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Vážení čtenáři, držíte v rukou první číslo Spektra Rožnovska roku 2016. Dovolte nám, abychom vás informovali o novinkách, které jsme pro vás připravili. Tou nejzásadnější je, že se součástí novin stává měsíčník KAM za kulturou a sportem.
Dále snižujeme četnost vydání ze čtrnácti dnů na měsíc. To vám však bohatě vynahradíme tím, že budeme vycházet ve
zvýšeném nákladu. Spektrum Rožnovska budete navíc dostávat do schránek, a to zdarma. Součástí distribuce zůstávají
nadále obce mikroregionu Rožnovsko. Od ledna 2016 se změnil také vydavatel, jímž se stala společnost TV Beskyd.
Děkujeme za vaši dosavadní přízeň, věříme, že nám zůstanete věrni. Redakce

Křižovatka U Janíků?
Chyba při výstavbě
Obruba v oblouku není provedena podle projektové
dokumentace, a to v neprospěch odbočení.
Alexandra Buršíková

bursikova@tvbeskyd.cz

Tři a půl tisíce podpisů zatím čítá
výzva, prostřednictvím které mohou Rožnované i návštěvníci města
vyjádřit svůj nesouhlas se stávající
podobou křižovatky U Janíků. To,
jak v současnosti vypadá, se nelíbí
vedení radnice, obyvatelům Rožnova ani projíždějícím řidičům.
Lidé petici najdou na webových
stránkách města. Tam ji také mohou podepsat. Jejich protest má
přesvědčit Ředitelství silnic a dálnic České republiky (ŘSD), které
má stavební práce na starosti, aby
křižovatku upravilo.
„Za největší problém vnímáme
pravé odbočení směrem od Valašského Meziříčí do centra, které ne-

bylo dobře navrženo. Problém tam
mají zejména vozy nákladní dopravy,“ vysvětlil starosta Radim Holiš.
Doprava je v tomto směru kolizní, neboť zmizel odbočovací pruh,
takzvaný bypass, na jehož místě
má vzniknout parkoviště. „Bez jeho
obnovení nebo bez výrazné změny
tvaru křižovatky bude jejich průjezd kolizní,“ podotkl starosta.
Bypass prosazovalo už bývalé
vedení radnice. „Investor nás ale
seznámil s projektem až v době,
kdy byl schválen a zaplacen. Samozřejmě, že když jsme nakreslenou
křižovatku viděli, okamžitě jsme požadovali navrácení odbočovacího
pruhu do projektu. Ředitelství silnic
a dálnic ale náš požadavek odmítlo
s tím, že je nadbytečný, neboť křižovatka je navržena jako naprosto
funkční a dostačující. A změny už
ani nejsou možné,“ vylíčil bývalý
místostarosta Václav Mikušek.
Po upozornění vedení města na
problém provedli silničáři před několika dny kontrolní měření úseku.
Pokračování na straně 5

INZERCE

VODA TOPENÍ PLYN

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

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

DLOUHOLETÁ PRAXE

V ulicích Rožnova koledovalo zhruba na sto dětí. Foto: Alexandra Buršíková
Lidé, kteří na Rožnovsku přispěli
kompenzačních pomůcek, které
Charitě do Tříkrálové sbírky, byli
jsou k zapůjčení pro širokou veřejletos mimořádně štědří. Do kasinost a pro přímou pomoc lidem
ček naházeli přesně 1 258 479 kov akutní nouzi.
run. Akce tak byla opět rekordní.
Tříkrálová sbírka má na VaTříkrálové skupiny organizovalašsku dlouholetou tradici. Mezi
né valašskomeziříčskou Charitou
obyvateli regionu patří k nejvíprocházely Rožce
oblíbeným.
Rok 2016
novem pod RadO tom svědčí i výhoštěm, ale také Dolní Bečva
97 203 těžky. „Děkujeme
dalšími
obcemi
všem, kteří při72 889 spěli pro potřebmikroregionu Rož- Prostřední Bečva
novsko, včetně Za- Horní Bečva
54 402 né lidi,“ doplnil
šové, Velké Lhoty
Jan Lušovský.
99 670
a Stříteže na po- Hutisko-Solanec
Zatímco
na
čátku ledna.
Rožnov p. R.
351 540 Rožnovsku byla
„A podařilo se
sbírka opět reStřítež n. B.
22 842
jim vybrat téměř
kordní, v rámci
104 560 republiky
o pětačtyřicet ti- Valašská Bystřice
zasíc korun více než Velká Lhota
19 854 tím arcidiecézní
loni,“ vypočítal
a diecézní pracov76 448 níci spočítali výkoordinátor sbírky Vidče
Jan Lušovský.
Vigantice
47 402 nos osmašedesát
Výtěžek sbírky
milionů
korun,
Zašová
118
476 což je o dvacet mibude použit na
nákup automobi- Zubří
193 193 lionů korun méně,
lu pro přepravu
než v loňském
1 258 479 Kč
vozíčkářů, nákup
roce.
(bur)
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ZAMYŠLENÍ

