
Rodiče, vyberte pro děti herní prvek na hřiště

Vážení čtenáři, své názory, postřehy, ko-
mentáře, glosy i náměty nyní můžete psát 
na webové stránky TV Beskyd. Spektrum 
názorů je tu pro vás.
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Libušín vstane za šestatřicet měsíců z popela

Vyhořelou chatu Libušín na Pustev
nách obnoví za osmdesát milionů 
korun brněnská firma Archatt. Prá
ce začnou v červnu, samotná stavba 
roubenky pak příští rok na jaře. Ho
tovo by mělo být v červnu roku 2019.

Vedení Valašského muzea v pří
rodě, které národní památku spra
vuje, firmu vybralo v soutěži, vůči 
níž se jedna z pěti společností, 
které o zakázku usilovaly, odvolala. 
Námitky bylo nutné přezkoumat, 
což způsobilo zdržení, kvůli němuž 
už nebylo možné použít dřevo ze 
zimní těžby.

„Potvrdilo se, že původní postup 
byl správný, firma to akceptovala 
a na úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže se neodvolala,“ vysvětlil ře
ditel muzea Jindřich Ondruš s tím, 
že firmy musely mimo jiné proká
zat, že mají zkušenosti s obnovou 
národních památek, mají tým re
staurátorů, tesařů se zkušenostmi 
s ruční prací a podobně. Všichni 
uchazeči to splnili. Kritériem, které 
nakonec rozhodlo, tak bylo to, že 
společnost Archatt nabídla cenu 
o dvacet milionů korun nižší, než 
kolik činila projektovaná částka. 

„Podpisem smlouvy završujeme 
dvouleté období přípravných pra
cí, projektování a soutěží. Může 
se začít rodit nový Libušín,“ řekl 
ředitel muzea.

Stavba se bude skládat ze tři fází. 
„Nejprve dojde k rozebrání ohoře
lého torza, označení a posouzení 
stavu. Následovat bude oprava zá
kladny objektu. Ve druhé fázi bude 
zhotovena replika roubení včetně 
šindelů. Třetí fází bude dokonče
ní stavby včetně všech umělecko
řemeslných detailů, technických 
instalací,“ přiblížil Jan Všetečka, 

jednatel firmy Archatt, která má 
zkušenosti s obnovou Národního 
divadla, Pražského hradu, vládní 
vily Stiassni či zámků Lednice, Lo
siny a Veltrusy. 

Ve veřejné sbírce se na obnovu 
památky vybralo přes deset mili
onů korun. Další peníze přislíbilo 
ministerstvo kultury a pojišťovna.

Z požáru Libušína obvinila poli
cie padesátiletého muže z Karvin
ska, který v roce 2007 zanedbal 
opravu komínových těles. Muži 
hrozí za obecné ohrožení z nedba
losti až osm let vězení.

Po pětadvaceti měsících od požáru chaty Libušín 
byla v pondělí 18. dubna slavnostně podepsána 
smlouva na obnovu této Národní kulturní památky.

Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz
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Rožnované mohou na webu města 
hlasovat pro jeden ze tří herních 
prvků, který bude umístěn na dět
ském hřišti u obchodního domu 
Láz Anketa končí 15. května. 
„Chceme především maminky a ta

tínky zapojit do hlasování o tom, 
jak by mělo dětské hřiště, které 
využívají, vypadat. Správa majetku 
nachystala pro anketu prvky, jež 
odpovídají našemu rozpočtu,“ řekla 
místostarostka Kristýna Kosová. (r)

Foto: Alexandra BuršíkováŘeditel skanzenu Jindřich Ondruš (vpravo) a jednatel firmy Archatt Jan Všetečka podepsali smlouvu na obnovu památky v místě jejího největšího poškození. 
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Veřejnosti bude úprava křižovatky U Janíků a Nádražní ulice 
představena na kontrolním dnu, který se uskuteční ve středu 
4. května od devíti hodin ve velké zasedací místnosti radnice.

Křižovatka bude rozšířena o dva a půl metru

Dlouho očekávaný audit, který měl 
zhodnotit průjezdnost křižovatky 
U Janíků, obdržela v polovině dub
na rožnovská radnice. Na základě 
expertního posudku, jenž zpraco
vali odborníci z Vysokého učení 
technického v Brně, bude pravé 
odbočení z Valašského Meziříčí do 
centra města rozšířeno, a to včetně 
Nádražní ulice. Navrhovaná úpra
va, která posune obrubníky o dva 
a půl metru, by měla kolizní situaci 
v křižovatce vyřešit. 

„Audit taky posoudil, jestli je 
tam potřeba bypass, který jsme 
zrušili a jehož se vedení města do
máhalo. Křižovatka je ale podle 

odborníků navržena správně,“ řekl 
šéf zlínské pobočky Ředitelství sil
nic a dálnic ČR (ŘSD ČR) Karel 
Chudárek.

Podle starosty Radima Holiše 
ale není díky avizovanému rozšíře
ní silnice z devíti a půl na dvanáct 
metrů už bypass potřeba. 

„Razantní úprava je přesně to, 
co křižovatka i Nádražní ulice po
třebují. Provoz pro nákladní vozy, 
autobusy a samozřejmě i cyklisty 
bude díky ní bezkolizní,“ vysvětlil 
starosta. 

Odborný audit nechal vypraco
vat investor stavby, tedy ŘSD ČR 
poté, co vedení rožnovské radnice 

poukázalo na komplikace a složi
tou průjezdnost při odbočení z Va
lašského Meziříčí do centra města. 
Nesouhlas se současnou podobou 
křižovatky vyjádřily prostřednic
tvím petice také tisícovky lidí. 

„Nyní tlačíme na investora, aby 
se oprava uskutečnila v co nejkrat
ším termínu,“ podotkl Radim Ho
liš, jenž se zástupci ŘSD ČR jednal 
ve středu 20. dubna. 

Veřejnosti bude úprava křižovat
ky a Nádražní ulice představena 
na kontrolním dnu, který se usku
teční ve středu 4. května od devíti 
hodin ve velké zasedací místnosti 
radnice. 

Křižovatky U Janíků se ale do
tkne i další změna, a to dlouhodo
bě plánované a připravované pravé 
odbočení ve směru z centra na ná
břeží Dukelských hrdinů, které má 
zrychlit dopravu. V místě vznikne 
bypass. Ten nechá postavit město. 
V rozpočtu má na něj vyčleněn 
milion korun. „V současné době 
probíhá nabytí právní moci územ
ního rozhodnutí a předpokládáme, 
že koncem května požádáme o sta
vební povolení a začneme soutěžit 
zhotovitele,“ upozornil Radim Ho
liš s tím, že podrobnosti k této in
vestici budou veřejnosti také před
staveny na kontrolním dnu.

Foto: Alexandra BuršíkováOceněné pedagožky (zleva) Markéta Grůzová, Erika Rutar Černá a Zdenka Kypetová. 

Pedagožkou roku je Erika Rutar Černá ze Střediska volného času
Ve stejný den, kdy byl 239 let před 
naším letopočtem poprvé zazname
nán průlet Halleyovy komety, kdy 
v roce 1867 koupily Spojené státy 
americké od Ruska Aljašku, kdy 
v roce 1976 dostal Miloš Forman 
prvního Oscara, kdy v roce 2004 
narukovali do výkonu základní vo
jenské služby poslední branci a kdy 
se v roce 2010 podařilo vědcům 
z CERNu v urychlovači částic do
sáhnout první srážky protonů, se 
30. března roku 2016 uskutečnilo 
v obřadní síni rožnovské radnice 
už potřinácté vyhlášení ankety Pe
dagog roku. 

Cenu Čeňka Kramoliše získala 
Erika Rutar Černá ze Střediska vol
ného času, kde pracuje jako vedou
cí tanečního oddělení Heart2Beat 
a Static Breakers. Je označována za 
hlavního průkopníka a propagátora 
tanečních stylů z oblasti streetdan
ce na Rožnovsku. Svým kreativním, 
osobitým a inovativním přístupem 
dostala moderní tance do podvědo
mí širokého spektra populace.

„Jsem šťastná za to, že jsem 
ohodnocena za práci, kterou milu
ji. Je to pro mě nádherný bonus. 
Největší radost mám ale z toho, 
že jsme, a za to, že na soutěžích 
vyhráváme. Nejcennější je, když 
člověk zvítězí sám v sobě. A to se 
nám daří,“ řekla Erika Rutar Čer
ná, která zároveň zvítězila v kate
gorii pro mladé pedagogy do pět
atřiceti let. 

Devětadvacetiletá učitelka za
čala tancovat v pěti letech pod ve
dením vedoucí tanečního oddělení 
Střediska volného času Eleonory 
Maléřové. „Nejenže mě učila tan
covat, ale dala mi možnost rozvíjet 
se směrem, kterým mě to táhlo. 
Tak jsem se dostala ke streetdance. 
Postupem času jsem začala tvořit 
vlastní choreografie a ještě pozdě

ji, před patnácti lety, jsem začala 
vyučovat. Poslední dva roky na 
plný úvazek jako pedagog volného 
času,“ vylíčila Erika Rutar Černá, 
která si kromě finanční odměny 
odnesla také keramický dárek vy
robený klienty Domova Kamarád.

Výraznou pedagogickou osobnos
tí roku se stala Markéta Grůzová, 
jež působí na Základní škole Videč
ská jako učitelka českého jazyka 
a občanské výchovy od roku 1992. 
Vytvořila řadu digitálních učebních 
materiálů, které využívá při výuce 
nejen ona, ale také její kolegyně. Ne

ustále sleduje nové trendy a zabývá 
se projektem Finanční gramotnosti.

Ocenění za dlouhodobou peda
gogickou činnost získala Zdenka 
Kypetová, která učitelskou dráhu za
hájila v roce 1976 na Základní škole 
Pod Skalkou, kde působí dodnes. 
Aktivně se podílela na tvorbě škol
ního vzdělávacího plánu na prvním 
stupni. Je koordinátorkou výtvarné 
výchovy na prvním stupni a při výu
ce využívá takové vyučovací metody, 
kterými žáky nenásilně zaujme a tím 
dosahuje i výborných vzdělávacích 
a výchovných výsledků.

Nejlepší učitele loňského roku 
vybírala pracovní skupina ke 
školství z návrhů, jež obdržela 
od pedagogické i nepedagogické 
veřejnosti na základě výzvy z po
čátku letošního roku. „Jsem moc 
rád za velké množství nominací 
kvalitních pedagogů, které letos 
pracovní skupina obdržela. Výběr 
těch nejlepších nebyl jednoduchý 
a poděkování patří samozřejmě 
všem, kteří se věnují výchově mla
dé generace Rožnova,“ uzavřel 
slavnostní odpoledne na radnici 
Jan Kučera.                                (bur)



Zcela ojedinělý způsob finan
cování sociální oblasti, v níž 
Rožnov pod Radhoštěm napnul 
síly dohromady se šesti obcemi 
mikroregionu Rožnovsko, má za 
sebou první milník. Poskytovate
lům služeb přitečou v květnu ze 
společné kasy peníze. 

