Śremu
jej mohou diváci navštívit 17. září,
v Povážské Bystřici 24. září a v Körmendu 30. října.

Na kole i klusem proti drogám. Kampaň dorazila i do Rožnova
Téměř polovina mladých lidí ve
věkové skupině od patnácti do šestnácti let má zkušenost s marihuanou. To dělá z Čechů rekordmany
v rámci celé Evropské unie. A co
hůře. Hranice zneužívání drog se
snížila k deseti letům věku dítěte.
Na tyto skutečnosti a možnosti prevence se zaměřil čtrnáctý ročník
dvanáctidenního Cyklo-běhu bez
drog. Na trase dlouhé dvanáct set
kilometrů byl Rožnov pod Radhoštěm jednou ze čtyřiceti zastávek.
„Mám skvělý pocit z toho, jak
se ve vašem městě pracuje s dětmi.
Nadšení, které tady cítíme, jsme jinde nezaznamenali. Takový přístup
je tím nejlepším, co můžeme v boji
proti návykovým látkám přát,“ řekl
mluvčí sdružení Řekni ne drogám,
řekni ano životu Pavel Mudra.
Smyslem akce je upozornit na to,
že skutečným řešením problemati-

Maraton zastavil v Rožnově v úterý 14. června. Foto: Alexandra Buršíková

ky není postihovat ty, kteří drogy
berou, nebo jim pomáhat výměnou
stříkaček, ale zajistit, aby nová generace návykové látky neužívala.
„Naším cílem je nabídnout dětem možnost informovaného rozhodnutí. Proto se i celá kampaň
jmenuje Pravda o drogách,“ vylíčil
předseda sdružení Vlastimil Špalek.
Po celou dobu maratonu probíhaly v ulicích navštívených měst
informační kampaně. Desetičlenný
tým zodpovídal otázky lidí a zároveň rozdával brožury a letáky
o nebezpečí narkotik a jejich zdravotních a sociálních rizicích. V Rožnově pod Radhoštěm zkušení lektoři navštívili také Základní školu
Videčskou, kde pro žáky šestých až
osmých tříd uspořádali besedu.
Cyklo-běh se konal v rámci Mezinárodního dne proti zneužívání drog,
který připadá na 26. červen. (bur)
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Gymnázium oslavilo šedesátku velkolepě
Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Šest set osmdesát žáků, tedy zhruba
o tři sta více než dnes, navštěvovalo
před šedesáti lety rožnovské gymnázium. Jedenáctiletá střední škola byla slavnostně otevřena v září
1956 ve Videčské ulici. V roce 1963
se rozdělila na devítiletou základní
školu a střední všeobecně vzdělávací školu tříletou. Z centra města na
Koryčanské Paseky se gymnázium
přestěhovalo před pětadvaceti lety.
„Jsme moderní škola s odbornými učebnami, vybavenými audiovizuální technikou, tělocvičnou,
hřištěm a vlastní jídelnou. Musíme
se pochlubit, že máme velmi dobré
materiální a technické podmínky
ke vzdělávání žáků,“ řekla ředitelka
gymnázia Alena Gallová.
Šedesátileté výročí oslavili studenti i pedagogický sbor ve čtvrtek
16. června. Součástí jubilejního
dne byl mimo jiné ranní průvod
městem, na který studenti vyrazili
v dobových kostýmech, dopolední školní akademie pro spolužáky

1956, 1963 a 1991. To jsou zlomové roky v minulosti rožnovského gymnázia. V tom prvním byla jedenáctiletka otevřena. Ve druhém se rozdělila na devítiletku a střední všeobecně vzdělávací školu tříletou. Ve třetím se pak přestěhovala z centra města na sídliště.

Oslavy zahájili studenti i pedagogové průvodem městem. Foto: Alexandra Buršíková

a pedagogy či podvečerní vystoupení v Janíkově stodole, kde se
veřejnosti představil školní pěvecký
sbor a dramatický soubor. Součástí
programu byla i přehlídka mimoškolních aktivit, a kdo měl zájem,
mohl si budovu gymnázia projít.
V současné době škola čítá na
čtyři sta studentů, dvaatřicet učitelů, šest správních zaměstnanců
a šest pracovnic ve školní jídelně.
„Společně se snažíme o vytvoření přátelského prostředí, o navázání otevřených vztahů mezi učiteli,
žáky a rodiči, o vytvoření příjemného a podnětného klimatu školy.
A na výsledky výchovy a vzdělávání
našich žáků můžeme být dnes hrdi.
Ať už jde o státní maturitní zkoušky nebo celostátní testování či výsledky krajských a celostátních kol
olympiád. Ale důležité je, abychom
žákům předali i základní lidské
hodnoty a v neposlední řadě i lásku
k Valašsku,“ přiblížil zástupce ředitele Jaroslav Knesl.

Film Děda ocenili rožnovští diváci stand up ovation
Jaro, dožínky, advent, vánoční
svátky či svatojánské ohně. Zajímá
vás, jak se žilo na Valašsku počátkem 20. století? Nebo to, jak se žije
v chalupách na pasekách nyní? Pak
na chvíli odložte mobily, tablety
a klávesnice počítačů a jděte do
kina na film Děda.
V Rožnově pod Radhoštěm jej
tvůrci představili v pátek 3. června. Po řadě premiér už nebyli tak
napjatí jako při promítání v Evropském parlamentu v Bruselu či na
Mezinárodním filmovém festivalu
pro děti a mládež ve Zlíně. Když
se však v závěru dočkali stand up
ovation, bylo na nich vidět, že mají
z ohlasu diváků radost.
„Moc mě těší, že se film líbí.
Máme za sebou už několik promítání a můžu říct, že lidi reagují
úžasně. Moc jim děkuji za všechny
dopisy, maily, telefonáty, kterými
mě počastovali,“ řekla spoluautorka námětu a scénáře Marta Santovjáková Gerlíková, která s jistou
nelibostí sleduje odklon lidí od přírody a tradic.
„Tím, že mám malou dceru, vnímám, že rodiče na Valašsku tlačí
děti do hokeje, golfu a dalších aktivit, které jsou trendy, takže jsem
je chtěla motivovat k tomu, aby je
posílali taky do přírody, která je
tady nádherná,“ vyznala se Marta
Santovjáková Gerlíková.
Snímek Děda je nízkorozpočtový, štáb hospodařil se třemi miliony
korun. „Realizace proto byla složi-

Divákům se v kině Panorama představili členové štábu i herci filmu. Zleva: Lukáš Španihel (propagace filmu, starosta), Jan
Václavík (traktorista), Marta Santovjáková Gerlíková (námět, scénář, režie historické linie), Mejla Basel (režie, námět, scénář,
zvuk), Petr Kubelík (hudba), Jirka Novotný (kamera, režie historické linie, střih), František Segrado (filmový děda), David Suchařípa (táta), a Adam Bíreš (mikrofonista).
Foto: Alexandra Buršíková
tá. Film vznikal v průběhu tří let.
Ostatní celovečeráky vznikají ve
štábu padesáti lidí, my jsme jeli ve
čtyřech. Nervové vypětí tedy bylo
značné, každý měl řadu funkcí. Výsledek ale není o penězích, je tam
cítit srdce,“ vysvětlil režisér snímku
Mejla Basel.
Těší jej, že lidé na promítáních
reagovali velmi vstřícně. „Je ale těžké předjímat, jak zareagují diváci
v jiných regionech. Snad ale dobře.
Měli jsme premiéru na filmovém

festivalu v Břeclavi a i tam byli diváci úžasní,“ řekl Mejla Basel.
Podle filmového dědy Františka
Segrada snímek vypovídá mnohé
o měnících se vztazích vnoučat
a prarodičů.
„Děti se domnívají, že když to
umějí líp s moderními technologiemi, umí i líp žít. V přímé konfrontaci se však ukáže, že je to
naopak. Film je podle mého tak
trochu i návodem na to, že se dá žít
i jinak,“ vylíčil František Segrado.