Před křižovatkou
bohužel neuteču
Řada lidí ví, že rád běhám, trénuji
děcka a zatím mám dobrou fyzičku – podle mě. Děcka, která mám
v tréninku, to vidí jinak, hlavně
když se protahuji, tam už to místy
vypadá všelijak. V posledním roce
však před jedním neuteču – před
slovem křižovatka.
Problém jsem už vysvětloval snad 3 450krát a ještě asi
13 450krát budu muset. Slovo křižovatka je u nás doma na seznamu
zakázaných slov. Moje žena už to
vysvětluje i ženským v sauně. Je vidět, že je to pořádné téma a všude.
Po celém roce, kdy bylo veřejných kontrolních dnů, kontrolních
dnů, neplánovaných schůzek, telefonátů a pochůzek v terénu nespočet,
jsem si ve středu 23. 12., když jsem
v 18.30 konečně dorazil domů, řekl:
„Tak a teď začínají Vánoce. Vypni
a užij si to chvilku s rodinou.“ Jediné
své rodinné úkoly, ale samozřejmě
ty nejdůležitější (stromek a kapr),
jsem už splnil, tak je vše v pořádku.
Obě moje děti (aha, je můj kluk 195
cm ještě dítě a nevyrostl zase o nějaký ten cm?) chtějí jet autobusem
do Valmezu do kina do 3D. Říkám
si dobrý nápad, jedu s vámi, to v pohodě stíháme.
Vánoce začaly a děti byly rády.
S tatínkem sice už delší čas nebyly, ale vše vypadalo nadějně. Proběhneme pokladnou, rezervační
systém super, u vchodu do sálu dostaneme jakési silné sluneční brýle
na to 3D a už sedíme v sedačkách.
Obě děti zažívají sváteční pocit, jak
je rodič aspoň jednou za rok vzal
do kina, já si to naopak užívám, že
vše na poslední chvíli super klaplo,
tělo vypíná a přechází do stavu lehké kulturní hybernace.
Letošní Vánoce začínají. Najednou mi někdo zaklepe na rameno,
otočím se a už slyším ten mně velmi
známý dotaz: „Pane Holiš, tak jak
to bude s tou křižovatkou…“ Ne, neprobouzím se ze spaní, je to realita.
Tak po 3 451.
Radim Holiš

UPOZORNĚNÍ

Svoz popelnic zajišťuje
společnost FCC ČR
Nové nálepky se objevily na popelnicích, jejichž vyvážení má v Rožnově pod Radhoštěm na starosti
firma .A.S.A., spol. s r.o. „Naše
společnost mění s platností od
1. února 2016 svůj obchodní název
na FCC Česká republika, s. r. o.,“
upozornil generální ředitel .A.S.A.,
spol. s r. o. Arnošt Kastner.
„Pro občany města se ale nemění nic. Jde pouze o změnu názvu.
Termíny svozů i ceny za svoz komunálního odpadu zůstávají stejné,“
uvedla místostarostka Rožnova
Kristýna Kosová.
(tg)

Rozpočet města na rok 2016 a vize
Radim Holiš

holis@roznov.cz

V letošním roce je novinkou odložení částky
10 milionů korun na větší investiční akce, které
budeme chtít v nejbližších letech udělat.