Záměrem projektu, který od
startoval v lednu letošního roku 
a v němž se lidově řečeno daly pe
níze na jednu hromadu, je pomoci 
vesnicím, které nemají čas a kapa
citu vyhodnocovat, komu poskyt
nout finance a komu ne, a jež zá
roveň nemají čas a kapacitu žádosti 
o podporu administrovat. 

„Peníze na sklonku března roz
dělila komise složená ze zástupců 
všech dotčených obcí. Uspokojili 
jsme jak organizace, které posky
tují sociální služby podle zákona, 
tak ostatní žadatele, kteří se neří
dí žádnou legislativní normou,“ 

vysvětlil rožnovský místostarosta 
Jan Kučera.

V první kategorii byly rozděleny 
zhruba čtyři miliony korun, v dru
hé pak téměř tři sta tisíc korun. 
Zástupci sedmi obcí uspokojili 
devětatř icet 
z jednačtyři
ceti žádostí 
v plné či čás
tečné výši. 

Oproti loň
sku si žada
telé polepšili 
téměř o třeti
nu, takže se už podle Jana Kučery 
nedá říct, že jsou sociální služby na 
Rožnovsku podhodnocené. „Peněz 
jsme měli víc, můžeme proto říct, 
že to, co jsme rozdělili, je odpověd
né a dostačující,“ vysvětlil. 

Nejde ale jen o peníze. Důležité 
je také to, že si komise pozvala po
skytovatele sociálních služeb, kteří 

žádali o více než padesát tisíc ko
run, k osobní obhajobě. „Seznámili 
jsme se i se službami, které ještě ne
jsou tak úplně známé. Díky tomu 
se zvýší povědomí o způsobech 
pomoci. Pracovníci obcí totiž bu

dou informa
ce poskytovat 
dál, takže se 
dostanou ke 
všem potřeb
ným. Jsem 
proto rád, že 
se do projektu 
zapojil téměř 

celý mikroregion,“ vylíčil člen ko
mise Petr Jelínek.

Za to, že Rožnov dal vesnicím 
možnost se podílet na vývoji sociál
ní oblasti, využívat administrativu 
města a spolurozhodovat, kam pe
níze potečou, musely do společné
ho rozpočtu přispět větší částkou, 
než jakou dávali dříve. „Jsou to ale 

dobře investované peníze,“ zhod
notila například místostarostka 
z Vidče Milena Dudová.

Zubří neúčast na projektu vy
světlilo tak, že si chce rozhodování 
podržet ve svých rukou. „Chceme 
si zachovat plnou kontrolu nad tím, 
které organizaci přispějeme a které 
ne. Naším hlavním kritériem při 
rozhodování je to, jak se ta či ona 
služba stará o naše obyvatele. Není 
to o tom, že bychom nechtěli dát 
více peněz,“ vysvětlil starosta Lubo
mír Vaculín s tím, že v loňském roce 
město poskytlo na sociální služby 
zhruba tři sta tisíc korun. Pokud by 
se zapojilo, muselo by pro letošní 
rok z rozpočtu vyčlenit zhruba o sto 
šedesát tisíc korun více.

O modelu společného finan
cování se mluví jako o pilotním 
projektu. Jestli se podaří, bude 
vzorem dalším obcím s rozšířenou 
působností.
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Seznámili jsme se i se služba-
mi, které ještě nejsou známé. 
Díky tomu se zvýší povědomí 
o způsobech pomoci.
    Petr Jelínek, člen sociální komise

KRÁTCE

Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Sedm obcí mikroregionu Rožnovsko rozdělilo do so-
ciální oblasti téměř čtyři miliony korun. To je zhruba 
o třetinu více než v předchozích letech.

Sociální služby získaly od obcí více peněz

Foto: Jiří KrajčaDěti se v rámci lesní pedagogiky učily rozpoznávat ptáky. 

Do Rožnova se vrátily 
syrovátkové lázně 
Na tradici klimatických lázní, kte
ré ve městě pod horou Radhošť 
prožívaly svůj rozkvět na začátku 
19. století a přetrvaly až do padesá
tých let století minulého, navazují 
Rožnovské syrovátkové lázně. 

Ty sídlí v hotelu Relax a těží ze 
zkušeností tradiční lidové léčby 
žinčicí a syrovátkou. Zároveň využí
vají nejnovější poznatky biochemie 
lidského organismu. „Návštěvníci 
mají možnost využívat tři základ
ní lázeňské procedury. Především 
je to popíjení fermentovaného en
zymového syrovátkového nápoje, 
a to vždy před každým jídlem, dále 
to jsou syrovátkové koupele a pak 
také syrovátkové masáže,“ předsta
vuje jednotlivé procedury Bohdan 
Matwikow, jenž stál u zrodu syro
vátkých lázní v Rožnově.

Ozdravné procedury jsou zamě
řeny především na bolesti kloubů, 
páteře, zad, šlach a svalů, čili celého 
pohybového ústrojí, ale také pro
blémy zažívacího traktu, dýchacích 
cest a kůže. „Právě na tyto nemoci 
je zaměřen syrovátkový nápoj Enzi
an K, který obsahuje enzymy neboli 
fermenty s výtažky z léčivých bylin. 
Kromě tohoto lázeňské nápoje na
bízejí také kysaný syrovátkový nápoj 
pro léčbu a posilování hormonální 
sféry Enzian H, který je zaměřen na 
ozdravování a posilování štítné žlázy, 
slinivky břišní a žláz s vnitřní sekrecí. 
Velmi blahodárně působí na hormo
nální sféru mužů i žen v přechodo
vém období a posiluje imunitu,“ 
prozradil Bohdan Matwikow.    (bur)

Vítání ptačího zpěvu zavedlo děti na Hradisko
Zhruba sto dvacet druhů ptáků žije 
na Rožnovsku. Z těch vzácných je 
to například chřástal polní, jeřábek 
lesní, křepelka polní, kulíšek nej
menší, strakapoud prostřední, lejsek 
malý, žluna šedá či čáp černý. Mno
hé o jejich životě se v pátek 8. dubna 
dozvědělo osmdesát dětí z místních 
mateřských a základních škol. Na 
vycházku do probouzející se jarní 
přírody v okolí naučné stezky Hra
disko je pozvali v rámci lesní peda
gogiky Městské lesy Rožnov spo
lečně s ornitology CHKO Beskydy, 
kteří akci s názvem Vítání ptačího 
zpěvu pořádají každoročně. 

„Ptáky, které dnes odchytíme do 
sítí, představíme dětem. Prvotním 
cílem naší činnosti jsou ale vý
zkumné účely. Dozvídáme se údaje 
o populačních trendech, repro
dukční úspěšnosti, věku, kterého se 
ptáci v lokalitě dožívají. Zjišťujeme 
tahové cesty, věrnost místu, v němž 
se vylíhli, výskyt parazitů, tělesnou 
kondici a řadu dalších aspektů,“ vy
světlil ornitolog Jiří Pavelka. 

Děti v přírodě strávily pod ve
dením ornitologů a lesníků celé 
dopoledne. „Je to příjemná změna, 
kdy mohou žáci ze tříd na vzduch 
a zároveň se dozví spoustu nových 
informací, navíc od jiných lidí než 
pedagogů,“ přiblížil učitel Základní 
školy Sedmikráska Jiří Krajča.

Akce lesní pedagogiky pořádají 
Městské lesy Rožnov druhým ro
kem. „Environmentální vzdělávání 
o lese, vztazích a procesech v něm 
probíhajících je založeno na prožit
ku zprostředkovaném přímo v pří
rodě. V dětech vzbuzuje přirozený 

zájem o les a témata s ním spojená 
tak, aby z toho měly radost a nebra
ly učební proces jako povinnost, ale 
příjemný koníček nebo zpestření 
dne,“ doplnil jednatel společnosti 
Rostislav Polášek. 

Děti se v rámci lesní pedagogiky 
učí mimo jiné poznávat květiny, 
stromy, zvířata, ptáky, stopovat zvěř 
s následným odléváním stop, vytvá

ření herbářů nebo ochutnávky ne
typických lesních plodin. „Připra
vujeme i hry, které dětem přibližují 
problematiku lesnictví a výkon prá
va myslivosti, naučné stezky, stezky 
odvahy, stezky s plněním úkolů, 
mapové plánky, přednášky a besedy 
na jakékoli téma, které si vyberou, 
a mnoho dalšího,“ vyjmenoval část 
aktivit Rostislav Polášek.          (bur)
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Sportovci si z kina Panorama odnesli ocenění
Alexandra Buršíková

bursikova@tvbeskyd.cz

Sportovcem roku 2015 se stali moderní pětibojařka Natálie Dianová, družstvo star-
ších žáků házené a trenér ledních hokejistů Lubomír Poruba. Cenu starosty města 
získal Jindřich Kozubek za celoživotní aktivitu v oblasti rozvoje skoků na trampolíně.

Foto: archiv TKALubomír Poruba se podepisuje do pamětní knihy.

Kdo přišel v úterý 5. dubna ve čtyři 
hodiny odpoledne do kina Pano
rama, mohl to sledovat na vlastní 
oči. Konal se zde totiž osmý ročník 
ankety Sportovec roku 2015. V uvol
něné atmosféře, kterou odstartoval 
v úvodní scénce starosta s místosta
rosty a jíž umocnila moderátorská 
dovednost mluvčího města Tomáše 
Grosse společně s hudebními vstu
py skupiny Rocková Zuška při rož
novské základní umělecké škole, 
zatleskali přítomní postupně jede
nácti sportovcům, třem kolektivům 
a dvěma trenérům. 

Udělena byla Cena starosty měs
ta a vyhlášeno bylo rovněž osm 
osobností rožnovského sportu. Ze 
všech oceněných byl vybrán a vy
hlášen Sportovec roku 2015. Tím 
se stali moderní pětibojařka Natá
lie Dianová, družstvo starších žáků 
házené a trenér ledních hokejistů 
Lubomír Poruba. 

Za Natálii Dianovou přišel pře
vzít ocenění otec. „Dcera nepřijela, 
protože se připravuje na Světový 
pohár v Maďarsku, který se usku
teční v polovině dubna. Jejími cíli 
pro letošní rok je nominace na 
olympiádu a co nejlepší umístění 
na mistrovství světa,“ přiblížil.

Trenér hokejové přípravky Lu
bomír Poruba byl z ocenění pře
kvapen. „Jsem šťastný, že jsem byl 
za léta práce městem ohodnocen. 
Nadále si přeju, abych děti, které 
trénuji, něco naučil, aby je sport ba
vil a vyrostli z nich slušní lidé,“ řekl.

V kategorii individuálních spor
tovců do patnácti let byli vyhláše
ni kickboxer Jan Hoffman, tenista 
Adam Jurajda, biatlonistka a běž
kyně na lyžích Natálie Laura My
nářová, sportovní lezkyně Lenka 
Slezáková a sdruženář a skokan na 
lyžích Daniel Škarka.

Za sportovní kolektivy si ocenění 
z kina Panorama odneslo v žákov
ském kolektivu do patnácti let druž
stvo starších žáků oddílu házené, 
v dorosteneckém a juniorském ko
lektivu do jednadvaceti let družstvo 
starších dorostenců oddílu házené 
a v seniorském kolektivu nad dva
cet jedna let dvojice skokanek na 
trampolíně Naďa Palacká a Kateři
na Solanská. 