Celovečerní snímek začíná tím, že
k rázovitému valašskému dědovi
přijíždějí na prázdniny vnoučci
z Prahy. Zaneprázdnění rodiče vysílají děti v dobrém úmyslu změnit
jejich virtuální svět internetu, mobilů a tabletů. Na valašské vesnici
totiž vše funguje trošku jinak. Ne
že by tu nebyl signál, ale ti Valaši
zkrátka žijí tak trochu po svém.
Vznik snímku podpořil kromě řady
firem, obcí a měst také Rožnov pod
Radhoštěm.
(bur)
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Reklamní poutače
zpoplatní až v zimě
Zpoplatnění reklamních poutačů,
takzvaných áček, které podnikatelé
umísťují na veřejném prostranství,
se odkládá. Novou obecně závaznou vyhlášku by měli zastupitelé
schvalovat až na konci roku.
„Radní zaúkolovali úředníky
městského úřadu, aby zrevidovali
počet poutačů, který je povolený,
zkontrolovali skutečný stav a případně upozornili majitele, že jejich áčko není umístěno v souladu
s platným právním předpisem. Teprve poté, až budeme vědět, kolik
poutačů je povolených a kolik ne,
budeme dopilovávat novou obecně
závaznou vyhlášku,“ upozornil starosta Radim Holiš.
Zpoplatněním chce radnice docílit snížení počtu reklamních stojanů, které zaplavily město.
(bur)

Městské hřiště otevřou na jaře
Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Téměř šest milionů korun získal Rožnov pod Radhoštěm z ministerstva školství mládeže a tělovýchovy na rekonstrukci víceúčelového městského sportovního areálu v Letenské ulici.

Milovníci sportu se dočkali. Rekonstrukce víceúčelového městského
hřiště v Letenské ulici za zhruba
dvacet milionů korun je za dveřmi.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy totiž poskytlo Rožnovu
finanční injekci ve výši téměř šesti
milionů korun. Na výsledky dotačního řízení čekali pracovníci radnice od ledna, kdy předložili žádost
o podporu.
„Ze získání peněz máme o to
větší radost, že převis požadavků
vůči alokovaným zdrojům byl zhruba desetinásobný. Pro úspěch jsme
udělali maximum a vyplatilo se to,“
vylíčil starosta Radim Holiš s tím,

že soutěží na dodavatele se cena
potřebná na rekonstrukci ještě v řádech milionů korun sníží.
„Reagujeme na dlouhodobou absenci atletického oválu s umělým
povrchem, a to nejen v Rožnově
pod Radhoštěm, ale v celém mikroregionu. Obdobná situace je tady
s hřišti, kdy nemáme ani jedno,
které by technicky umožňovalo pořádání sportovních soutěží na místní, regionální, popřípadě krajské
úrovni,“ zdůvodnil vedoucí odboru
rozvoje Ivo Marcin.
Víceúčelové městské hřiště počítá s atletickým běžeckým oválem,
dráhou pro in-line brusle, hřišti na

malou kopanou, házenou, tenis, odbíjenou, basketbal, volejbal a sektory pro vrh koulí a skok daleký.
Zastupitelé na zasedání 21. června
schválili spoluúčast města na stavbu
ve výši 14, 729 milionu korun.
„Trochu se obávám, že ostatní
školy teď budou mít pocit, že jsou
o něco ošizeny. A rekonstrukci hřiště by si určitě zasloužila například
Videčská, která má sportovní třídy,“
řekla zastupitelka Markéta Blinková.
Podle vedení města jsou však
podobné úvahy liché. „Investice do
dalších školních hřišť se rozhodně
nezastaví,“ upozornila místostarostka Kristýna Kosová.

Skanzen chystá unikátní výstavu krojů za dvacet milionů
Práce na unikátní expozici valašských krojů a tradičního textilu ve
Valašském muzeu v přírodě finišují. Dlouhodobá výstava s názvem
Jak jde kroj, tak se stroj bude otevřena na podzim v objektu Sušák.
Její výjimečnost spočívá v několika
ohledech. Mimo jiné v nákladech,
které přesáhnou jednadvacet milionů korun.
Návštěvníci si budou moci na
ploše přesahující šest set metrů
čtverečních prohlédnout po dobu
nejméně pěti let na tisíc kusů oděvů a krojových součástí reprezentujících různé podoby tradičního
odívání na Valašsku, především
pak oblasti Rožnovska. Exponáty
pokryjí období od konce 18. století
po současnost.
„Jedná se o historicky první
dlouhodobou výstavu valašských
krojů a tradičního textilu uskutečněnou v takovém rozsahu. Zakomponovány do ní budou i moderní
výstavní prvky tak, aby bylo toto
téma přiblíženo i mladší generaci.
Součástí projektu je také digitaliza-

Ředitel skanzenu Jindřich Ondruš podepsal s jednatelem
Foto: Jan Kolář
společnosti Tomášem Skalíkem smlouvu o dílo.
ce textilních sbírkových předmětů
a jejich zpřístupnění v online katalogu sbírek Valašského muzea
v přírodě,“ přiblížil ředitel muzea
Jindřich Ondruš.
Expozice bude členěná na několik oddílů. Přiblíží vývoj krojů
v čase a také druhy oděvů vzhledem
k různým příležitostem. Návštěvník

tak pozná, jaké oblečení se nosilo
při svatbě, jaké ke křtu dítěte či
k pohřbu. Zdůrazněné budou také
různé sociální skupiny nositelů.
Součástí výstavy bude otevřený
depozitář, v němž poznají návštěvníci variabilitu a různé techniky
provedení krojových součástí.
„Lidé jsou totiž v představě o kro-

jích hodně ovlivnění folklorními
soubory. To je ale velmi omezené
vnímání,“ vylíčila náměstkyně
skanzenu Eva Románková.
Na firmu, jež expozici vybuduje,
vyhlásilo muzeum soutěž. Vítězem
se stala opavská společnost Art
Consultancy. „Nejnáročnější nyní
bude připravit výstavní prostory
po technické stránce, aby exponáty
co nejméně trpěly. Prvním krokem
bude instalace nové vzduchotechniky. Expozici budou také sledovat
speciální senzory. Musíme nastavit
prostředí tak, aby odpovídalo dané
sbírce. Nastavit osvětlení, odpovídající vlhkost i teplotu,“ řekl ředitel
Art Consultancy Tomáš Skalík.
Podle uzavřené smlouvy bude výstava Jak jde kroj, tak se stroj připravená do 31. října. Následovat bude
zkušební provoz a slavnostní otevření.
Osmdesát procent nákladů pokryjí takzvané norské fondy. Zbytek zaplatí ministerstvo kultury.
Partnerem projektu je muzeum
Maihaugen v norském Lillehammeru.
(bur, mib)
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VYHLAŠUJI CVIČNÝ POPLACH. Tuto větu si v pátek 3. června v osm hodin ráno vyslechlo z rozhlasu na tři sta padesát žáků Základní školy Pod Skalkou. Vzápětí poté, co děti vyběhly
ze tříd a seřadily se před budovou, dorazili na místo hasiči, kteří do chodby natáhli hadice. „Dostali jsme hlášení o zakouření prostor, takže jsme udělali průzkum a zjistili, že
šlo jen o zauzení malých věcí,“ vylíčil hasič Pavel Jurajda. Cílem cvičení bylo vyzkoušet s dětmi bezproblémovou evakuaci. „Požární nácvik organizujeme vždy jednou ročně
a většinou jej směřujeme ke dni dětí, protože nemá jen poučit, ale také zabavit,“ vysvětlila ředitelka školy Kristina Kubečková. Na školním hřišti se děti mohly zdokonalit
v resuscitaci, vyzkoušely si lanovou dráhu a hasiči jim představili vybavení požární cisterny.
(bur), foto: Alexandra Buršíková

Festival Ondrášova valaška roztančil Rožnov
Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Na sedm set diváků ocenilo potleskem společný koncert folklorních
profesionálů Vojenského uměleckého souboru Ondráš z Brna a Slovenského ľudového uměleckého
kolektívu z Bratislavy, který se v sobotu 11. června konal v amfiteátru
Na Stráni v rámci historicky prvního Supervíkendu. Součástí třídenního programu byla také řada akcí
pro děti, festival vína a folklorní
festival Ondrášova valaška.
„Vše vypuklo v pátek odpoledne
na Masarykově náměstí vystoupením dětských složek souboru
Ondráš, na který navázala akce
Střediska volného času s názvem
Rozhýbejme Rožnov,“ přiblížil destinační manažer Marek Havran
s tím, že páteční program vrcholil
večerním benefičním programem
souboru Ondráš ve Valašském muzeu v přírodě.
Plno bylo na náměstí také v sobotu dopoledne. Několik stovek lidí
aplaudovalo společnému koncertu
Beskydského dechového orchestru
při rožnovské základní umělecké
škole a Dychového orchestru při
Základní umělecké škole v Povážské Bystrici. Divákům se postupně
předvedli také členové Ondrášku,
Ondráše, Javořiny i Radhoště, kteří
roztančili náměstí.
A lidé také koštovali víno. „Jsme
rádi, že jsme měli možnost vyzkoušet vína od moravských vinařů.

Supervíkend, který do Rožnova nalákal stovky návštěvníků, má
premiéru za sebou. Součástí třídenního programu byl folklorní festival Ondrášova valaška, festival vína a řada akcí pro děti.