Zastupitelstvo města v prosinci
schválilo vyrovnaný rozpočet ve
výši 303 milionů korun Z čísel
na konci prosince už ale víme, že
město hospodařilo výrazně lépe,
než jsme předpokládali při tvorbě
rozpočtu (ten se chystá už v říjnu).
Daří se snižovat zadlužení města, na investice plánujeme v tomto
roce zhruba 50 milionů korun. Tato
částka už obsahuje i peníze z dotací, jež jsou pro nás velmi důležité.
V letošním roce je novinkou odložení částky 10 milionů korun na
větší investiční akce, které budeme

chtít v nejbližších letech udělat,
a víme, že dotace na tyto akce v plánu podpory do roku 2020 nejsou.
Ostatní peníze jdou na provoz
škol, hasičů, městské policie, městského úřadu, údržbu města atd.
Navyšujeme rozpočet očisty města,
údržby zeleně.
Musíme přidat i do sociální oblasti, do kultury na domácí mladou
tvorbu a domácí mladé umělce.
I nadále platí, a klademe na to důraz, že máme zájem šetřit i na místech, kde „prý“ už to levněji a lépe
nejde.

Uskutečněné investiční akce uplynulého roku
Radim Holiš
holis@roznov.cz

Rok 2015 se v Rožnově zapíše jako
rok dokončení akce Čistá řeka
Bečva II, tu u nás investoval Mikroregion Vsetínsko, jehož je naše
město členem. Na 13 km místních
komunikací byla vybudována splašková kanalizace. Účastnil jsem se
kontrolních dnů, řešily se konkrétní připomínky občanů – špatně se
jezdilo, nejprve moc bláta, když
to vyschlo, tak zase moc prachu.
Po dokončení komunikací se pak

v červnu a červenci ladily příčné
pruhy a ostatní drobnosti. Poté
nastalo dotažení papírové a to nebylo nijak jednoduché. Proto se
kolaudace vyřizovaly od listopadu
a dotáhly se až před koncem roku.
Od ledna se pak mohou lidé na řad
připojovat a žádat o příspěvek na
odboru rozvoje u pana Šnejdrly.
Ze samostatných investic města
se dokončil nový sběrný dvůr, společně s krajem se pak dokončily rekonstrukce ulice Palackého ve dvou
fázích. Tady budeme dále jednat
s krajem, jemuž patří komunikace
celé Palackého ulice, o úpravách
povrchů i ve zbylé části. Opravily

se most u výjezdu na Vidče a most
na ulici Jarní. Rozšířilo se parkoviště v Kulturní ulici a řada drobných
investic. Z našich městských společností Krytý bazén dosáhl na dotaci
a provádí nové vnější zateplení budovy. Komerční domy na zimním
stadionu provedly úpravu strojovny,
podkladu a systému chlazení ledové
plochy, tím se odstranila ekologická
zátěž v podobě čpavku. A vzápětí se
rozjela stavba skateparku v areálu
zimního stadionu.
Křižovatku a vjezd do Rožnova
na hlavní komunikaci 1/35 nám
u nás staví Ředitelství silnic a dálnic, ale to už je jiný příběh.

MĚSTO ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

VÝDAJE

DOTACE

Dešťová kanalizace na Horních Pasekách,
ul. U Kantorka

0,19 mil. Kč

Rekonstrukce ul. Palackého (Lázeňská) – 1. část

17,80 mil. Kč

Rekonstrukce ul. Palackého – 2. část
(pouze chodník a sítě)

3,43 mil. Kč

Odpadové centrum – stavba

22,05 mil. Kč

19,76 mil. Kč

Odpadové centrum – technologie

4,36 mil. Kč

3,94 mil. Kč

Podjezd cyklostezky pod mostem U Janíků

2,21 mil. Kč

1,42 mil. Kč

Rozšíření parkoviště, ul. Kulturní

3,67 mil. Kč

VO ul. Tkalcovská

0,18 mil. Kč

VO ul. 1. máje

0,12 mil. Kč

(Obnova povrchu komunikací po ČŘB II)