Trenéry roku 2015 se stali Lubo
mír Poruba za lední hokej a Zde
něk Tobola za sportovní kick
boxing.

Pamětní listy pro Osobnosti 
rožnovského sportu získali Václav 
Hronek, Jan Palas a manželé Fass
manovi z Klubu českých turistů, 
Jana Kantorková a Malvína Petříč
ková z Asociace sportu pro všech
ny, lyžař Svatopluk Kubiš a alpský 
lyžař Václav Mikušek.

Cenu starosty města, která je 
určená pro zasloužilého sportovce, 
trenéra nebo funkcionáře, který se 
významnou měrou zasloužil o roz
voj sportu a tělovýchovy v Rožnově 
pod Radhoštěm, si z kina Panora
ma odnesl Jindřich Kozubek za ce
loživotní aktivitu v oblasti rozvoje 
skoků na trampolíně.

„V současné době mám čtyři svě
řence, jsou to ti nejlepší z oddílu. 
Ale myslím si, že v osmdesáti letech 
je pomalu čas končit,“ usmál se. 

Do rožnovského sportu teče kaž
dým rokem osm a půl milionu ko
run. „Chtěl bych vám poděkovat za 
to, že sportu věnujete veškerý volný 
čas, a zároveň vám chci popřát, aby 
vám peníze, které do sportu město 
dává, pomáhaly k výkonům. Jejich 
prostřednictvím děláte dobré jméno 
Rožnovu,“ řekl na závěr vyhlašování 
směrem k oceněným starosta Ra
dim Holiš. 

Z dorostenců a juniorů získali oce
nění Sportovec roku 2015 kickbo
xerka Taťána Jurčíčková, sdruženář 
a skokan na lyžích Lukáš Kuběna 
a běžkyně na lyžích Lucie Krupová. 

V kategorii seniorů, tedy sportov
ců nad jednadvacet let byli vyhlášeni 
moderní pětibojařka Natálie Diano
vá, kickboxerka Veronika Kohutová 
a skokan na trampolíně Adam Sült.

Za Natálii Dianovou přišel převzít ocenění otec.

Družstvo starších žáků házené na pódiu kina.

Cenu starosty města získal Jindřich Kozubek.



ITÁLIE – kemp Cesenatico
doprava + plná penze v ceně!
TERMÍN: 17. 6.–26. 6. (10 dnů = 7 nocí)
karavany – dospělí            cena: 4 500 Kč
stany – dospělí                  cena: 4 200 Kč
TERMÍN: 21. 6.–30. 6. (10 dnů = 7 nocí)
karavany – dospělí            cena: 5 000 Kč
mobile homes – dospělí  cena: 5 300 Kč
1. a 2. dítě do 12 let od 2 600 Kč

ŘECKO 
TERMÍN: 31. 5.–9. 6. (10 dnů = 7 nocí) busem
studia, vl. strava      1. os. cena: 6 000 Kč
hotel se snídaní       1. os. cena: 7 000 Kč
2. osoba jede ZCELA ZDARMA!

CHORVATSKO
TERMÍN: 10. 6.–19. 6. (10 dnů = 7 nocí)
doprava + polopenze v ceně!
vila Dramalj                    cena: 8 900 Kč
hotel Riviera **               cena: 9 200 Kč
hotel Mediteran ***        cena: 9 800 Kč
2. osoba a 1. dítě jedou ZCELA ZDARMA
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Foto: Ubald RutarHudební fujaré #1 – Zdeněk Bína a Štěpán Slížek a cimbálová muzika ve 3. Etáži. 

CESTOVNÍ KANCELÁŘ

www.jokratour.cz

Dotace do kultury? Letos téměř milion korun
Alexandra Buršíková

bursikova@tvbeskyd.cz

Cílem programových dotací je aktivizovat kulturní scénu. Z projektů, které se 
v žádostech o podporu letos objevily nově, je například Hudební fujaré a výstava 
skupiny umělců v Galerii Crears, která se uskuteční pod názvem Mapy ráje.

INZERCE

Sedmadvacet žádostí o poskytnutí 
programové dotace se sešlo na sto
le kulturní komise. Ta podpořila 
všechny projekty, některé však fi
nančně výrazně krátila. Z projektů, 
které se v žádostech o programo
vou podporu letos objevily nově, je 
například Hudební fujaré a výstava 
skupiny umělců v Galerii Crears, 
která se uskuteční pod názvem 
Mapy ráje.

„K přerozdělení jsme měli zhru
ba devět set třicet tisíc korun, což 
bylo o čtyři sta tisíc více než v před
chozím roce,“ vypočítal předseda 
kulturní komise Jindřich Motýl 
s tím, že žadatelé mohli získat od 
pěti do sto padesáti tisíc korun. 

Komise posuzovala oprávněnost 
částek, adekvátnost nákladů, účel, 
na nějž mají být prostředky vyna
loženy, a přínos akce pro město. 
„Jsem rád za to, že diskuze, která 
se při posuzování žádostí vedla, byla 
profesionální a nestranná. Rozhodo
vali jsme se podle nejlepšího vědo
mí a svědomí,“ řekl Jindřich Motýl.

Cílem programových dotací je 
aktivizovat kulturní scénu. „Vedle 
městského programu, který drama
turgicky připravuje T klub – kul
turní agentura, by měla v Rožnově 
fungovat i alternativní scéna. Je 
důležité, aby město mělo oba tyto 
proudy,“ upozornil předseda kul
turní komise.  

Hudební fujaré představí sérii tří 
hudebních setkání – dvojkoncertů 
spojujících folklorní muzikanty 
s umělci nejrůznějších hudebních 
žánrů, jako jsou jazz, fyzické bás
nictví či worldmusic. 

„Jádrem akce, která se koná 
v prostoru 3. Etáže, je kromě 
představení vlastního repertoáru 
umělců především jejich společné 
vystoupení v hudební performanci, 
setkání, z většiny improvizovaném 
a vždy neopakovatelném, vzniklém 
jen pro jeden večer. Ve výsledku je 

publikum, které zahrnuje příznivce 
hudby napříč generacemi, svědkem 
unikátní žánrové fúze, jež drama
ticky balancuje na pomezí stylů. 
Reakce diváků prvního Hudebního 
fujaré, na kterém 5. dubna vystou
pili Zdeněk Bína a Štěpán Slížek 
s cimbálovou muzikou, ukazují, že 
o takový pořad je zájem a že tak 
snad nabízíme zajímavý hudební 
formát,“ popsal projekt Honza Pe
tružela, člen pořádajícího spolku 
Fujaré, který od letoška pouští svě
ží vítr do rožnovské kultury.

Na dalších dvou letošních Hu
debních fujaré vystoupí 9. září fy
zický básník Petr Váša & cimbálová 
muzika PONK a 4. listopadu Jitka 
Šuranská Trio a RukyNaDudy.

Spolek Fujaré uspěl také s žádos
tí o podporu takzvaného Filmové
ho fujaré, které nabídne divákům 
letní večerní filmovou projekci stu
dentského snímku Radhošť (2002) 
rožnovského rodáka, režiséra To

máše Dorušky, který v současnosti 
vyučuje na FAMU. 

„Film je tematicky i hereckým 
obsazením spjat s rožnovským regi
onem. Projekce s úvodním slovem 
režiséra se odehraje pod širým ne
bem, na nádvoří rekonstruovaného 
objektu Brillovky, bývalé továrny 
Loana. A protože to má být kino 
živé, budeme po projekci pokra
čovat hudebnětanečním večerem 
s cimbálovou muzikou, která se te
maticky váže k promítanému sním
ku,“ řekl Honza Petružela. Akce se 
uskuteční 1. července.

Další zcela novou akcí, kterou se 
kulturní komise rozhodla podpořit, 
je výstava Galerie Crears s názvem 
Mapy ráje. Uskuteční se od 18. 
května do 18. června. 

„Jedná se o speciální výstavu ko
lekce skupiny umělců, kde se bude 
téma konfrontovat v jejich tvorbě. 
Počítám s účasti zhruba pěti uměl
ců ze Slovenska a dvaceti z Čech 

a Moravy, včetně z Rožnova. Pro
jekt nabídne prohlídku výtvarných 
artefaktů tvůrců význačných na 
celostátní úrovni. Výstavu realizuji 
na základě zájmu přispět do nabíd
ky kulturních akcí města. Dotace 
pomůže projekt částečně zafinan
covat,“ vylíčila galeristka Ingrid 
Kitzbergerová.

Město požádala o podporu a fi
nanční dotaci zejména pro vydání 
katalogu, který by zdokumentoval 
účast umělců i s jejich exponáty. 
„A to jak pro současnost, tak i pro 
budoucno. Rožnov je moderní měs
to, v němž se setkávají významní 
výtvarní umělci. Proto bych chtěla 
zaznamenat, jakým současným fe
noménem žijeme. Materiál zůstane 
pro použití k propagačním účelům, 
který můžou využít i zástupci měs
ta při prezentaci v rámci družeb
ních a jiných kulturních výměn, 
a k propagaci v turistickém ruchu,“ 
řekla Ingrid Kitzbergerová.

Rožnov p. R.: 571 625 570
Val. Meziříčí: 604 213 990

Vsetín: 739 256 894
Frenštát p. R.: 556 836 534

AKCE 1 + 1 ZDARMA!

AKCE 1 + 1 ZDARMA!
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Na vernisáži bylo tak plno, jako už dlouho ne
Alexandra Buršíková

bursikova@tvbeskyd.cz

Zahájení sezony v Galerii Crears se neslo ve velkém stylu. 
Malířce Zdeně Höhmové a sochaři Jaroslavu Koléškovi 
přijela do Rožnova pod Radhoštěm zazpívat Lucie Bílá.

Foto: Alexandra BuršíkováZleva: Boris Jirků, Petr Malásek, Zdena Höhmová, Lucie Bílá, 
Jaroslav Koléšek, Ingrid Kitzbergerová a Martin Šafárik.

Tak plno jako ve středu 30. března 
snad v Galerii Crears ještě nebylo. 
Samozřejmě, většinu lidí přitáhla 
díla výtvarníků zvučných jmen. 
Zdena Höhmová a Jaroslav Kolé
šek ve světě umění znamenají mno
ho. Kdo ale váhal, zda přijít na ver
nisáž, nebo až později na výstavu, 
toho k návštěvě přiměla Lucie Bílá, 
která přijela novou sezonu v galerii 
zahájit zpěvem. 

„Jeden z mých nejlepších a nej
milovanějších přátel Martin Šafá
rik, který zde bude zpívat se mnou, 
mě kdysi upozornil na malířku 
Evičku, do níž jsem se stejně jako 
on okamžitě zamilovala. Samozřej
mě ale své písně věnuji i Jaroslavo
vi, s jehož díly jsem se seznámila až 
zde,“ vysvětlila Lucie Bílá. 

Rožnov zná dlouhá léta a má jej 
ráda. „Mám oblíbeného starožitní
ka, pokaždé zde nakoupím spoustu 
věcí,“ prozradila zpěvačka. 