Vojenský umělecký soubor Ondráš roztleskal náměstí. Foto: Alexandra Buršíková
Stihli jsme i nějaká zahraniční,
hodně nám chutnala ta francouzská. No a společný koncert orchestrů, ten byl vynikající,“ pochvaloval
si premiéru festivalu vína Jan Hrabal, který přijel z Nového Jičína.
Cestou z Bumbálky se v Rožnově zastavili také cykloturisté z Pře-

rova. „Chtěli jsme si s manželem
udělat přestávku na oběd a náhodně jsme objevili, že se tady koná tak
skvělá akce. Program se nám moc
líbí a víno je výborné,“ řekla Romana Radová.
V sobotu odpoledne a večer
pokračoval vinný festival ve Va-

lašském muzeu v přírodě, kam se
přesunul i kulturní program. Návštěvníci se mohli zúčastnit také
tanečního workshopu. „Se ženou
jsme si sice nezatancovali, protože
mě bolí záda, ale jinak to bylo krásné odpoledne. Program byl úžasný,
celá naše rodina folklor miluje, takže jsme si to užili,“ usmál se Petr
Kolečkář, který přijel z Frýdku-Místku s manželkou a vnučkou.
Vhod jim přišly i vinařské stánky. „Trochu se vínu věnujeme
a nějakou tu láhev si určitě domů
odvezeme. Manželovi se nejprve
do skanzenu moc nechtělo, ale nakonec byl vlastně velmi spokojený,“
prozradila Marcela Kolečkářová.
Vrcholem víkendu se stalo vystoupení Vojenského uměleckého
souboru Ondráš z Brna a Slovenského ľudového uměleckého kolektívu z Bratislavy. „Bylo to krásné
představení a moc se nám líbilo.
I s kamarády jsme si to užili a shodli jsme se, že je jen dobře, že Valaška žije dále. Stále má rozhodně
co nabídnout,“ řekla Eva Staňková
z Rožnova.
Do Supervíkendu patřil také sobotní Pohádkový les, v jehož rámci
se cestou od muzea k Jurkovičově
rozhledně vydalo na dvě stě dětí.
Třídenní program pak ukončil nedělní dětský den s názvem Kdo si
hraje, nezlobí a odpolední přehlídka
folklorních souborů ve skanzenu.
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Léto v knihovně? Vycházky, Fulghum a revize!
Pavel Zajíc
zapa@knir.cz

Léto a prázdniny, které
se blíži, jsou obdobím,
na něž je navázáno mnoho asociací. Ve spojení
s knihovnou je to asi zejména poležení s knihou u vody na koupališti, u moře či rybníka. Kniha totiž,
pokud je dobře napsaná, dokáže
čtenáři připravit mnohá dobrodružství a jeho mysl se pak odpoutává od
všedních starostí, které dokážou člověka pořádně zavalit. Vlastně ona
současnost tolik upjatá na výkon,
rychlost a maximalitu není nijak růžová. A proto naučit se skutečně odpočívat je důležité a kniha, potažmo
knihovna jako domov knih, k tomu
může napomoci. Co tedy rožnovská
knihovna nabízí o prázdninách?
V prvé řadě jsou to prázdninové vycházky pamětí města, které
knihovna pořádá již devátým (skoro se tomu bráním uvěřit) rokem
ve spolupráci s aktivními seniory
soustředěnými kolem projektu
Město v mé paměti. Vycházkám
jsou tradičně vyhrazeny prázdni-

nové čtvrtky. Vychází se většinou
od knihovny v 16.00 a okruhy,
kterým se budeme v letošním roce
věnovat? Rožnovský park Hájnice
(7. 7.), rožnovské náměstí (21. 7.),
sídliště Záhumení (28. 7.), Tylovice
(4. 8.), ulice Na Drahách a Kramolišov (11. 8.), Dolní Paseky (18. 8.)
a vycházka naslepo (25. 8.). Věřím,
že procházkám bude přát počasí.
Možná jste si všimli, že ve čtvrtek 14. 7. se procházka neuskuteční.
V tento den však knihovna pořádá

v rožnovském kině Panorama představení projektu LiStOVání z knihy
amerického spisovatele Roberta
Fulghuma Drž mě pevně, miluj mě
zlehka. Představení bude zpestřeno
osobní účastí autora. Takže se můžete těšit na Lukáše Hejlíka, Věru
Hollou, Alana Novotného a Roberta Fulghuma.
Avšak knihovna bude také v průběhu prázdnin uzavřena a to VČETNĚ BIBLIOBOXU. Ve dnech od
18. 7. do 22. 7. bude probíhat revize

knihovního fondu a následně pak od
25. 7. do 7. 8. čerpání řádné dovolené zaměstnanců knihovny. Revize
znamená, že knihovníci musí celý
fond čítající zhruba 62 000 knih
knihu po knize porovnat s databází
přírůstků a úbytků. Následně je pak
nutné fyzické dohledání dokumentů
chybějících a opravit případné chyby. Tuto činnost není možné provádět při normálním běžném provozu,
kdy jsou knihy v pohybu mezi čtenáři a knihovnou. Věřím, že nám
naši čtenáři tuto komplikaci prominou a nezlomí nad knihovnou hůl.
Jednou za pět let musí revize být
provedena. Zde je důležité upozornit, že v období uzavření knihovny
nebudou odesílány upomínky.
Jediná služba, která bude v průběhu uzavření knihovny čtenářům
k dispozici, je půjčování e-knih.
Zde je však předpoklad, že vlastníte mobilní zařízení s Androidem
(popř. s iOS), popřípadě čtečku
knih od E-reading.
Proto, chcete-li být přes prázdniny dostatečně předzásobeni literaturou, navštivte knihovnu na počátku prázdnin.
Děkujeme za pochopení a přejeme vše dobré.

Astronautalis na cestě mezi festivaly RfP a Pohoda
Martin Valášek
tka@tka.cz

ASTRONAUTALIS ( USA)
YAWL (USA/D)
Čtvrtek 7. července 2016
20.00 – Společenský dům
27. VALAŠSKÉ FOLKROCKOVÁNÍ
Sobota 13. srpna 2016
18.00 – amfiteátr Na Stráni
ve Valašském muzeu v přírodě
Od roku 2009, kdy se Andy Bothwell neboli Astronautalis poprvé
zjevil v Česku, se změnila spousta
věcí. Z lehce obskurního rappera
na okraji zájmu se stala respektovaná osobnost alternativního hip
hopu a jeho poslední album „Cut
the Body Loose“ se stalo bez nadsázky malou senzací. Nezměnil se
ale Andy a to, čím si dovede získat
na svou stranu 10 lidí v poloprázdném baru stejně jako tisícový festivalový kotel: nasazení, bezprostřednost, energie a v nejlepším slova
smyslu pozitivní přístup k muzice.
Andyho očividně baví, co dělá
– a dovede svoje nadšení neopakovatelným přístupem přenést
i na publikum. Deska, kterou jeho
fanoušci a fanynky měli léta v hlavě, čili „Pomegranate“ je totálně
návyková věc, ovšem nová fošna
má potenciál ji z piedestalu shodit.
Je svým způsobem přelomová tím,

Andy Bothwell neboli Astronautalis. Foto: archiv TKA
jak kombinuje různé hudební styly, ale zároveň zůstává kompaktní
a v každé poloze intenzivní až na
dřeň. V žebříčcích vede nečekaně
dobře (třetí místo v hiphop USA
iTunes, páté v českém iTunes) a je
pro Andyho odměnou za dlouholetou práci na sobě samém. Do
Rožnova přijíždí potřetí, po společném vystoupení s Bluebirdem
a vyprodaném koncertu na Vrahu
s kompletní kapelou, se tentokrát
objeví sám, pouze se svým fenomenálním rapem.
Jeho cesty se v Rožnově pod
Radhoštěm zkříží s Ancient Mithem, jiným americkým rapperem,
vystupujícím v současnosti spolu
s německým producentem Dotem

pod názvem YAWL. Debutní deska
se jmenuje „A Pile To Keep, A Pile
To Burn“ a přináší porci sofistikovaného hip hopu určeného náročnějším posluchačům, kteří ocení
rafinovanost výpovědi. Ancient
Mith hrál v Česku už několikrát,
jednou i v nedaleké Bystřičce na
festivalu Cultburger Picnic.
Opět po roce se setkáme na Valašském folkrockování, kde přivítáme barda české pop music Václava
Neckáře se skupinou Bacily, ale
také novodobého písníčkáře Voxela s netradičním pojetím hudební
produkce. Mezi překvapení festival
patří mezinárodně uznávaná ukrajinská skupina AtmAsfera, kterou
lze žánrově zařadit do world music