9,24 mil. Kč

11,13 mil. Kč

KOMERČNÍ DOMY
Rekonstrukce chlazení zimního stadionu

14,01 mil. Kč

12,61 mil. Kč

14,53 mil. Kč

6,50 mil. Kč

KRYTÝ BAZÉN
Energetické úspory budovy
městského krytého bazénu (před dokončením)

RADNICE INFORMUJE
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Co se povedlo a co se nepovedlo
Kristýna Kosová

kosova@roznov.cz

Některé věci trvají déle, než jsme všichni čekali.
Změny se nedějí mávnutím kouzelného proutku a zodpovědná příprava chce svůj čas.

Z ÚŘADU

Práce starosty:
co možná nevíte

Kromě toho, že vykonávám funkci starosty města Rožnov pod
Radhoštěm, pracuji také v dalších
institucích. Jsem předsedou Mikroregionu Rožnovsko, členem rady
Mikroregionu Vsetínsko a členem
představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s.
To vše s odměnou pouze za práci
starosty. Obnáší to prakticky to, že
běhám z porady na poradu. Proto se
může stát, že mě nezastihnete na úřadě, proto se může stát, že na všechny
dopisy neodpovím hned. Ale určitě
odpovím, na tom zapracuji.
Když ale nesedím nikde na poradě, za den se dá udělat i dvanáct
schůzek s lidmi. A za ten rok jich
bylo opravdu dost. Děkuji za ně, už
o tom Rožnovu něco nového vím.
Nevím ale dost, tak se zastavte.
Radim Holiš

Kde seženete informace?
Kvalitní příprava projektů. O to se snaží noví pracovníci radnice. Foto: Alexandra Buršíková
Do řetězce příprav projektů jsme zapojili lidi, kteří v něm chyběli a kteří mají hlavně dohlížet na „lidský“
rozměr všech investičních akcí. Jde
o urbanismus – rozvíjení města tak,
aby bylo funkční a vyvážené. Aby
neprotežovalo jen jeden směr kupříkladu v dopravě, aby myslelo na děti
i na seniory, aby ubývalo bariér.
Proto pro nás začal pracovat
„cyklokoordinátor“ a směřujeme
k dlouhodobému plánu, jak zajistit
po městě bezpečný pohyb cyklistů
i bezpečné parkování kol. Proč je to
důležité? Abyste se dostali do práce, do školy, na nákupy nebo třeba

za kulturou i na kole, a po silnicích
už to moc nejde.
Dalším novým odborníkem
na radnici bude architekt města.
K čemu toho potřebujeme? K postupné kultivaci vzhledu města, ale
hlavně ke kvalitní přípravě projektů
radnice – tím se rozumí, že nebude jen vyhověno všem normám,
ale že bude promyšleno, jak bude
konkrétní sloužit lidem. Není to
jen otázka šířky chodníku podle
normy, ale také místa, kde si starší z nás budou moct odpočinout
cestou z nákupu. S velkým nasazením pracují také komise, čehož si

velmi ceníme. Jejich členové městu
věnují svůj volný čas a svou odbornost, ale i zápal, aby nám pomohli
s konkrétními projekty i s celkovým
směřováním města – už letošní rozpočet je sestaven mimo jiné podle
jejich návrhů.
Co se nepovedlo? Některé věci
trvají déle, než jsme všichni čekali.
Změny se nedějí mávnutím kouzelného proutku a zodpovědná příprava chce svůj čas, hlavně když k ní
přizvete víc lidí. Věříme ale, že víc
hlav víc ví a že se tak podaří vychytat různé mouchy zavčasu a nakonec také ušetřit peníze nás všech.