Výstavu zahájil malíř, sochař a ilu
strátor Boris Jirků. „Není to náhoda, 
oba znám delší dobu. Zdenu od stu
dií na Akademii výtvarných umění 
v Praze, několikrát jsme společně 
vystavovali v Česku i zahraničí. Ja
roslav byl mým žákem v doktorand
ském studiu a spolupracuje se mnou 
v mezinárodním projektu zaměře
ném na figurální tvorbu Figurama, 
který vedu,“ přiblížil Boris Jirků. 

Obrazy Zdeny Höhmové se na
cházejí při hranici mezi věcným 
a nezobrazujícím malířstvím, jsou 
syté náměty provedenými s rozhod
ností a patřičnou řemeslnou spo

lehlivostí. Autorka dbá o vyvádění 
imaginace z frivolnosti náhody, 
maluje příběh lidské lásky a ne
přízně, vzletů a bolesti, prázdnoty 
a nového naplňování. V Galerii 
Crears vystavuje díla z posledních 
let, jsou zde představeny tematické 
okruhy s názvem Vzkazy a zázna
my a Nová chemie.   

„Oslovila mě Ingrid Kitzber
gerová, která mě vyzvala k účasti 
dohromady společně s Jaroslavem 
Koléškem, z čehož jsem měla vel

kou radost. Galerii jsem znala jen 
z vyprávění, a nyní vidím na vlastní 
oči, že je opravdu nádherná,“ vyslo
vila Zdena Höhmová. 

Tvorba Jaroslava Koléška má 
mnoho podob. Inspiruje ho jak 
lidské tělo či jeho části, tak i stro
je a militária. Jeho sochy a objekty 
nabádají k zamyšlení. Do Rožnova 
přivezl průřez sochařskou tvorbou 
za posledních patnáct let. 

„S Igorem Kitzbergerem a jeho 
ženou Ingrid se dlouhá léta přáte

líme, takže jsem moc rád, a vážím 
si toho, že jsem byl osloven, abych 
tu vystavoval. S Rožnovem jsem 
spjatý, neboť mým profesorem na 
vysoké škole byl rožnovský sochař 
Marius Kotrba, s nímž jsem po 
studiích dvanáct let v jeho zdejším 
ateliéru spolupracoval. V Rožno
vě mám třetí výstavu, díla jsem už 
představil v knihovně a ve 3. Etáži,“ 
vylíčil Jaroslav Koléšek. 

Kdo nepřišel na vernisáž, má 
možnost si výstavu prohlédnout.

O handmade market je stále větší zájem

Jarní handmade market přilákal 
v sobotu 16. dubna do Společenské
ho domu stovky lidí. Ručně a doma 
vyrobené zboží zde nabízelo na tři
cet prodejců. Běžně se akce koná 

před Vánoci, kdy ji navštíví až osm 
set lidí. První ročník se uskutečnil 
už v roce 2013.

„Jarní prodej pořádáme teprve 
podruhé, první ročník navštívilo 

Foto: Alexandra BuršíkováJarní handmade market přilákal stovky lidí. 

Řidiči, kteří byli zvyklí parkovat 
v Bayerově ulici nadivoko, by si 
měli v následujících měsících dát 
pozor na pokuty. Město cestu smě
rem od Masarykova náměstí po ná
městí Míru zjednosměrnilo. 

„Podél tamních provozoven vzni
ká sedm parkovacích míst a stání 
jinde bude zakázáno. Úsek je totiž 
nepřehledný, auta stojí až do křižo
vatky a vznikají tam kolizní situace. 

Těch nebezpečných míst je v uli
ci ale více, neboť vozy někdy par
kují až v oblouku a ztěžují průjezd 
nejen autobusu, který tudy jezdí na 
své pravidelné lince,“ vylíčil vedou
cí odboru rozvoje Ivo Marcin. 

Šíře silnice podél parkoviště na
víc kapacitně neumožňuje obou
směrný provoz. „Parkování mimo 
vyznačená místa budou strážníci 
kontrolovat a sankcionovat,“ dopl
nil Ivo Marcin.                        (bur)

Provoz v Bayerově ulici 
pouze v jednom směru pět set lidí. Věříme, že tentokrát 

jich bude více,“ řekla organizátorka 
Monika Kaličinská. 

Lidé si mohli pořídit oblečení, 
přírodní kosmetiku, šperky, do
mácí sirupy, nebo třeba obaly na 
knížky. „Jsem tu potřetí, tentokrát 
jsem koupila dárek mamince, a to 
polštářek a košík z pedigu. Líbí 
se mi tady, je skvělé, že lidé, kteří 
něco umí, to mají možnost nabíd
nout druhým,“ vylíčila Hana Sos
novská. 

Kateřina Podzemná v sále Spo
lečenského domu nabízela mýdla. 
„Vyrábím je z přírodních tuků, 
olejů a bylin, které rostou na okol
ních kopcích. Zájem o ně je velký, 
lidé se navracejí k přírodě,“ řekla.   
Handmade market je akce zaměře
ná na propagaci produktů výrobců 
z okolí Rožnova pod Radhoštěm, 
Valašského Meziříčí, Vsetína, Fren
štátu pod Radhoštěm a dalších va
lašských obcí.                           (bur)

ZAUJALO NÁS



Běžcům otevřou dvě pětikilometrové trasy
Alexandra Buršíková

bursikova@tvbeskyd.cz

Cílem projektu Mattoni FreeRun je vzbudit v lidech 
vášeň pro běh a propojit zkušenější sportovce 
s těmi, kteří kouzlo běhání teprve objevují. 

Foto: archiv TKAPremiéru v kině Panorama si studenti, kteří se na filmu podíleli, užili.
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Dvě běžecké trasy, na Bučiskách 
a v parku, otevřou zanedlouho 
v Rožnově pod Radhoštěm společ
nosti Mattoni a RunCzech, které 
vytvořily projekt Mattoni FreeRun. 
Jeho cílem je vzbudit v lidech vá
šeň pro běh, propojit zkušenější 
sportovce s těmi, kteří kouzlo běhá
ní teprve objevují. 

„V různých městech a v různých 
podmínkách je přesně změřeno pět 
kilometrů. Trasy vedou na bezpeč

ných místech a jsou v mnohých pří
padech osvětlené. Chtěli bychom 
tímto projektem rozběhat celou 
Českou republiku,“ uvedl zástupce 
RunCzech František Dostál.

Projekt zatím využívá přes pa
desát oblíbených běžeckých tratí 
ve čtyřiceti českých městech. Na 
nich probíhají zdarma pod vede
ním zkušených koučů pravidelné 
tréninky. Lidé ale mohou běhat 
i sami. Aplikace RunCzech pro

vede běžce trasou, změří jim čas 
a díky běžeckému profilu Runners 
ID se mohou porovnávat s ostat
ními běžci. Všechny údaje jsou na 
jednom místě, takže sportovci mají 
přehled, kolik naběhali kilometrů, 
jaký je jejich nejrychlejší čas i his
torie výsledků. Vzájemnou komuni
kaci běžců usnadňuje facebooková 
stránka Mattoni FreeRun.

„Je to dobrá věc pro podporu 
komunity, která běhá s mobilním 

telefonem, jehož prostřednictvím si 
měří čas a porovnává se s ostatní
mi kolegy. Na Bučiskách se využilo 
stávajících cest a cyklostezky, kde 
se jen umístila informační cedule 
s mapou. Park je k běhání vyloženě 
uzpůsoben, a díky cyklopodjezdu 
u restaurace U Janíků se dá spojit 
bez křížení se silnicí i s Tyršovým 
nábřežím,“ vysvětlil starosta Radim 
Holiš s tím, že termín otevření tras 
zatím není stanoven.

Gymnazisté natočili film o bikerech Up the Hill

Pěstouni jsou posly naděje, mají široká srdce
Někdy si lidé pohrávají s myšlen
kou mnoho let, než udělají první 
krok. Zajisté i vy máte své plány, 
sny, představy, říkáte si: „Jaké by to 
asi bylo?“ 

Díky své práci se dennodenně se
tkávám s lidmi, kteří už svůj první 
krok udělali. Nepřinesl jim bezsta
rostnost, bohatství ani slávu. Udě
lal z nich „jen“ dobré lidi. Zajisté je 
i vy potkáváte na ulici, v zaměstná

ní, na třídních schůzkách a možná 
ani nevíte, že jsou to právě oni. 

Mám na mysli pěstouny – muže 
a ženy, kteří otevřeli dveře svých 
domovů a nabídli svou náruč 
opuštěným dětem. Přijali do svého 
života holky a kluky, kteří z nejrůz
nějších důvodů nemohou vyrůstat 
se svými vlastními rodiči. Obdivuji 
je. Obzvláště v dnešní době, kdy se 
slova „láska“ a „pochopení“ velmi 

lehce říkají, ale už tak snadno je 
neumíme žít. 

Pracuji jako sociální pracovnice 
v organizaci Rodina sv. Zdislavy. 
Naším úkolem je doprovázet pěs
tounské rodiny na jejich cestě, po
máhat jim a podporovat je v jejich 
poslání. Pěstounství je skutečně 
posláním. 

Pěstouni jsou posly naděje, pro
tože stále mají hluboká srdce a ši

roké paže, kterými můžou objímat 
ty, co ztratili bezpečí domova. Mu
síme udělat jen první krok.

Pro širokou veřejnost připravuje
me besedu o pěstounské péči, a to  
26. května v Rožnově pod Radhoš
těm. Více informací naleznete na 
našich webových stránkách www.
rodinazdislavy.cz. 

Tereza Olejníková,
 Rodina sv. Zdislavy

filmy,“ řekl Radek Štefela. Film 
vznikal téměř devět měsíců a na 
jeho tvorbě se podílelo značné 
množství lidí. Zlatým jádrem celé 
tvůrčí skupiny byl zejména režisér 
Radek Štefela, scenárista Ludvík 
Barabáš, který vymyslel námět 
a společně se Simonou Zabkovou 
vytvořil scénář. 

Spolupráce těchto dvou mladých 
inspirativních osob dokázala ze 
scénáře vytvořit dramatický pod
klad, na němž se posléze dal stavět 
emotivní příběh. Natočení snímku 
nebylo ovšem vůbec jednoduché. 

„Z počátku mě trápila nervozi
ta až stud před kamerou, bylo pro 
mne proto těžké podat výkon, jaký 
jsem si představoval. Tahle fáze 
byla pro mě asi nejtěžší. Samozřej
mě jak práce postupovaly a ubíhal 
čas, přestal jsem si kamery všímat. 
Také korigovat samotné natáče
ní není zrovna lehkou záležitostí, 
a proto si cením našeho producen
ta a režiséra Radka Štefely, který se 
do práce i na konci pouštěl se stej
nou vervou a nadšením, jako když 
jsme kameru vzali do ruky popr
vé,“ okomentoval natáčení Ludvík 
Barabáš, jemuž bezmezná fantazie 
rozhodně nechybí.

Kdo snímek neměl možnost 
zhlédnout v kině Panorama, bude 
se na něj moci podívat už brzy na 
webových stránkách TV Beskyd. 