a na závěr zahraje legendární kapela Stromboli s Bárou Basikovou.
Zbrusu nový koncertní program
Václava Neckáře nazvaný „Mezi
svými“ nabízí po nedávném úspěchu stejnojmenného vánočního
alba. Zcela nově koncipovaný, více
akustický program, který vychází právě z řady titulů tohoto alba
a dalších balad ze zpěvákova bohatého repertoáru. Např: Suzanne,
Podej mi ruku a projdem Václavák,
Potulný hráč. Zvuk kapely Atmasfera je kombinací protichůdných
hudebních stylů. Na jedné straně
z něj vyzařuje sametová jemnost
a lehkost, na druhé straně syrová
energie a síla. Voxel patří k nejvýraznějším mladým interpretům
u nás. V roce 2013 se stal vítězem
ankety Hvězda internetu a také
majitelem ceny televize Óčko. Během své sólové kariéry se Voxel od
původního elektropopu posunul
spíše ke kytarovému písničkářství,
na koncertech podobně jako třeba
Ed Sheeran baví publikum s využitím chytrých krabiček a efektů.
V září 2015 vydal druhé album pod
jménem Motýlí efekt. Znovu oživlá
legenda z osmdesátých let Stromboli vydala nové album Fiat Lux.
Představí se v původní sestavě Michal Pavlíček, Bára Basiková, Klaudius Kryšpín, Jiří Veselý a Vendula
Kašpárková. Posluchači se mohou
těšit na osvědčené skladby jako Veliké lalula, Osiřelá košilela, Ó hory,
ó hopy, Carmen a mnoho dalších.

Vytrhněte dvojlist, přeložte (do formátu A5) a poté perforovanou část prořízněte.
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Nehoda? Ne, jenom
nácvik první pomoci
Na dosavadní přednášky
první pomoci bude od září
navazovat další série, v níž
budou připraveny simulace
neobvyklých zranění a nehod, ale i první pomoc při
běžně vzniklých zraněních.
Jitka Proroková

j.prorokova@svcroznov.cz

Středisko volného času v Rožnově
pod Radhoštěm uspořádalo další
lekci poskytování první pomoci. Tentokrát byla pro účastníky
přednášky připravena autonehoda
s chodcem a pád ze schodů. Přítomní získali nové poznatky: jak
se zachovat při takové autonehodě,
jak vytáhnout řidiče z auta, čeho se
vyvarovat při nehodě.
Jako druhá simulace úrazu byl
pád ze schodů, kdy se účastníci

museli postarat nejen o zraněného,
ale také o hysterického člověka,
který byl ze vzniklé situace v neklidu a mohl by svým chováním negativně ovlivnit další průběh pomoci
zraněnému.
Chtěla bych poděkovat všem
frekventantům, kteří se aktivně
zapojovali do průběhu kurzů. Velký dík patří také přednášejícím za
trpělivý přístup, ale také všem pomocníkům, kteří věrohodně simulovali situace, při nichž je v možnostech každého člověka přispět
k záchraně zdraví a života spoluobčanů.
Na dosavadní přednášky první
pomoci bude od září 2016 navazovat další série, v nichž budou připraveny simulace neobvyklých zranění a nehod, ale i první pomoc při
běžně vzniklých zraněních. Těšíme
se na hojnější účast na kurzech první pomoci pro zájemce z Rožnova
pod Radhoštěm i z širokého okolí.

Děti si nacvičily, jak se zachovat při autonehodě. Foto: Jitka Proroková

CESTOVNÍ KANCELÁŘ LAST MOMENTY
ŘECKO – Chalkidiki

TERMÍN: 7. 7.–18. 7. (12 dnů = 11 nocí) – let OV
studia Asterios, vl. strava cena: 11 900 Kč

LÉTO 2016
JIŽ 26. SEZONA
Rožnov p. R.:
Val. Meziříčí:
Vsetín (hotel Vsacan):
Frenštát p. R.:

571 625 570
604 213 990
739 256 894
556 836 534

www.jokratour.cz

TERMÍN: 12. 7.–21. 7. (10 dnů = 7 nocí) busem
studia, vl. strava
cena: 5 400 Kč
hotel se snídaní
cena: 6 500 Kč
děti u studií platí pouze 1 000 Kč!

TURECKO

4* hotely ALL INCLUSIVE!
letecky z Ostravy i Brna
pobyty na 8, 11 a 12 dní
h. Kleopatra Dr.B. cena od 17 100 Kč
h. Lonicera World cena od 16 900 Kč

Rožnovský slavíček po osmnácté

Monika Drexlerová, Monika Billová a spol. jako Kozí duo. Foto: archiv SVČ
Už po osmnácté proběhla ve
Společenském domě v Rožnově
pod Radhoštěm tradiční pěvecká
soutěž Rožnovský slavíček, kterou
připravilo Středisko volného času,
za podpory města Rožnov pod
Radhoštěm.
Letos se nám představilo bezmála šedesát dětí základních škol
a mateřských škol.
Soutěž měla velmi vysokou úroveň, a tak bylo pro porotu velmi
těžké vybrat ty nejlepší zpěváky.
V
kategorii
předškolních
a mladších školních dětí vyhrála
šestiletá Libuše Krausová nominována za ZŠ Hutisko-Solanec
s písní Proč kukáš žežuličko. Druhý se umístil Filip Lovas z MŠ
1. máje 864 s písní My jsme žáci
3. B. Třetí místo obsadila Eliška
Přikrylová, která reprezentovala
ZŠ Koryčanské Paseky.
V kategorii 1. stupně ZŠ, vyhrála Jolana Klimszová, reprezentující ZŠ Koryčanské Paseky
s písní Město na řece od Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka
a ukázala, že je opravdový pěvecký talent. Druhé místo obsadila
Karolína Chýlková, nominována
za ZŠ Pod Skalkou a třetí skončila Tereza Kuběnová ze ZŠ Hutisko-Solanec s písní Katarze od
skupiny Slza.
V kategorii 2. stupně ZŠ zvítězil Patrik Vašek nominovaný za

ZŠ Zubří, který výborně zazpíval
píseň od Enriqua Iglesiase Hero,
druhá skončila Natálie Ondřejová taktéž ze Zubří s písní Feeling
good od Carly Rose Soneclear.
Třetí skončila Klára Frýdecká
s písní Ve dvou od Moniky Bagárové.
V nejobsáhlejší kategorii zpěv
skupin předvedly perfektní výkon
spolužačky ze ZŠ Pod Skalkou
Rozárka Janušová, Tereza Včelařová, Karolína Chýlková a Petra
Jurajdová s písní Buchet je spousta a obsadili první místo. Druhé
byly Aneta Kolaříková a Beata
Klimszová z Gymnázia Rožnov
a třetí místo obsadily zpěvačky ze
ZŠ Koryčanské Paseky, Kateřina
Pavlicová a Kristýna Brázdilová.
V kategorii zpěv a choreografie
skupin vyhrály Viktorie Jandová,
Bibi Karafiátová, Kateřina Pavlicová, Anna Jurajdová, Vendula
Beutlová a Aneta Talpová ze Základní školy Koryčanské Paseky
s písní Akáty šumí ŠŠŠ.
V poslední kategorii Estráda
zvítězily děti ze ZŠ Pod Skalkou,
Monika Drexlerová a Monika
Billová s písní Kozí duo z pohádky Moderní Karcoolka.
Všem zúčastněným děkuji za
výborné pěvecké výkony a těším
se na shledanou při 19. ročníku
Rožnovského slavíčka.
Jan Trlica, SVČ

ITÁLIE – kemp Cesenatico

CHORVATSKO

TERMÍN: 8. 7.–17. 7. (10 dnů = 7 nocí)
stany – dospělí
cena: 4 900 Kč
karavany – dospělí
cena: 5 600 Kč
děti ve stanech za 3 200 Kč
děti v karavanech za 3 800 Kč

MAĎARSKO – termály
BÜKFÜRDÖ – SÁRVÁR

doprava + plná penze v ceně!
NOVĚ – MOBIL HOMY s KLIMATIZACÍ!
V areálu kempu nový krásný BAZÉN!
Vstup na bazén ZDARMA.

TERMÍN: 12. 7.–21. 7. (10 dnů = 7 nocí)
karavany – dospělí
cena: 5 400 Kč
mobile home – dospělí cena: 6 500 Kč
děti v karavanech za 3 700 Kč
děti v mobile homech za 4 500 Kč

TERMÍN: 8. 7.–17. 7. (10 dnů = 7 nocí)
vila Dramalj
cena: 7 800 Kč
pavilony Riviera
cena: 7 800 Kč
hotely
od 7 800 Kč
doprava + polopenze v ceně!
dítě do 12 let ZCELA ZDARMA

TERMÍN: 25. 9.–28. 9. za 4 800 Kč
V ceně: bus, 3 noci s polopenzí,
pobytová taxa, průvodce, vstupy.