Jasný cíl: chtít se neustále zlepšovat
Jan Kučera

kucera@roznov.cz

Dovolím si několik slov k oblastem,
za které odpovídám jako druhý
místostarosta. Jsem pověřen zastupováním Rožnovska na Zlínském
kraji v sociální oblasti.
Byl jsem překvapen, že Rožnovsko bylo považováno za region
s málo službami, co víc – byli jsme
považováni za skrblíky co do výše
podpory organizacím poskytujícím
pomoc. S tím jsme se nemohli smířit. Nově se šest obcí mikroregionu
a Rožnov dohodly, že pošlou prostředky pro podporu sociální oblasti
na společný účet a budou podporu
na každý rok rozdělovat společně.
Stali jsme se tak průkopníky tohoto nového přístupu v kraji a pravděpodobně celé ČR. Průlomovým
v sociální oblasti bylo uspořádání
prvního ročníku Jarmarku nezisko-

vých organizací. Velkým lákadlem
byl mimo prezentace neziskových
organizací i doprovodný kulturní
program. Nově funguje také Rada
seniorů, která je poradním orgánem rady – chceme využít zkušenosti seniorů a jejich zapojením
zlepšit život v našem městě.
Rožnovsko zastupuji také v Regionu Bílé Karpaty, který rozděluje
evropské dotace na malé projekty
spolupráce mezi Českem a Slovenskem. V rámci změn v organizaci
a shodou několika okolností jsem se
stal předsedou správní rady. Pozice
našeho regionu a města je tak v této
velmi důležité organizaci posílena.
Věřím, že tuto výhodu v příštích letech přetavíme v řadu kvalitních dotovaných projektů pro naše město.
V oblasti kultury má Rožnov
nemalý dluh ke kulturní infrastruktuře – chybí nám kulturní
dům a výborně fungující knihovna
potřebuje nezbytně více prostor.
V roce 2015 jsme pracovali na

nejvhodnějším směru řešení obou
problémů a již jsme začali spořit
prostředky z rozpočtu města na
budoucí investice. Kromě těch je
pro rok 2016 na stole úkol připravit se na oslavu 750 let od první
písemné zmínky o Rožnově, která
připadá na rok 2017.
Zapomenout nesmím na školy
– ty naše jsou technicky v dobrém
stavu a fungují velmi dobře, vždy
však musí být touha se zlepšovat.
V souladu s aktuálními trendy výuky
budou učebny doplněny nově o interaktivní tabule a zařízení, která
výrazně zatraktivňují i zefektivňují
výuku. Výborná spolupráce funguje
s firmami – byl a bude zorganizován
technický jarmark. Ten ukazuje dětem škol, jaké pracovní uplatnění
mohou na místních pracovištích získat a lépe se pak rozhodnout, kterou
střední školu si vybrat pro studium.
Školství chystá budoucí generace
a s tou důležitostí k němu musíme
přistupovat.

WEB MĚSTA – postupně ho
zpřehledňujeme (www.roznov.
cz), přímo na úvodní stránce se
také můžete přihlásit k odběru
novinek e-mailem.
FACEBOOK – hlavně novinky
a pozvánky (www.facebook.com/
mesto.roznovpodradhostem).
APLIKACE PRO TELEFONY –
stáhněte si InCity a budete mít
přehled o tom, kam vyrazit ve
volném čase.
LEPŠÍ MÍSTO – přihlaste se na
www.lepsimisto.cz a z počítače
nebo telefonu můžete hlásit, co
je ve městě třeba zlepšit.
SPEKTRUM ROŽNOVSKA –
od tohoto roku jednou měsíčně
ve vaší schránce a jeho součástí
se stal kulturní program Kam.
TV BESKYD – několik reportáží
z Rožnova týdně.
INTERPELACE – vždy týden
po zastupitelstvu ve středu v zasedačce úřadu odpovíme na vaše
otázky – 2. 3., 27. 4., 29. 6., 21.
9., 9. 11. v 16 hod. Přijďte se zeptat vedení města.

Hledáte práci?