Eliška Bittnerová

Dlouho očekávaný film studentů 
rožnovského gymnázia Up the Hill, 
měl v pondělí 4. dubna premiéru 
v kině Panorama. Snímek vypráví 
příběh dvou dospívajících bikerů, 
nejlepších přátel, jejichž přípravu 
na závěrečnou bikerskou soutěž 
překazí staré křivdy, zrazená láska 
a nevraživost okolí. 

„Loni v dubnu jsme společně 
se spolužákem Petrem Kejharem 
točili reklamu jako školní práci. 
Práce mě nadchla, filmová tvorba 
byla totiž mým dlouholetým přá
ním. Tak jsme si řekli, že natočíme 
celovečerní film,“ vysvětlil režisér 
Radek Štefela. Proto studenti zača
li hledat lidi se společným zájmem 

a především téma, které by mohli 
zpracovat.

„Od počátku bylo cílem projek
tu Up the Hill vytvořit základ pro 
zájemce o filmovou tvorbu v Rož
nově. Je naším přáním, aby se ke 
skupině Gympl Production přidali 
mladší studenti, kteří po nás pře
berou práci a budou tvořit další 
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Jako bumerang se po 
roce ve středu 11. května 
potřetí vrátí do Rožnova 
Noc literatury – literár

ní happening, kladoucí si za cíl 
propagovat současnou evropskou 
literaturu, která byla vydána v uply
nulém roce v českém překladu. 
Zároveň se jedná o propagaci hla
sitého čtení na veřejnosti a pro li
teraturu netradičních místech. Noc 
literatury v Rožnově pořádá ve spo
lupráci s Českými centry městská 
knihovna. Kdo bude číst a kde to 
bude pro tentokrát?

Tak nejprve zastavení první. Tra
dičním hostem rožnovské Noci lite
ratury bude Ctib (vlastním jménem 
Dan Stibor), který četl po oba před
chozí ročníky a stejně tak tradičně 

Tři místa, tři knihy, tři předčítající – Noc literatury
bude číst ve vstupní hale městské 
knihovny. Knihou Prasklej Skle
nička autora Alaina Mabanckou, 
kterou v překladu Tomáše Havla 
vydalo nakladatelství Dauphin, se 
přeneseme do nonstop baru kdesi 
v Africe, kde nás čekají nejrůznější 
osudy a zkazky lidí vyprávěné prá
vě ústy štamgasta, alkoholika, býva
lého učitele, milovníka francouzšti
ny a knih – Prasklýho Skleničky. 

Druhým hostem, který bude 
číst v Pivovarské hospůdce v Rož
novských pivních lázních, je Petr 
Fiala, frontman a ústřední postava 
Mňágy a Ždorp. „Jeho“ autorem 
je Erri de Luca a kniha nese název 
Boží hora. Jejím prostřednictvím 
se ocitneme v Neapoli, na kterou 
nakoukneme „naivní“ a magickou 
optikou. Bude to zážitek? Věřím, že 
ano. Navíc čtení v hospůdce bude 
obohaceno představením útlé pub
likace Richarda Sobotky, Vzpomín
ky na rožnovský pivovar, která ob

sahuje a shrnuje vzpomínky pana 
Vladimíra Fassmanna z let 1923 až 
podnes. Na místě budou přítomni 
autor Richard Sobotka a také pan 
Vladimír Fassmann.

Třetím hostem je rožnovská ro
dačka Marcela Holubcová, hereč
ka, která se po dlouholetém angaž
má v Klicperově divadle v Hradci 
Králové přemístila do Prahy, na 
volnou nohu a hostuje na několika 
scénách pražských divadel. V jejím 
podání ožije román Porodní bába 
finské autorky Katji Kettu. Kniha 
byla dosud přeložena do osmnácti 
jazyků a příběh nás zavádí do roku 
1944, období tzv. laponské války, 
do ženského zajateckého tábora 
322 Titowka. Prostředí drsného 
severu, lágru a neradostných život
ních osudů v období války vytváří 
prostor pro velmi silný román. 
Místem, kde tomuto hlasu můžete 
naslouchat, je Galerie CreArs. To 
jsou tedy místa, aktéři a knihy letoš

ní Noci literatury. Důležité však je 
připomenout, jak Noc probíhá. Na 
všech třech místech se čte současně 
a to v 18.00, 19.00 a 20.00. Čte se 
vždy stejná ukázka, která trvá zhru
ba 30 minut. Poté se mohou poslu
chači přesunout na další místo, aby 
mohli vyslechnout ukázku z další 
knihy. Podvečer je koncipován tak, 
aby si každý posluchač mohl po
slechnout všechny připravené ukáz
ky z knih a nemusel mít strach, že 
mu něco unikne. Zároveň jsou místa 
vybrána tak, aby se posluchač mohl 
přesunout pěšky a beze spěchu. 

Věřím, že si letošní výběr míst, 
autorů a také čtenářů užijete. 
Protože k literatuře se nemusí 
přistupovat pouze konvenčním 
způsobem. Navíc podotýkám, že 
všechny knihy, ze kterých se při 
letošním ročníku Noci literatury 
bude číst, jsou ve fondu městské 
knihovny a zájemci si je mohou 
vypůjčit. Těšíme se na shledání.

Pavel Zajíc
zapa@knir.cz 

LAURA STEVENSON (NY, USA) 
PLYMOUTH FURY (F) 
DEAF PREACHERS (F)
Úterý 17. května – 19.30 – T klub

LINDA ČECHOVÁ SÍTKOVÁ
varhany 
LUCIE HILSCHEROVÁ – 
mezzosoprán
Úterý 24. května
19.00 – kostel Všech svatých

Pokud sledujete seriál Girls, může
te částečně prožít atmosféru Bro
oklynu, uměleckou volnost, krea
tivitu a jeho specifickou hudební 
atmosféru. Možná není vhodné 
nálepkovat, nicméně Laura Ste
venson je po Shilpě Ray další 
zpěvačkou z této newyorské čtvr

ti, která nás poctí svou návštěvou. 
Začínala jako folková písničkářka 
a vydobyla si dobré renomé po ce
lém světě. Teprve poslední album 
„Cocksure“, které 
natočila s novými 
muzikanty a na 
kterém se stylově 
posunula k roc
kověpísničkářské 
tvorbě, ji katapul
tovalo do hledáč
ku hudebních pu
blicistů. 

Kapela šlape jak 
má, skladby mají 
skutečné melo
dické nápady, ale 
přitom neztrácejí 
na rokenrolové 
divokosti. Blíží se 
hudebně takovým formacím jako 
Breeders, Pixies nebo Weezer. Její 
písničky jsou zároveň okořeněné 
svéráznými texty s tématy jako 

náhlá a tragická smrt, dobrovolné 
vyhnanství, prostě každodenní exis
tencionální dilemata. 

Před touto „hvězdou“ hlasitě ro
zezní stěny T klu
bu dvě francouzské 
skupiny. Plymouth 
Fury přinášejí 
z útrob Paříže dáv
ku špinavého drtí
cího nářezu evoku
jící klasickou éru 
noise rocku. Jejich 
partnery na spo
lečném turné jsou 
Deaf Preachers, 
kteří se estetikou 
garážového rock 
&rollu v časové ose 
posouvají až do se
dmdesátých let.

Linda Čechová Sítková pochází 
z Rožnova pod Radhoštěm, kde 
navštěvovala ZUŠ. Po maturitě na 

gymnáziu nastoupila na Pražskou 
konzervatoř do varhanní třídy prof. 
Jana Hory a poté pokračovala ve 
studiu hudby na dalších prestižních 
školách. Je nositelkou několika za
hraničních hudebních cen, napří
klad v roce 2004 se stala absolutní 
vítězkou Mezinárodní varhanní 
soutěže v německém Mülheimu. 

Kromě pravidelných sólových 
koncertů v ČR i jinde v Evropě 
spolupracuje též s předními čes
kými orchestry, sbory i komorní
mi soubory. Je též varhanicí sta
roměstského kostela Matky Boží 
před Týnem v Praze.

Lucie Hilscherová, rodačka 
z Hranic na Moravě, je laureátkou 
řady národních i mezinárodních 
soutěží. Vystupuje v Národním 
divadle, Státní opeře Praha a v Di
vadle J. K. Tyla v Plzni. Mimo 
divadelní činnost patří mezi vyhle
dávané koncertní pěvkyně v oboru 
oratorním i písňovém.

Drtící nářez garážového rocku i klasická hudba
Martin Valášek

tka@tka.cz

Laura Stevenson Foto: archiv TKA
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Foto: Alexandra BuršíkováBílá sobota se ve skanzenu nesla ve znamení 
velikonočního jarmarku a ukázek lidových řemesel.

Foto: Alexandra BuršíkováZboží z prodejních stolů rychle mizelo. 
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Valašské muzeum v přírodě oslavilo svátky jara
Velikonoce ve Valašském muzeu 
v přírodě potrápilo začínající aprílo
vé počasí. Bílou sobotu poznamenal 
chladný vzduch a zatažená obloha, 
Boží hod už byl přece jen teplejší 
i slunečnější a na Červené pondělí 
vtrhlo do Dřevěného městečka jaro. 

Branami skanzenu proudily po 
všechny tři sváteční dny tisíce lidí.  
Bílá sobota se nesla ve znamení ve
likonočního jarmarku s ukázkami 
lidových řemesel. V obležení byly 
stánky s kraslicemi i s velikonoč
ními pomlázkami. „Jeden koupím 
dědovi jako dárek, druhý sobě, pro
tože plést neumím a chci jít šmig
rustovat,“ prozradil Libor Ševčík 
z Ostravy. 

Na Boží hod byly na pořadu 
jarní obyčeje v podání folklorních 
souborů. Kromě hudby, zpěvu 
a tance se z Dřevěného městečka 

nesl klapot dřevěných trakačů pro
háněných místními rapatáři.

„Je to úžasná podívaná, jako 
bych se vrátil v čase do dob, kdy 
Velikonoce byly ještě oslavou jara 
a plodnosti. Jsem tady s vnukem, 
podívali jsme se, jak se zdobí vajíč
ka, jak se pletou pomlázky, a ochut
nali jsme jarní polévku. Návštěva 
muzea byla pro nás oba skutečným 
zážitkem,“ řekl Rudolf Bordovský 
z Frenštátu pod Radhoštěm. 

Červené pondělí se ve skanzenu 
neslo ve znamení jarních zvyků, 
písní, říkadel v podání folklorních 
souborů a cimbálových muzik.

„Po všechny dny mohli lidé vybí
rat z bohaté nabídky velikonočního 
zboží a výrobků lidových řemeslní
ků a občerstvení,“ doplnila mluvčí 
Valašského muzea v přírodě Pavlí
na Polášková.                           (bur)

Senioři usednou do lavic zemědělky

Vzdělávání lidem vyššího věku 
nabízí v Rožnově pod Radhoštěm 
hned dvě univerzity třetího věku. 
K městské knihovně, která stu
dium umožňuje od roku 2012, se 
letos přidala Střední škola země
dělská a přírodovědná, jež spolu
pracuje s Mendelovou univerzitou 
v Brně. 