KOMPLETNÍ NABÍDKU NALEZNETE
na www.jokratour.cz

PÍŠETE S NÁMI NOVINY

STRANA 10 / 28. ČERVNA 2016

Tak jak vám to letos ve škole šlo, pane učiteli?
Vadí mi, že dáváte hodně
úkolů. Jste někdy dost drsná, až moc. Chce to větší klid
v dalším pololetí. Mohl byste
nosit dříve opravené testy!
Tento půlrok byl s vámi bezproblémový. Jste v pohodě
a dobře se hodiny prožívají.
Učivo se musíme učit podle
osnov, tak to je. Uberte úkoly, prosím!!! Jinak je dobré
prolínání her s učením.
Jaroslav Polášek

jaroslav.polasek@sedmikraska.cz

Netušili jste, že na Sedmikrásce
dostávají hodnocení nejen žáci,
ale i jejich učitelé? Tak to je u nás
již 15 let. Pro nové žáky a učitele je to nezvyklý zážitek, pro ty

Školáci ze Sedmikrásky hodnotí učitele. Foto: archiv ZŠ Sedmikráska

zkušenější již běžná věc. Musíme
přiznat, že jsme trochu napjati, co
se na sebe dozvíme. Ale je to prostě šance se poučit a něco změnit,
nebo udělat příště ještě lépe. Prostě zpětná vazba.
V šesté třídě je formulace velmi
vstřícná a kladná, ale s věkem žáci
vypíchnou i negativa, své okamžité reakce na neúspěch, naštvání.
A často jsme rádi, že děti ocení náš
přístup a snahu, schopnosti.
Podobně zajímavé čtení mohou
čekat i žáci od učitelů, neboť v šesti
ročnících hodnotíme všechny žáky
slovně. V sedmém ročníku je známka se slovním komentářem a pouze
v 8. a 9. ročníku Sedmikrásky se
jedná o klasickou klasifikaci známkou, se slovním úvodem přiloženým k vysvědčení.
V tomto pololetí je to tedy za
námi, a po prázdninách je třeba
zase zabrat.

Street dance show Heart2Beat ukončila taneční sezonu

V Janíkově stodole se tančilo. Akci Street dance show uspořádalo Heart2Beat. Foto: archiv SVČ Rožnov
Poslední květnový pátek uspořádala taneční skupina Heart2Beat ze
Střediska volného času každoroční
akci s názvem „Street dance show“
v Janíkově stodole.
Již tradičně se tato akce pořádá
na zakončení celé taneční sezony.
Děti zde mají jedinečnou možnost
ukázat svým rodičům, ale i přízniv-

cům tance, co se v průběhu školního
roku naučily. Na show se předvedly
všechny věkové kategorie taneční
skupiny H2B a SB. Na parketu si
zatančili ti nejmenší, také juniorky,
dospělí tanečníci a představili se i samotní rodiče některých dětí.
Vedle tanečníků skupiny Heart2Beat vystoupili také speciální

hosté. Svou návštěvou Rožnova
poctila spřátelená taneční skupina
ze Slovenska „Len Tanec“, která
návštěvníkům ukázala své taneční
nadání. Letošní představení pro veřejnost bylo možno zhlédnout pouze v jediném čase, a to od 17.30.
Na závěr probíhalo poděkování
a vyhlašování nejlepších tanečníků.

Tímto byla zakončena celá letošní
taneční sezona. Taneční skupina
Heart2Beat informuje případné
zájemce, že nábor tanečníků pro
sezonu 2016/2017 bude probíhat
v polovině září. I v příštím školním roce se na vás těší Heart2Beat
a Static Breakers ze Střediska volného času.
Hana Macháčová

V Domově pro seniory se povídalo, zpívalo a vzpomínalo
Povídáte si, co že to vlastně je to
jarní povídání a vzpomínání? Již to
není – bylo. Příjemné odpoledne
pro obyvatele Domova seniorů připravily členky i dobrovolnice našeho Spolku rožnovských žen.
Ve středu 30. března 2016 odpoledne jsme přivítaly obyvatele
Domova seniorů v jejich jídelně.

I když bylo krátce po Velikonocích,
velikonoční nálada, vyzdobený velikonoční stůl, zdobení velikonočních
perníčků, vajíček, drátkování, malé
občerstvení i malý balíček perníčků
od žen, to vše přispělo k pohodové
atmosféře všech zúčastněných.
Povídali jsme si o významu velikonočních svátků, o zvycích na

Valašsku i jinde, protože obyvatelé tohoto zařízení nejsou jenom
z Valašska. A což teprve, když do
jídelny přišli Rožnovští ogaři, kteří
svým pásmem předvedli masopustní obchůzku před příchodem postního období. A jak voněl ten domácí špek, který přinesli a který byl
potřebný k jejich vystoupení. Taky

jejich nepřekonatelné zpěvy rozveselily všechny přítomné. Nakonec
se hrálo i na přání a zpívali všichni,
co byli v sále.
Ogaři, děkujeme. Pomohli jste
zahřát srdíčka babiček a dědečků
z domova. Za spolupráci děkujeme
i vedení tohoto zařízení.
Marie Rethyová

INFORMACE / INZERCE

STRANA 11 / 28. ČERVNA 2016

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení v souladu
se zákonem č. 312/2002
Sb., o úřednících územních samosprávných celků
Město Rožnov pod Radhoštěm vyhlašuje výběrové řízení na úředníka
zařazeného do organizační struktury Městského úřadu Rožnov pod
Radhoštěm, odbor správy majetku.
I. Náplň práce:
Právní služba na úseku samosprávy
i státní správy, zejména pak:
 příprava, zpracování a právní
posouzení majetkoprávních smluv
a jejich evidence pro odbor správy
majetku,
 zajišťování majetkoprávní správy majetku obce, jeho nabývání,
pronájmu, prodeje a jiných forem
dispozice,
 kontrola smluvních ujednání,
 souhrnné zpracovávání smluv
při správě majetku obce,
 podávání základních informací
občanům a právnickým osobám
v majetkoprávní oblasti,
 řešení nezaplacených pohledávek z dlužného nájemného z bytů
ve vlastnictví města, včetně podávání žalob na jejich vymožení,
 sepisování a podávání žalob na
vyklizení bytů,
 zastupování města v soudních
řízeních,
 zastupování města ve správních
řízeních.
II. Místo výkonu práce:
Rožnov pod Radhoštěm.
III. Předpoklady pro vznik
pracovního poměru úředníka:
Uchazeč musí splňovat předpoklady podle § 4 zákona č. 312/2002
Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů.

IV. Další požadavky pro vznik
pracovního poměru úředníka:
 vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu právního směru,
 důkladná znalost především
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, znalost zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, znalost zákona č.
256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů,
 všeobecný právní přehled,
 práce na PC (Word, Excel, Internet Explorer atd.),
 řidičský průkaz skupiny B,
schopnost aktivního užívání osobního vozidla,
 rozhodnost, přesnost, preciznost,
 dobrý verbální i písemný projev,
 komunikativnost, spolehlivost,
samostatnost,
 praxe v oblasti státní správy
a samosprávy výhodou.
V. Přihláška do výběrového řízení:
Přihláška zájemce o zaměstnání
musí obsahovat:
 jméno, příjmení, titul zájemce,
 datum a místo narození zájemce,
 státní příslušnost zájemce,
 místo trvalého pobytu zájemce,
 číslo občanského průkazu nebo
číslo dokladu o povolení k pobytu,
jde-li o cizího státního občana,
 datum a podpis zájemce.
VI. Požadované doklady:
K přihlášce do výběrového řízení
zájemce připojí tyto doklady:
 životopis, ve kterém se uvedou
údaje o dosavadních zaměstnáních
a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, e-mailovou adresu a telefonní
kontakt,
 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích
státních příslušníků též obdobný
doklad osvědčující bezúhonnost

vydaným domovským státem; pokud takový doklad domovský stát
nevydává, doloží se bezúhonnost
čestným prohlášením,
 ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
VII. Platová třída:
Druh práce, na který je výběrové
řízení vyhlášeno, je zařazen do jedenácté platové třídy.
VIII. Podání přihlášek:
Přihlášky se podávají písemně poštou nebo podáním na podatelně
Městského úřadu v Rožnově pod
Radhoštěm na adrese:
Městský úřad
Masarykovo náměstí 128
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
v obálce s označením „NEOTVÍRAT – Přihláška do výběrového
řízení na pozici úředníka, odbor
správy majetku “.
Termín předložení přihlášek:
do 11. 7. 2016.
Při podání přihlášky prostřednictvím pošty se za datum doručení
přihlášky považuje datum uvedené
na podacím razítku pošty.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo
zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo místo
neobsadit.
Bližší informace lze získat na Městském úřadě v Rožnově pod Radhoštěm u vedoucí odboru správy
majetku Ing. Michaely Slobodové,
kancelář č. dveří 205, telefon č.
571 661 149, mobil: 739 503 630,
e-mail: slobodova.osm@roznov.cz
Ing. Miroslav Martinák, v. r.
tajemník Městského úřadu
v Rožnově pod Radhoštěm

ŘÁDKOVÁ INZERCE

PRODÁM
 Prodám 2 × 100 m nové ocelové
lano Ø 10 mm. Na výtahy, jeřáby
apod. Tel.: 732 703 979.
 Prodám nový eternit 40 × 40
(220 ks). Cena dohodou. Tel.: 732
703 979.
 Prodám motorovou sekačku zn.
Adela. Velmi dobrý stav. V provozu
30 hodin. Pořizovací cena 26 500
Kč. Nyní cena dohodou. Tel.: 732
703 979.
 Prodám Š 1203 valník 1 500
ccm. Najeto 27 000 km!!! Cena dohodou. Tel.: 605 546 461.
 Prodám plynový průtokový
ohřívač MORA 371/2, zemní plyn,
výkon 17,5 kW. Nový – nepoužitý.
Tel.: 724 549 689.
 Prodám jezírkový vysavač GARDENA SR 2000. Cena dohodou.
Tel.: 777 154 274.
 Prodám motorovou sekačku
41 cm, Elektrolux TV 460, motor
TECUMSEH, cena 2 000 Kč. Tel.:
777 154 274.
 Prodám zahradní čerpadlo,
nové ASGATEC Neptun GP 1210
Inox. Doporučená výška max. 50
m, 4 000 l/hod. Cena: 990 Kč. Tel.:
777 154 274.

KOUPÍM
 Koupím garáž nejlépe za finančním úřadem, není však podmínkou.
Nejsem RK. Tel.: 739 255 303.
Soukromé řádkové inzeráty jsou zdarma
zveřejněny ve dvou číslech Spektra Rožnovska. Poté jsou nahrazeny dalšími.
V případě jiného požadavku kontaktujte
písemně redakci SR.
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Pavel Bělobrádek navštívil Osevu a Gumárny
Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

V rámci cest do regionů zavítal místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek do výzkumné stanice travinářské Oseva v Zubří, kde jednal se zástupci zemědělských
výzkumných organizací, a prohlédl si laboratoře a vývojová pracoviště v Gumárnách Zubří.

ZUBŘÍ • V rámci cest do regionů zavítal místopředseda vlády
pro vědu, výzkum a inovace Pavel
Bělobrádek do Zlínského kraje.
Navštívil například výzkumnou
stanici travinářskou Oseva v Zubří,
kde jednal se zástupci výzkumných
organizací z oblasti zemědělského
výzkumu a vývoje, a prohlédl si
laboratoře a vývojová pracoviště
v Gumárnách Zubří.
„Pozvali jsme pana vicepremiéra, abychom ho seznámili s pracovišti aplikovaného výzkumu.
Debatovat bychom chtěli o problematice hodnocení výzkumu a jeho
podpoře z veřejných i neveřejných
zdrojů. Trápí nás také otázky spojené s institucionální podporou a výzkumem v takzvaném veřejném zájmu,“ vysvětlil jednatel výzkumné
stanice travinářské Oseva Radek
Macháč.
Na schůzku přijeli i pracovníci
z dalších výzkumných zemědělských ústavů, například z Havlíčkova Brodu, Kroměříže, Šumperku
a Troubska.
Podle Pavla Bělobrádka jsou
Oseva i Gumárny v Zubří celorepublikově významnými podniky.
„A my proto chceme debatovat
o tom, jak může stát pomoci těmto
firmám, na co se máme zacílit a jak
efektivně využít veřejné prostředky na podporu jejich konkurenceschopnosti,“ řekl vicepremiér s tím,
že už dva roky objíždí regiony, aby
diskutoval s lidmi z různých sektorů o tom, jak zlepšit spolupráci
mezi veřejnou správou, komerčním
sektorem a výzkumnými organizacemi.
„Pro nás je velmi důležité, abychom dokázali spojit peníze národní, evropské i soukromé na

Vicepremiér Pavel Bělobrádek diskutuje v Osevě o podpoře a hodnocení aplikovaného výzkumu. Foto: Alexandra Buršíková
podporu na vývoj a rozvoj České republiky. To, co v minulosti výrazně
chybělo, je diskuze mezi privátním
sektorem a státní správou. Protože
my můžeme o některých věcech
rozhodovat, psát koncepce, ale důležité je, aby to bylo po vzájemné
diskuzi a dohodě,“ poznamenal Pavel Bělobrádek.
Účastníci debaty představili
aplikovatelné výsledky výzkumu ve
formě odrůd, technologických postupů, ale i knih či certifikovaných
metodik. Zajímavá byla diskuse
nad budoucností systému hodnocení výsledků výzkumu, důraz byl
kladen na posílení hodnoty právě
výsledků aplikovaného výzkumu.

Debatovalo se i o věcném návrhu
zákona pro oblast vědy a výzkumu
včetně záměru zřídit nové ministerstvo pro tuto oblast.
„Oceňujeme možnost přímé
diskuse s panem místopředsedou
vlády i ochotu pana doktora Bělobrádka a jeho kolegů ke kontinuální debatě. Ne vždy se ve všem
shodneme, ale racionální diskuse
je minimálním předpokladem pro
rozvoj vědy a výzkumu v naší republice,“ konstatoval Jan Nedělník
z Výzkumného ústavu pícninářského Troubsko.
Na závěr jednání si účastníci setkání prohlédli zahradu, kde pracovníci Osevy představují své úspěchy.

Výzkumná stanice, která v Zubří
působí od roku 1982, se v současnosti zabývá studiem a hodnocením genových zdrojů trav pro zemědělské i technické účely s cílem
vybrat vhodné donory cenných
vlastností pro šlechtění. Stanice navrhuje nové technologické postupy
pro pěstování trav na semeno. Pozornost výzkumu je ale rovněž zaměřena na soustavu pěstitelských
opatření a zvyšování diverzity
travních porostů. V posledních letech se stanice zabývá i možnostmi
energetického využití trav. Nadále zde probíhá šlechtění pícních
i trávníkových odrůd trav a nově
i pohanky a lupiny bílé.

ROŽNOVSKÁ RADNICE INFORMUJE

O sto korun více
na pastelkovné
Vedení rožnovské radnice pokračuje s pomocí rodinám malých žáků
se startem do nového životního
období – povinné školní docházky.
„V letošním roce jsme se rozhodli
zvýšit příspěvek na jednoho žáka
o sto korun, to je na šest set korun.
Vzhledem k tomu, že do školních
lavic v námi zřizovaných školách
od 1. září zasedne 165 nových prvňáčků, jedná se celkem o částku
99 tisíc korun. Prostředky budou
zaslány na účty jednotlivých škol,
které samy rozhodnou o tom, jaké
pomůcky žákům zakoupí,“ uvedl
starosta Radim Holiš.
(tg)

Do prvních tříd by mělo nastoupit 165 dětí
Po zápisech, které v Rožnově pod
Radhoštěm probíhaly v březnu
2016 a po vyřízení žádostí o odklad, je znám předběžný počet nových žáků v prvních třídách, kteří
by měli usednout do lavic jedné
z pěti městem zřizovaných základních škol ve čtvrtek 1. 9. 2016.
Ve školním roce 2016–2017
začne plnit povinnou školní docházku 165 prvňáčků. Je to druhý
nejvyšší počet těchto žáků od roku
2000, proti minulému školnímu
roku, který byl z tohoto pohledu
rekordní, je to však o 17 prvňáčku méně. Nejvíce žáků nastoupí
do prvních tříd v Základní škole
5. května a to 50, do Základní školy