Až třiceti studentům nabízí zá
kladní tříletý cyklus studia, který 
se skládá z přednášek a seminářů 
rozdělených do tematických bloků. 
Přednášky obsahují témata klíčo

vých oborů všech fakult univerzity. 
První semestr bude zahájen v září. 

„Přihlásit se mohou zájemci, 
kteří dosáhli padesáti let. Semestr 
bude tvořit dvanáct přednášek 
v týdenních intervalech,“ přiblí
žil Petr Černošek ze zemědělské 
školy s tím, že závazně se již ke 
studiu přihlásilo třináct seniorů. 
První informativní schůzka se ko
nala 13. dubna, další  se uskuteční 
25. srpna o půl druhé odpoledne. 

V knihovně se vyučuje virtuálně. 
„Nabízíme až sedmnácti studen

tům nad padesát let věku dva se
mestrální kurzy ročně. Ty probíhají 
tak, že účastníci studia sledují před
nášku v kolektivu přenosem z inter
netu na plátno. Letošní jarní kurz 
je zaměřen na barokní architekturu 
v Čechách,“ popsal ředitel městské 
knihovny Pavel Zajíc.

Každý semestr čítá na šest před
nášek, přičemž za absolvování 
sedmi semestrů získají účastníci di
plom o absolutoriu. Knihovna spo
lupracuje s Českou zemědělskou 
univerzitou v Praze.

Školáci z Videčské uspořádali pro své spolužáky velikonoční jarmark
Mladí filantropové. Tak by se dali bez 
sebemenšího zaváhání označit žáci 
Základní školy Videčská. Minimál
ně ti ze 4. A, kteří pro své spolužáky 
totiž uspořádali velikonoční jarmark, 
na němž za symbolickou cenu nabí
zeli vlastnoručně vyrobené předměty 
a cukrovinky. Část výtěžku si pone
chali, zbytek věnovali fondu školy. 

Na prodejních pultech vytvoře
ných ze stolů v jídelně bylo k vidění 
sladké i slané pečivo, domácí čoko
ládové tyčinky, dortíky, velikonoční 
perníky, jednohubky, chlebíčky, ale 
také nejrůznější velikonoční ozdo
by a pomlázky. Ty vyráběl napří
klad Teodor Ficek. 

„Naučil mě to děda, i když mi to 
ještě nejde tak dobře, jak bych chtěl. 
Upletl jsem tři z osmi proutků, víc 
už jsem nemohl, bolely mě z toho 
hodně prsty,“ prozradil hoch, který 
nabízel také chlebíčky, jednohubky 
a mufiny. S jejich přípravou mu už 
ale pomáhala maminka.  

Sedmiletý Daniel Marek si do 
třídy po přestávce strávené na jar
marku odnášel náruč cukrovinek. 
„Sním je do konce vyučování,“ 
smál se prvňák. Jeho spolužačka 
Natálka Martináková si zase poří

dila kytičku se zajíčkem. „Dám si 
ji ve svém pokoji na parapet a budu 
se o ni starat,“ prozradila dívka.

Pro školu to byla premiérová 
akce. „Měla jsem proto trošičku 
obavu, zda děti organizaci a pří

pravu zvládnou. Musím žáky ale 
pochválit, zvládli to bezproblémo
vě. Část nabízeného zboží vyrobili 
v rámci pracovních činností, část 
o přestávkách, ale většinu doma,“ 
přiblížila třídní učitelka Jarmila 
Krůpová s tím, že jestli bude chuť 
a zájem, určitě se velikonoční jar
mark uskuteční i za rok.

V dubnu se konaly ve škole akce 
zaměřené na ekologii a ochranu 
životního prostředí. Měsíc nato se 
pak uskuteční velkorysé oslavy še
desáti let od založení. 

„Čtrnáctého května pořádáme 
den plný her pro děti i rodiče. Ve 
spolupráci s pivními lázněmi a měs
tem Rožnov bude připraven zábav
ný i soutěžní program se soutěžemi, 
atrakcemi i koncertem skupiny, jejíž 
jméno ještě neprozradím, ale která 
všechny potěší. Pro tuto příležitost 
budeme mít připraveny i upomín
kové předměty,“ vylíčila ředitelka 
školy Hana Bosová.                   (bur)

Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Být v důchodu už dávno neznamená jen v klidu 
svého obýváku sledovat seriály, plést svetry pří-
buzným nebo hlídat vnoučata. Stále více seniorů 
se vrací zpátky do školních lavic. 

Okrasné třešně rostoucí na Masary
kově náměstí budou kvůli nekróze 
a monilióze nahraženy muchovní
ky a javory. 

„Věříme, že dvoudruhovost vý
sadby zamezí opětovnému napa
dení stromů,“ řekla místostarostka 
Kristýna Kosová s tím, že vysaze
no bude po obvodu náměstí sedm
náct dřevin. 

„Zpracovaný projekt ale nepočí
tá pouze s novou výsadbou za na
padené stromy. V druhé etapě by 
mělo dojít k celkové úpravě porostu 
za Masarykovou sochou,“ doplnila 
Kristýna Kosová.

Náklady na pořízení náhradní 
zeleně nepřesáhnou sto tisíc ko
run.                                           (r)

Na náměstí porostou
muchovníky a javory
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Gymnastická přehlídka se povedla
Alexandra Buršíková

bursikova@tvbeskyd.cz

Tradiční sportovní akce navazuje na 
dřívější velice úspěšné a známé Gym-
nastické závody o velikonoční vajíčko.

Celkem šestatřicet dětí se zúčastnilo 
Školní gymnastické přehlídky, kte
rou uspořádalo Středisko volného 
času Rožnov p. R. ve středu 30. břez
na v tělocvičně ZŠ 5. května.

Jedná se o již tradiční sportov
ní akci, která navazuje na dřívější 
velice úspěšné a známé Gymnas
tické závody o velikonoční vajíčko, 
kterých se zúčastňovali gymnasté 
a gymnastky z celé České republi
ky. Rožnovské SVČ se nyní věnuje 
sportovní gymnastice na ryze ama
térské, nezávodní a zájmové úrov
ni a tato přehlídka je pořádána za 
účelem možnosti prezentace dětí 
ze sportovních kroužků SVČ před 
svými rodiči a veřejností. 

Sestavy proto nejsou hodnoceny 
a bodovány rozhodčími. Tradičně 
jsou však pozvány i cvičenky z od
dílu sportovní gymnastiky, které 
svým cvičením na prostných, kladi
ně a přeskoku jsou vždy ozdobou 
této přehlídky. 

Děti z MŠ, ZŠ a zmíněného gym
nastického oddílu předvedly své se
stavy na prostných, přeskoku kozy 
nebo švédské bedny, lavičce, kla
dině, hrazdě a kruzích. Odměnou 
za jejich cvičení byl potlesk rodičů 

a obecenstva a rovněž pamětní list 
SVČ a nezbytné velikonoční čoko
ládové vajíčko. Pořadatelé se již těší 
na všechny děti, které rády cvičí, na 
příští ročník gymnastické přehlídky.

Pavel Navařík, SVČ Rožnov

Rožnovské ženy připravily jarní povídání a vzpomínání se zpěvem
Povídáte si, co že to vlastně je to 
jarní povídání a vzpomínání? Již to 
není – bylo. Příjemné odpoledne 
pro obyvatele Domova seniorů  při
pravily členky i dobrovolnice naše
ho Spolku rožnovských žen. 

Ve středu 30. března 2016 od
poledne jsme přivítaly obyvatele 
Domova seniorů v jejich jídelně. 
I když bylo krátce po Velikonocích, 
velikonoční nálada, vyzdobený veli

konoční stůl, zdobení velikonočních 
perníčků, vajíček, drátkování, malé 
občerstvení i malý balíček perníčků 
od žen – to vše přispělo k pohodové 
atmosféře všech zúčastněných. Po
vídali jsme si o významu velikonoč
ních svátků, o zvycích na Valašsku 
i jinde, protože obyvatelé tohoto za
řízení nejsou jenom z Valašska. 

A což teprve, když do jídelny přišli 
Rožnovští ogaři, kteří svým pásmem 

předvedli masopustní obchůzku. 
A jak voněl ten domácí špek, který 
přinesli a který byl potřebný k jejich 
vystoupení. Taky jejich nepřekona
telné zpěvy rozveselily všechny pří
tomné. Nakonec se hrálo i na přání 
a zpívali všichni, co byli v sále. Ogaři, 
děkujeme. Pomohli jste zahřát srdíč
ka babiček a dědečků z domova. Za 
spolupráci děkujeme i vedení tohoto 
zařízení.                    Marie Rethyová

vatelům města Rožnova pod Rad
hoštěm a blízkého okolí byla nabíd
nuta možnost chemického rozboru 
vody z jejich vlastního zdroje pitné 
vody, ze studní. Ve vzorcích, kte
ré občané donesli, se měřil obsah 
dusičnanů, dusitanů, fosforečných 
a amonných iontů. 

Také byla vyhodnocena celková 
tvrdost vody. Zájem obyvatelstva 
byl obrovský. Bylo provedeno přes 
100 rozborů, z tohoto množství 
pouze 12 vzorků překročilo mezní 
hodnoty pro pitnou vodu. V pod
zimních měsících budeme tuto na
bídku opakovat, neboť jsme získali 
prostředky z programové dotace 
města Rožnov pod Radhoštěm. 

Studenti oboru Ekologie a ži
votní prostředí budou využívat 
získaných vědomostí a dovedností 
při zjišťování kvality pitné vody ze 
studní, kvality půdy v městském 
parku a při měření míry kontami
nace okolí solených komunikací.  
Přispějí tak k udržení kvality život
ního prostředí.   Lenka Doubková

Studenti Střední školy zemědělské 
a přírodovědné provádějí ve školní 
laboratoři fyzikálněchemické roz
bory vody a půdy fotometrickou 
metodou. Peníze na pořízení che

mikálií byly získány od Zlínského 
kraje z projektu SŠZePř „Environ
mentální výchova v terénu“ v rámci 
podprogramu PF0415 – Podpora 
ekologických aktivit v kraji. Oby

Studenti zemědělské školy provádějí rozbory vody i půdy

Sestavy nebyly hodnoceny rozhodčími. Na smímku Karin Benešová. Foto: SVČ

Bylo provedeno přes sto rozborů. Foto: archiv školy

Dne 1. 4. 2016 rožnovská taneční 
skupina uspořádala již tradičně 
jarní soutěž choreografií s názvem 
Heart2Beat Dance Cup. Na tento 
aprílový den si spousta tanečníků 
připravila vlastní choreografie, 
které zatancovala před fandícími 
diváky a pozornou porotou. Tu tvo
řili tanečníci a lektoři ze skupiny 
Heart2Beat. 

Příležitost předvést svou kreati
vitu využila spousta dětí. Soutěžilo 
se ve dvou věkových kategoriích 
a k vidění byla jak sóla, tak dua, tria 
a dokonce soubor. Přestávku divá
kům zpříjemnilo taneční vystoupení 
H2B. Ti nejlepší soutěžící si odnesli 
pohár taneční skupiny H2BSB. 