Videčská 45 prvňáčků, v Základní
škole Koryčanské Paseky zahájí
povinnou školní docházku 26 žáků
a v Základní škole ZŠ Pod Skalkou
pak 24 žáků. Nejméně prvňáčků –
20 se začne vzdělávat v Základní
škole Záhumení.
Počet zapsaných prvňáčků na
jednotlivých základních školách
se odvíjí především od stanovených spádových oblastí a věkové
struktury jejich obyvatel. Svou
roli však také hraje zájem rodičů
o jednotlivé základní školy. Z tohoto pohledu došlo k největšímu
poklesu prvňáčků u Základní školy
Pod Skalkou, kde se jejich počet
snížil proti minulému školnímu

roku o 13 žáků. K poklesu o 9 žáků
došlo také u Základní školy Koryčanské Paseky. V tomto případě je
to však způsobeno tím, že ředitelka
školy mohla letos otevřít jen 1 třídu
oproti 2 třídám v minulém školním
roce. U ostatních základních škol
zůstal počet prvňáčků zhruba na
úrovni minulého školního roku.
„Definitivní počet prvňáčků ale
bude znám až po jejich zasednutí
do školních lavic 1. 9. 2016. „V průběhu prázdnin může dojít k jejich
fluktuaci z důvodu přestěhování
rodičů nebo přestupů žáků na jinou
základní školu,“ upozornil vedoucí
odboru školství a sportu MěÚ Rožnov Dušan Vrážel.
(tg)
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Mateřinka uspořádala slavnost v nové zahradě
Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Chtěli jsme vytvořit komplex naučných a poznávacích prvků s prvky zvyšující tělesnou zdatnost, obratnost a podporu týmového ducha prostřednictvím
různého cvičení a to i zábavnou formou s prvky pro relaxaci a odpočinek dětí.

V programu se představily všechny děti mateřské školy, poté se mohli předškoláci rozeběhnout po zahradě a vyzkoušet jednotlivé prvky. Foto: Alexandra Buršíková
DOLNÍ BEČVA • Letní zahradní slavnost uspořádali v úterý
31. května v mateřské škole v Dolní
Bečvě. „Akce se koná ke Dni dětí,
ale samozřejmě je to pro nás také
příležitost slavnostně otevřít školní
zahradu, která byla dokončena loni
v listopadu, a jíž si proto děti ještě
neužily,“ vysvětlila ředitelka Marie
Divínová s tím, že přírodní učebna
je pro mateřinku, která je zaměřena na ekologii vysloveně poklad.
„Samozřejmě je to ale také úžasné

místo pro setkávání, pohybové aktivity a environmentální vzdělávání
dětí předškolního věku. Tomuto cíli
byl podřízen výběr herních, vzdělávacích a relaxačních prvků včetně
použitých materiálů,“ vysvětlila
Marie Divínová.
V programu se rodičům a kamarádům předvedlo postupně třiašedesát dětí, které do školky docházejí. Poté se všichni mohli rozejít
po zahradě, která je otevřena i pro
veřejnost.

„Dnešní program se mi líbí, jsem
rád, že se naše mladší děti mohou
trochu oťukat, v září, nejpozději
však v lednu sem totiž nastoupí,“
řekl Petr Martinák.
Hřiště a zahrada mateřské školy
čítají na pětadvacet prvků od hradu, přes altány, otevřená sezení,
tabule, hrazdy, brány na kopanou
až po houpací hnízdo, skluzavky
a prolézací roury, specifické chodníčky, bylinkové záhonky, pískoviště, lavičky nebo hmyzí domeček.

Devadesát let od odhalení památníku
V Hutisku-Solanec se nachází jediný pomník Charlotty
Garrigue Masarykové v České republice.
Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

HUTISKO-SOLANEC • Devadesát let od slavnostního odhalení památníku Charlotty Garrigue
Masarykové si připomněli v neděli
26. června v Hutisku-Solanci. Mohutný kamenný monolit vyzdobený
reliéfem hlavy první dámy Československého státu s vytesaným nápisem: Ženě trpitelce a všem jejím
sestrám – To the suffering women
and all her sisters, stojí od roku
1926 v údolí Zákopčí, poblíž budovy původní základní školy.
„Iniciátorem a autorem významného díla, které svým symbolickým
významem překonalo hned po odhalení hranice obce, republiky i kontinentu, byl řídící učitel Cyril Mach
spolu s obyvateli Zákopčí a dětmi ze
své školy. Na jeho stavbu získal pomoc a prostředky i z nadace Charlotty Garigue Masarykové,“ vysvětlil
starosta Vladimír Petružela s tím, že
autorem reliéfu hlavy je akademický

Desítky lidí dorazily i v dešti oslavit devadesát let
Foto: Marek Tihelka
od odhalení památníku Charlotty Garrigue Masarykové.
sochař Václav Hynek Mach. Památník byl v loňském roce zrestaurován, provedena byla i zdařilá úprava okolí. „Když se před devadesáti
lety odhaloval, samotný slavnostní
ceremoniál byl tak významný,
že se ho zúčastnili nejen občané
a představitelé Hutiska a Solance
pod Soláněm a lidé z blízkého či
vzdáleného okolí. Byli přítomni
také starostové, poslanci a zástupci

ministerstev a jiných státních úřadů, zástupci mnoha dobrovolných
spolků, především sdružujících
ženy, vojenští a policejní důstojníci, legionáři, množství novinářů.
Dokonce v den této slavnosti vzlétla z moravských letišť tři letadla,
která v době odhalení památníku
kroužila v okolí, a kdy z jednoho
z nich byl shozen věnec,“ vylíčil
Vladimír Petružela.

Součástí projektu je výsadba aleje
černých jeřábů, levandulí a dosadba modřínů.
„Vybavení si vybrala školka
sama tak, aby bylo v souladu s jejími vzdělávacími potřebami,“ vysvětlil starosta Pavel Mana s tím,
že vybudování zahrady stálo zhruba milion osm set tisíc korun, přičemž milion čtyři sta dvacet tisíc
poskytl Evropský fond pro regionální rozvoj a Státní fond životního prostředí.

ZAUJALO NÁS

Opraví lesní cestu
Dvaadvacet investičních akcí má
naplánováno pro nejbližší období
v Hutisku-Solanci. Patří k nim například oprava lesní cesty Grapka
a nákup lesní techniky pro údržbu
tří set hektarů lesa. „Zemědělský
intervenční fond nám přiřkl dotaci přesahující čtyři miliony korun.
Rozpočtovaná cena činí zhruba šest
milionů korun,“ vysvětlil starosta
Vladimír Petružela s tím, že realizace je naplánována na letní měsíce.
„Oprava cesty v délce téměř
dvou kilometrů je nutná z důvodu
těžby dřeva, ale pravdou je, že cestu využívají i lidé trvale bydlící na
kopci. Je problém se tam s autem
dostat, o sanitkách ani nemluvě,
což je tristní zejména proto, že tam
bydlí zejména senioři,“ doplnil Vladimír Petružela.
(bur)

Zájem o mikrojesle

Rada obce projednala záměr zapojení se do projektu v rámci 126. výzvy
Operačního programu zaměstnanost
– Pilotní ověření péče o nejmenší
děti v mikrojeslích. Hutisko-Solanec
schvaluje partnerství při realizaci
projektu na území obce a zajištění
koordinace mezi jednotlivými poskytovateli a Místní akční skupinou
Rožnovsko, která bude žadatelem
a garantem tohoto projektu.
(r)
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Uspěli v Moskvě i v Praze
Rožnovský klub ASIA GYM
SPORT slaví další cenné
úspěchy. Ty jeho členové
tentokrát vybojovali na mistrovství Evropy v Moskvě a na
prestižním turnaji v Praze.
Marek Havran

zpravodajstvi@zpravyzvalasska.cz

Na evropském šampionátu v čínském kickboxingu SANDA v Moskvě
se skvěle předvedli juniorští reprezentanti ČR sourozenci Lucie
a Ladislav Poláškovi. Na své předchozí výsledky parádně navázala
v Moskvě Lucie Polášková, která
vybojovala stříbrnou medaili.
„Všichni naši borci příkladně bojovali a měli chuť zápasit. Lucie
Polášková v juniorkách měla výborný turnaj a prohrála až ve finále s vynikající Ruskou, která byla
především rychlejší v nástupech
na nohy a následných hodech či
porazech. Lucka ovšem předvedla
dobrý a hlavně bojovný výkon,“
chválil svou svěřenkyni trenér
Tobola. Také Ester Konečná, závodnice Ostravy a odchovankyně
Rožnova, brala cenný kov, a to
bronzový. „V semifinále prohrála

Hornet's Cup je tady
Již jen pár dní schází do
začátku sedmého ročníku
oblíbeného florbalového
turnaje Hornet's Cup v Rožnově
pod Radhoštěm, který se tradičně
těší velkému počtu florbalových
nadšenců ze všech koutů republiky,
ale také týmů ze zahraničí. Obří
turnaj pro různé výkonnostní kategorie se odehraje ve městě pod
Radhoštěm od pátku 22. července
do neděle 24. července.
V letošním 7. ročníku se bude
na Hornet's Cupu tradičně bojovat v kategoriích Muži PRO, Ženy
a Muži hobby. Prvních pět ročníků
v nejprestižnější kategorii Muži
PRO vyhrál Citrus TEAM. Loni
však prohrál už v osmifinále s pozdějším vítězem – týmem B.E.S.K.Y.D. Selection. Pokud vás zajímá,
jak to dopadne letos, máte na Hornet's Cupu ideální možnost ověřit
si to na vlastní oči.
I tentokrát pořadatelé zajistili velmi zajímavé věcné i finanční ceny
pro vítěze, které jsou letos pro hráče
a hráčky opět velmi lákavé. Celková
dotace Hornet‘s Cupu je úctyhodných bezmála 40 tisíc korun. „Největší výhru obdrží vítězové kategorií
Muži PRO – 10 000 korun, vítěz ženské kategorie obdrží 8 tisíc korun.
Podrobnosti nejen k prize money,
ale také ke všemu dalšímu kolem
obřího třídenního turnaje najdete
na www.hornetscup.cz,“ vzkazuje za
pořadatele Zbyněk Macura. (ran)

s ukrajinskou soupeřkou,
která celý turnaj v dané
kategorii vyhrála,“ konstatoval Tobola.
Úspěšně v parádní sezoně pokračovali borci z Asia
Gym Sport Rožnov také
na velkém turnaji Prague
Open, který se uskutečnil
o posledním květnovém víkendu. Bylo na něm přes tři
sta bojovníků a Rožnované
opět sbírali medaile. Zlaté
medaile tentokráte vybojovali v kategoriích žáků
skvělým výkonem Jan Hof
fmann, který svým přístupem k tréninku a rostoucí
výkonností potvrdil, že patří ve své kategorii mezi tři
nejlepší v republice, a velmi
dobrý výkon zde předvedl
svými vítězstvími ve dvou
disciplínách i Aleš Kopecký. V žácích ještě pak skončili na druhém místě Mirek
Godža a Adam Daniš, který
nestačil na lepšího soupeře,
ale ve finále šel rovněž na
doraz. „Mirek to měl tentokrát těžké, protože zápasil
v obou disciplínách se sedminásobným mistrem světa
a 13násobným mistrem ČR
Jakubem Vetešníkem a na-

víc i psychicky to pro něj
nebylo snadné, protože se
s Kubou dobře znají a mají
dobrý kamarádský vztah,“
hodnotil výkony svých svěřenců v Praze hlavní trenér
Asia Gym Sport Zdeněk
Tobola.
Další bronzovou medaili
pak získal v kategorii dospělých Jiří Fabián v kategorii
do 63 kilogramů v disciplíně Kick light. V kategorii
mladších žáků startoval
vůbec poprvé i Jakub God
ža, který rovněž předvedl
velmi srdnatý výkon a s vyspělejšími soupeři se vydal
do posledních sil. Standa
Svak ve starších žácích se
pak probojoval až do boje
o bronz, ale zde těsně v závěru zápasu podlehl o málo
lepšímu soupeři. „U Standy
Svaka došlo k rapidnímu
nárůstu výkonnosti, především i díky koncepční práci
mého asistenta a trenéra
boxu Jiřího Bambucha. Pro
všechny to byla hlavně prověrka před nadcházejícím
mistrovstvím ČR. Nicméně
mimo jiné stále platí, že
stále je co zlepšovat,“ dodal
Zdeněk Tobola.
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Na dětské olympiádě soutěžili i Poláci a Maďaři
Marek Havran

zpravodajstvi@zpravyzvalasska.cz

V rámci VII. ročníku se sportovních soutěží zúčastnily kromě mateřských a základních škol rožnovského regionu i školy z partnerských měst: Povážské Bystrice ze
Slovenska, Körmendu z Maďarska, Śremu z Polska a z Kopřivnice.

Téměř tisíc tři sta dětí se zúčastnilo sedmého ročníku Rožnovské olympiády dětí a mládeže. Foto: Alexandra Buršíková
Sedmý ročník Rožnovské olympiády dětí a mládeže, který premiérově
absolvovaly také děti z Maďarska
a Polska, je minulostí. V individuálních i kolektivních sportech své
síly ve čtvrtek 23. června a v pátek
24. června změřilo bezmála 1 300
sportovců z Rožnova pod Radhoštěm a okolí, ale také i ze tří partnerských měst.
Na mnoha sportovištích i okolí se bojovalo ve třech věkových
kategoriích - mateřské školy, první a druhý stupeň základní školy.
Děti měřily síly a dovednosti například v atletice, plavání, basketbalu, malém fotbalu, vybíjené či
malé házené. Kromě domácích

sportovců a slovenských dětí z Považské Bystrice, tentokrát přineslo
velké dvoudenní klání také jednu
velkou novinku. „Zatímco slovenské děti u nás už několikrát byly,
premiérou byla účast sportovců
z našich dvou dalších partnerských měst – z polského Šremu
a maďarského Körmendu,“ informoval za organizátory šéf odboru
školství Dušan Vrážel.
Přestože někteří měli cestu hodně
dlouhou a poměrně složitou, nakonec vše dopadlo podle plánu a ve
dvoudenních bojích se děti notně
vyřádily. „Celkem tak bylo letos na
Rožnovské olympiádě dětí a mládeže
bezmála 1 300 dětí,“ doplnil Vrážel.

Důležitým cílem tohoto ročníku VII. rožnovské olympiády dětí
a mládeže je také v roce konání
XXXI. letních olympijských her
v Rio de Janeiru připomenout
mladší generaci ideály starověkých
sportovních her konaných od roku
776 před naším letopočtem do
roku 393 našeho letopočtu v řecké
Olympii. Zejména pak myšlenku
harmonického rozvoje těla a ducha
a připomenout i úsilí významných
občanů z řady evropských zemí
v čele s Pierrem de Coubertinem,
Guthem Jarkovským a dalších
o obnovu myšlenky konání mezinárodních olympijských her na konci
19. století.

„Chceme zdůraznit myšlenku
fair play a spravedlivého soutěžení, ale má to být také o tom, že se
děti z okolních obcí i partnerských
měst potkají, porovnají v soutěžení
a naváží přátelství,“ vysvětlil místostarosta Jan Kučera.
Projekt Rožnovských olympiád
dětí a mládeže je součástí dlouhodobějšího záměru města na podporu volnočasových sportovních
zájmových aktivit dětí a mládeže,
které by měly přispívat ke zdravému životnímu stylu dětí a mládeže.
Kompletní informace o výsledcích v jednotlivých kategoriích
a disciplínách najdete na speciálním webu www.rodm.cz.

Prázdninový tip: tenisové a golfové kempy pro děti
Marek Havran

zpravodajstvi@zpravyzvalasska.cz

Také na nadcházející letní prázdniny nachystal Valašský golfový
klub v Rožnově pod Radhoštěm
oblíbené sportovní kempy. Kromě
tradičních golfových se po loňské
úspěšné premiéře budou konat také
tenisové kempy.
Golfové tábory pro nejmenší
mají v Rožnově již dlouhou tradici

a také letos je nachystáno více variant. „Dva kempy budou i s ubytováním, jeden jsme udělali i takzvaný
příměstský bez ubytování. Ve všech
je strava a v některých se přidá i angličtina,“ představuje golfový letní
program organizátor akce a golfový
trenér Jaroslav Krčmář. Pro děti
budou kromě odpalů a jamek připraveny také doplňkové akce. „Kromě angličtiny budou mít děti možnost vyzkoušet si například lanové
centrum nebo trampolíny, vždycky

se dětem snažíme připravit pestrý
program,“ prozradil Krčmář. První kurz začíná 11. července, druhý
bude 25.–29. července a třetí odstartuje 8. srpna. Více informací
o termínech, cenách a náplni kurzů
zjistí rodiče na e-mailu slabikargolfu@email.cz, na webu golf-roznov.
cz nebo přímo u Jaroslava Krčmáře
na telefonu 724 222 217.
Kromě tradičních golfových
kempů, které se pravidelně pořádají již několik let, mají děti šanci

si o prázdninách 2016 stejně jako
loni vyzkoušet také kemp tenisový. Letos ho Valašský golfový klub
pořádá ve spolupráci s tenisovou
školou Tobola. Kemp pro děti od
6 do 15 se uskuteční od 15. do 19.
srpna (vždy od 9 do 15.30 hodin)
na kurtech Valašského golfového
klubu. Přihlášky a veškeré potřebné
informace zjistíte na e-mailu tobolatenis@seznam.cz nebo přímo
u Zbyňka Toboly na telefonním čísle 736 504 830.
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