Všichni ale byli odměněni zá
žitky, zkušeností a příjemně strá
veným odpolednem. Pro všechny 
byla soutěž velmi inspirativní a vě
říme, že každého tanečníka posu
nula opět o něco výše. Děkujeme 
všem za přízeň a už teď se těšíme 
na další ročník této soutěže.

Helena Vránová

Víte, co je férový spravedlivý ob
chod? Jedná se o takový způsob 
obchodování, kdy pěstitelé kávy, 
čaje, kakaa a jiných plodin ze zemí 
Afriky, Asie a Latinské Ameriky 
dostávají spravedlivě zaplaceno. 
Výkupní cena odpovídá nákladům 
na pěstování a zároveň umožňuje 
důstojné živobytí. K principům 
spravedlivého obchodu patří také                                                                          
zákaz dětské práce, rovnoprávnost 
a ochrana přírody.

Zapojením se do kampaně fair 
trade ukazují jedinci, školy, města 
i farnosti svůj zájem zasazovat se 
o spravedlivější svět. Myšlenku fair 
trade lze podpořit nákupem výrob
ků označeným logem fair trade, ale 
také účastí na Férové snídani. 

Rožnov pod Radhoštěm se za
pojí už podruhé do celosvětového 
piknikového happeningu. Pod zá
štitou organizace NaZemi, místní 
římskokatolické farnosti a Základ
ní školy Pod Skalkou se uskuteční 
Férová snídaně v sobotu 14. května 
v areálu farní zahrady od 9 hodin. 

Milí Rožnované, jste srdečně zvá
ni jak k ochutnávání, tak i k aktivní
mu zapojení! Maminky, nebojte se 
přijít – kromě dobré a kvalitní snída
ně v trávě budou připraveny soutěže 
a hry pro děti.   Marie Popelářová 

                          Milena Blahová 
                  Svatava Hambálková

Taneční skupina 
připravila soutěž

KRÁTCE

Férová snídaně
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 Prodám sprchový kout, čtvrtkru
hový 190 × 80 × 80. Dveře 1/2 kru
hové posuvné, barva bílá + sifon. 
Mat. tvrzené plexi. Málo použitý. 
Cena: 3 500 Kč. Tel.: 605 546 461.

 Prodám motorovou sekačku na 
trávu zn. PARTNER. Šířka pokosu 
55 cm. Cena dle dohody. Kontakt 
SMS (přes den), po 17. hodině tel.: 
732 426 381.

 Prodám dvě nové péřové proší
vané deky 220 × 140 cm. Cena 1 ks 
je 1 000 Kč. Tel.: 605 451 089.

 Prodám podložku 190 × 90 cm, 
s el. přepínáním, k léčení infračer
venou tepelnou terapií a kancelář
skou židli na kolečkách, otáčecí. 
Tel.: 737 537 297.

 Prodám malé množství ekolo
gicky vypěstovaných jablek. Levně. 
Tel.: 604 733 106.

 Prodám různá kola pánská 
i dámská. Dále velké množství po
užitých, ale funkčních náhradních 
dílů. Levně. Tel.: 605 906 703.

PRODÁM

KOUPÍM

ŘÁDKOVÁ INZERCE

 Koupím garáž nejlépe za finanč
ním úřadem, není však podmínkou. 
Nejsem RK. Tel.: 739 255 303.

 Koupím byt 2 + 1 mimo lokalitu 
Koryčanské Paseky. Platba ihned. 
Tel.: 776 494 603.

 Koupím štěně – psa hlídače, 
střední velikosti – bez průkazu pů
vodu. Tel.: 736 175 537.

 Nabízíme k pronájmu kavárnu 
– bistro v Rožnově p. R. Bližší 
informace na tel.: 608 770 105.

Soukromé řádkové inzeráty jsou zdarma 
zveřejněny ve dvou číslech Spektra Rož-
novska. Poté jsou nahrazeny dalšími. 
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ZUBŘÍ • Nově vybudovaným 
korytem teče v Zubří od pondělí 
11. dubna Rožnovská Bečva. Ře
čiště bylo nutné posunout kvůli 
rozšíření křižovatky o odbočovací 
pruhy do města. „Dostali jsme se 
do takové mezifáze. Po první eta
pě, což byla výstavba levého břehu, 
přecházíme do výstavby pravého 
břehu, a proto bylo nutné přepustit 
vodu na levý břeh,“ řekl Jiří Vašek 
ze společnosti Cobbler Zašová, 

Stavbaři v předchozích měsí
cích rozdělili koryto řeky kovovou 
stěnou. Levý břeh v délce čtyř set 
metrů pak o patnáct metrů posunu
li do strany a řečiště vydláždili. Na 
pravém břehu se bude pracovat do 
června. 

„Tento způsob práce je dobrý 
pro nás stavebníky, protože jsme 
tím zamezili komplikacím, tak pro 
životní prostředí, protože ryby si 
mohly volně plout a nebyly ruše
ny,“ vysvětlil Jiří Vašek. 

V dalších měsících stavebníci 
zpevní pravý břeh, postaví opěrné 
stěny nového mostu a na nich pak 
nové těleso silnice I/35, po níž by 

Koryto Bečvy muselo ustoupit nové silnici
Alexandra Buršíková

bursikova@tvbeskyd.cz

Tok se upravuje kvůli rozšíření silnice z Valašského Meziří-
čí směrem na Slovensko. Poté, co silničáři pustili Bečvu do 
levého koryta, začali pracovat na pravém břehu.

Foto: Alexandra BuršíkováStavbaři pustili Bečvu do nově vybudovaného levého břehu vytažením kovové stěny.

ROŽNOVSKÁ RADNICE INFORMUJE

řidiči, a to včetně odbočovacích 
pruhů, měli začít jezdit v listopadu. 
„Od rozšíření křižovatky si slibuje
me plynulejší, rychlejší a bezpeč

nější provoz, což je pro naše oby
vatele důležité, neboť při provozu, 
kdy městem projede až patnáct 
tisíc aut, je složité vyjet z centra na 

hlavní silnici a naopak,“ pozname
nal starosta Lubomír Vaculín.

Stavební náklady přijdou na 
zhruba sto deset milionů korun.

Děti ze Zubří znovu pomáhaly se Stonožkou, vybraly přes dvacet tisíc
Sál Klubu v Zubří byl ve středu 
23. března doslova k prasknutí 
plný. Konala se tam už devátá be
nefice pro humanitární a mírovou 
organizaci Stonožka. 

„Dvouhodinový program, který 
připravili žáci naší základní školy, 
byl složen ze zpěvu, tance, scének 
i divadelních her. Vstupné bylo 
dobrovolné. Hosté si před vstupem 
do sálu mohli také zakoupit výrob
ky našich dětí,“ vylíčila učitelka He
lena Dufková s tím, že výtěžek po
putuje na konto Stonožky, jak ale 
budou peníze využity, zatím není 
jisté. Loni zuberští školáci podpo

řili Ústav pro mentálně postižené 
dívky ve Zvíkovci.

„Protože nemohou na slunce, byl 
pro ně vybudován na zahradě do
mova obří baldachýn, díky němuž 
už nemusí letní dny trávit doma,“ 
vysvětlila učitelka.

Rekordní výtěžek, který se poda
řilo v Zubří nasbírat, činil třiadva
cet tisíc korun. Letos to bylo téměř 
devětadvacet tisíc korun.

„Ke Stonožce jsme se připojili 
náhodou. Před léty jsme se přidali 
k výzvě na malování vánočních přá
níček, aniž jsme tušili, o co se jedná. 
Byli jsme úspěšní, prezidentka hnutí 

Běla Jensen zrovna naše přáníčka 
poslala významným spolupracovní
kům Stonožky, a tím nás zaháčkova
la,“ popsala Helena Dufková.

Při předávání pomoci, která 
putuje do postižených zemí svě
ta, mají velký význam vojáci. „Byl 
jsem třikrát na misi v Kosovu a dva
krát v Afghanistánu. Finanční dary 
od Stonožky byly v těchto zemích 
využity k rozvoji školství a na pod
poru vzdělávání dětí,“ řekl rotmistr 
Lumír Bednář z Centra civilně vo
jenské spolupráce.

Benefice se zúčastnila i prezi
dentka hnutí Běla Jensen. „Praco

vala jsem na čtyřech kontinentech, 
ale neznám zemi, v níž by měli kan
toři takový pocit zodpovědnosti za 
jiné jako v Česku. Ze zdejších škol 
je cítit silné sociální cítění a ryzí 
lásku k dětem,“ řekla Běla Jensen.

Peníze ze Zubří v minulých le
tech pomohly na Balkáně, v Mali, 
Kambodži nebo Thajsku.

Dobrovolná humanitární a míro
vá organizace Stonožka byla založe
na roku 1990 Češkou žijící v Norsku 
Bělou Jensen. V Česku se do hnutí 
zapojily tisíce dětí a stovky učitelů. 
Kořeny zapustilo i na Slovensku, 
v Norsku, Polsku a Kanadě.     (bur)

Poplatek za komunální odpad do konce června Rožnované mohou nově třídit bioodpad
Město Rožnov pod Radhoštěm 
v současné době rozesílá složenky 
na poplatek za komunální odpad, 
které obdrží poplatníci do svých 
schránek do konce dubna.  

Výše poplatku zůstává stejná, a to 
492 korun za osobu a rok. Splatnost 
poplatku je do 30. června. 

Úhradu lze provést buď na České 
poště, bezhotovostním převodem 
nebo na pokladnách městského 
úřadu v úředních hodinách, které 
jsou v pondělí a středu od osmi ho
din ráno do pěti hodin odpoledne 
a v úterý, čtvrtek a pátek od osmi 
do dvou hodin odpoledne. 

Povinnost platit poplatek za 
odpady má i vlastník nemovitosti 
(tzn. bytu v osobním vlastnictví) 
ve které není hlášená žádná osoba 
k trvalému pobytu. Výše poplatku 
je 492 korun za nemovitost.

V nové OZV č. 4/2015, která je 
platná od 1. ledna letošního roku, 
dochází k některým změnám 
u osvobození. K žádosti je potřeba 
doložit stvrzenku o úhradě poplat
ku v jiné obci. V minulosti stačil 
doklad o pobytu mimo Rožnov pod 
Radhoštěm. Přesné znění vyhlášky 
naleznete na webových stránkách 
města.                                     (měú)

Na deseti místech v Rožnově pod 
Radhoštěm budou od 1. května 
umístěny kontejnery na rozloži
telný bioodpad. „Rozšiřujeme 
tak škálu tříděných komponentů 
z běžného komunálního odpadu,“ 
uvedla Lenka Němcová z odboru 
správy majetku. Hnědé kontejnery 
o objemu 770 litrů budou umístěny 
na sídlištích, mapu najdou lidé na 
webových stránkách města.  

Biologicky rozložitelné odpady 
jsou organické odpady, které jsou 
významně zastoupeny ve směsném 
komunálním odpadu a tvoří až 40 
procent jeho hmotnosti. 

Jedná se především o odpad 
z domácnosti, jako jsou například 
zbytky ovoce a zeleniny, kávové 
a čajové zbytky včetně papírových 
filtrů, ubrousky, zvadlé květiny, 
zemina, podestýlka domácích býlo
žravých zvířat, a odpad ze zahrad, 
například spadané ovoce, plevel, 
zbytky rostlin, tráva a listí, dřevní 
štěpka či drny. Naopak mezi bio
odpad nepatří tekuté zbytky jídel, 
maso, olej, plasty, sklo, kovy, ka
meny, nebezpečný odpad, směsný 
odpad, stavební odpad, textil, ciga
rety, popel, uhlí, jednorázové pleny, 
uhynulá zvířata a další.              (tg)
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HUTISKO-SOLANEC • O po
lovinu méně nezaměstnaných, než 
před pěti lety, žije v současné době 
v HutiskuSolanci. Přesně je to 
7,14 procent. Bez práce je v Česku 
6,2 procent lidí, ve Zlínském kraji 
6,0 procent a v okrese Vsetín 7,0 
procent. 

„V naší obci je třiadevadesát ob
čanů bez zaměstnání. V letech dva 
tisíce dvanáct až dva tisíce patnáct 
byla v HutiskuSolanci vytvářena 
pracovní místa pro veřejně pro
spěšné práce, která byla finančně 
podporována z evropských fondů 
a státního rozpočtu. V tomto obdo
bí bylo takto podpořeno jednačtyři
cet pracovních míst, což představu
je ve výši vyčerpané dotace v rámci 
všech obcí vsetínského okresu ab
solutní první místo,“ vylíčil staros
ta Vladimír Petružela. 

Tento počet pracovních míst 
v oblasti aktivní politiky zaměstna

nosti obecní samosprávy byl ještě 
doplněn o další lidi, kteří byli za
městnaní v místní základní a mateř
ské škole. Tato příspěvková organi
zace podpořila jako zaměstnavatel 
ve stejném období osm pracovních 
míst pro veřejně prospěšné práce 
(VPP), čímž se umístila na první 
místo ze všech základních a střed
ních škol vsetínského okresu. 

Pracovní místa podpořená 
v rámci VPP byla zaměřena na 
péči veřejných prostranství, úklidu 
a údržbě veřejných budov a komu
nikací a jiných obdobných činností 
ve prospěch obce. Tato možnost 
podpory významně napomáhá sni
žovat hrozbu sociálního vyloučení 
této skupiny osob. 

„S prozaměstnaneckou aktivní 
politikou pokračujeme dále. Na 
základě nadstavených parametrů 
pomoci pro veřejně prospěšné prá
ce ze strany úřadů práce Zlínského 
kraje, které jsou závazné pro jed
notlivé uchazeče o zaměstnání a jež 
jsou podpořeny stoprocentním 
finančním příspěvkem na mzdové 
náklady, budeme zaměstnávat jen 

lidi, kteří chtějí opravdu pracovat,“ 
podotkl Vladimír Petružela. 

Úřad práce ve Zlínském kraji evi
duje celkem 5 810 volných pracov
ních míst. Na jedno volné pracov
ní místo připadají méně než čtyři 
uchazeči o zaměstnání. Meziročně 
se tak počet volných pracovních 
míst více než zdvojnásobil. 

Struktura nejčetnějších žáda
ných profesí však zůstává v pod
statě nezměněna. Převažují volné 
pozice pro pomocné pracovníky ve 
výrobě – 783 míst, seřizovače a ob
sluhu obráběcích strojů – 299 míst, 
řidiče nákladních aut – 284 míst, 
nástrojaře – 193 míst, prodavače – 
190 míst.

DOLNÍ BEČVA • Vyřešit pro
blém, kam se zatoulanými psy, má 
v Dolní Bečvě, stejně jako v dal
ších sedmi obcích mikroregionu 
Rožnovsko, sociální firma, která 
bude provozovat zvířecí útulek. Stát 
bude na místě dosavadního zařízení 
v Rožnově pod Radhoštěm, které 
je na konci životnosti. Výjimka na 
jeho provoz je vydána do konce 
roku a je proto nutné vyřešit, co dál.

„Dosud nám problém pomáha
la řešit veřejnoprávní smlouva na 
odchyt, kterou jsme měli uzavřenu 
s Rožnovem. V areálu obecní drob
né provozovny máme kotec a klec, 
do níž jsme psa umístili a převezli 
do psího útulku v Kopřivnici,“ vy
světlil starosta Pavel Mana s tím, 
že ročně obec za odchyt a umístě
ní až pěti psů zaplatila zhruba šest 
tisíc korun.

Nyní to bude jednorázově de
větačtyřicet tisíc na spolufinanco
vání výstavby psího útulku v Rož
nově dobrovolným svazkem obcí 
mikroregionu Rožnovsko. Tolik 
činí finanční vklad Dolní Bečvy 
do základního jmění společnosti 

a zápis do obchodního rejstříku. 
Cena za umístění odchytnutého 
psa bude stanovena provozovate
lem útulku později, starosta před
pokládá, že bude obdobná, jakou 
jsme platili dosud.

„Stáli jsme před otázkou, jak pro
blém se zatoulanými psy systémově 
vyřešit. Buď bychom museli posta
vit vlastní útulek, nebo jsme měli 
možnost se připojit k ostatním ob
cím mikroregionu a založit ho spo
lečně. To se nám jevilo jako lepší 
varianta,“ poznamenal Pavel Mana.  

Variantu sociální firmy obce zvo
lili z toho důvodu, že při provozu 
psího útulku chtějí zaměstnat lidi 
se zdravotním postižením nebo ty, 
kteří jsou dlouhodobě nezaměst
naní. „Na stavbu může Sdružení 
Mikroregion Rožnovsko žádat do
taci z Integrovaného regionálního 
operačního programu, výše pod
pory může činit až pětaosmdesát 
procent uznatelných investičních 
nákladů,“ vypočítal místostarosta 
Rožnova Jan Kučera s tím, že je 
počítáno s kapacitou pro třicet psů 
a deset koček.

Založí spolu psí útulek

Počet nezaměstnaných se v obci daří snižovat

Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Společnost Psí útulek Rožnovsko 
založilo osm obcí mikroregionu. 
Společně mají šanci dosáhnout 
na dotaci.

Foto: archiv SRPrinc Bajaja Víti Marčíka.

Ilustrační foto: Michal KlímaNa jedno volné pracovní místo připadají ve Zlín-
ském kraji méně než čtyři uchazeči o zaměstnání.

Pracovní místa podpořená v rámci veřejně prospěšných 
prací byla zaměřena na péči veřejných prostranství, úklidu 
a údržbě veřejných budov a komunikací a jiných obdobných 
činností ve prospěch obce.

Herec Víťa Marčík a netradiční 
loutkové divadlo pro děti i pro do
spělé se představí v sobotu 7. květ
na v šest hodin večer na fotbalo
vém hřišti v Dolní Bečvě.  

Víťa Marčík je bývalý Rožno
van, který pro uskutečnění svého 
snu opustil Valašsko a zakořenil 
v jižních Čechách v Drahotěši

cích, kde založil vlastní divadelní 
spolek. Jedná se převážně o di
vadlo jednoho herce se spoustou 
důmyslně propracovaných kulis. 

Víťovi v jeho představeních 
a přípravách mnohdy pomáhá 
celá rodina. 

Přijďte všichni, kdo se rádi smě
jete i radost dáváte.              (pau)

Netradiční loutkové divadlo v Dolní Bečvě

Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz
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Schází se tady ti nejlepší této ka
tegorie z českých i slovenských 
klubů a oddílů a úspěchem je jen 
pouhé zařazení na nabitou startov
ní listinu. Skoro čtvrtina přihláše
ných se pozvání vůbec nedočká. 

Z rožnovské dvojice si nejlépe ved
la Viktorie Dohnálková, ročník 2008, 
která po výborném výkonu vybojova
la bronzovou medaili na padesátce 
volným způsobem. K tomu přidala 
dvě pátá místa za znak a prsa na stej
ně dlouhé trati. David Pácl skončil ve 
své kategorii ročníku 2006 ve druhé 
desítce startovního pole jak v prsou, 
tak v kraulu. Přitom si ale v silné 
konkurenci výrazně zlepšil osobní 

rekordy, takže účast v tak kvalitním 
podniku pro něj byla přínosem.

Za zmínku také stojí výkony rož
novské rodačky Johany Mlčákové, 
která v současné době hájí barvy 
sousedního Frenštátu. Vyhrála pa
desát metrů znak a přitom časem 
00:38,8 vytvořila rekord mítinku.

„Všichni naši plavci si své umístě
ní v nabité konkurenci tvrdě vybo
jovali a jejich výkony jsou příslibem 
před nadcházejícími mistrovskými 
soutěžemi,“ uvedl trenér rožnov
ských plavců Daniel Dohnálek.

Nejbližší z nich je květnový Pře
bor Valašska, který hostí krytý ba
zén ve Vsetíně.           Pavel Machů

Mladší žáci rožnovských plavců uspěli
Rožnovští plavci Viktorie Dohnálková a David Pácl startovali 
v Prostějově na prestižních závodech mladších žáků a žá-
kyň o ”Mokrého Emana„.



Bez jediné minuty spánku zdolal 
v čase 32 hodin 56 minut všech 
dvacet vrcholů letošního ročníku.

  Bylo obtížnější korunu získat 
nebo obhájit?

Není to závod, ale skvělá cykli
stická akce a ideální trénink. Díky 
tomu, že se věnuji ultramaratonské 
cyklistice, tak těchto dvacet vrcho
lů jezdím nonstop. Samozřejmě mě 
těší, že jsem i tento rok první. Letos 
mi počasí, přálo a tak objíždět vr
choly bylo příjemnější.

 Určitě během třiatřiceti hodin  
přišla nějaká krize...

Byla jen jedna, když jsem vyjíž
děl na Pustevny po více než dvaceti 
osmi hodinách nonstop jízdy. Usí
nal jsem, a tak jsem zastavil, utrhl 
jsem si trošku jehličí ze stromu 
a žvýkal ho. Bylo to dost nechutné, 

ale díky tomu jsem spánkovou krizi 
překonal a pokračoval dál.

  Kolik kilometrů jste najel celkem?
Celou trasu jsem začal doma 

a až na poslední vrchol to bylo 485 
kilometrů. Nastoupal jsem 11 210 
výškových metrů. Z posledního 
vrcholu domů to bylo dalších asi 
30 kilometrů a i tyto kilometry 
jsem dojel po vlastní ose.

  Kterým vrchem jste začal, kterým 
končil?

Začínal jsem Santovem 2. dubna 
minutu po půlnoci, kdy se oficiál
ně spouští časomíra. Byl nejblíže 
Rožnovu, kde bydlím, a pak jsem 
pokračoval podle itineráře, který 
jsem si připravil. Vrcholy jsem si 
pospojoval tak, abych byl co nej
rychlejší. Poslední vrchol byl hrad 
Starý Jičín.
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Svaťa Božák opět první
Pavel Machů

pavel.machu@post.cz 

Prvním bikerem, kterému se poda-
řilo obhájit prvenství ve Vrchařské 
koruně Valašska, je náš nejlepší ul-
tracyklista Svaťa Božák z Rožnova.