Jste osoba se zdravotním postižením
nebo osoba dlouhodobě nezaměstnaná? Zajímala by Vás práce v psím
útulku? Mikroregion Rožnovsko připravuje vznik sociální firmy, která
vybuduje a bude provozovat nový
útulek pro psy a kočky. Pokud jste
na předchozí otázky v textu odpověděli dvakrát ano, vyplňte prosím
krátký dotazník na odkazu: www.
roznov.cz/dotazniksf, kde najdete
také více informací o záměru. (bur)
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Přijďte besedovat
o Jižním Městě
Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá o Jižním Městě na společné
jednání vedení Rožnova pod Radhoštěm, osadního výboru a obyvatel Jižního Města. Uskuteční se
8. února od 16 hodin v restauraci
Kosmos v Chodské ulici.
(bur)

Arboristé ořezali lípy na nábřeží
Alexandra Buršíková
spektrum@tvbeskyd.cz

Ošetření čeká celkem třicet šest zde rostoucích
stromů s narušenou stabilitou. Zásah městu doporučil odborník na základě znaleckého posudku.

Hazardují se zdravím,
chtějí si zkrátit cestu
Přechod pro chodce přes Meziříčskou ulici u autobusového nádraží
je už nějakou dobu zrušený. Lidé
přesto dál v těchto místech přecházejí vozovku. Ohrožují tak nejen sami sebe, ale také bezpečnost
dopravy.
„Je to nepochopitelné. Protože
hazardovat se zdravím i životy tam
vídám maminky s kočárky a malými dětmi. Největší problém ani
není v tom, že vozovky mají rozdílnou výšku a hrozí tam zaškobrtnutí
se zdravotními následky, ale hlavně
v tom, že řidiči již v tomto místě
s přecházejícími chodci nepočítají.
Několikrát se již musela obnovit
páska zakazující vstup. Lidé ji nejprve podlézají, pak ji ale někdo přetrhne a všichni se tudy bez zábran
hrnou,“ upozornil ředitel městské
policie Aleš Pilař.
Zrušený přechod u autobusového nádraží nahradily dva přechody,
jeden na křižovatce a druhý dvacet
metrů dál směrem k obchodním
domům.
„Chtěl bych požádat všechny
účastníky silničního provozu, aby
dbali zvýšené opatrnosti a nehazardovali se životy. Celý úsek je
v rekonstrukci a provoz je upraven
převážně přenosným dopravním
značením. To samo o sobě přináší
vyšší riziko,“ řekl Aleš Pilař. (bur)

Peníze na Libušín

Hranici deseti milionů korun překonali dárci, kteří přispěli do veřejné sbírky na obnovu Libušína, vyhořelé chaty postavené dle návrhů
Dušana Jurkoviče. Patřila k symbolům beskydských Pusteven. „Vážíme si zájmu jednotlivců, podnikatelských subjektů, obcí i krajů,
kteří do sbírky přispívají. Současně
jsme rádi za zapojení do projektů,
jejichž cílem je rozšíření povědomí
o sbírce na obnovu národní kulturní památky,“ poděkoval ředitel
muzea Jindřich Ondruš.
Ve vybraném obnosu je zahrnut
také finanční příspěvek ve výši
900 tisíc korun za zaslané DMS
Pustevny, jehož iniciátorem je
Nadační fond Českého rozhlasu
2. „Od Moravskoslezského kraje
jsme dostali dar ve výši pět set
sedmdesát pět tisíc korun. Kromě
toho získáme od Zlínského kraje
dar pět milionů korun,“ dodal ředitel skanzenu.
(bur)

Odborný zásah byl veden tak, že se ořezala koruna, aby stromy mohly znovu obrazit. Foto: Alexandra Buršíková
Práci arboristů, kteří v horolezecké
výbavě ořezávali větve přímo v korunách stromů, mohli v polovině
ledna sledovat lidé, kteří procházeli
Tyršovým nábřežím.
„Nechali jsme tamní stromořadí
posoudit dendrologem, a na základě jeho doporučení jsme začali
s okamžitou údržbou, která spočívá v ošetření zdravotně nejpostiženějších lip, jež ohrožovaly chodce.
Odborný zásah byl veden tak, že
se ořezala koruna, přičemž stromy
jako takové zůstaly a znovu obrazí.
Počítáme, že dřeviny budou až pětadvacet let dál krásně prosperovat,“
vylíčila místostarostka Kristýna Kosová s tím, že si město nechalo zpracovat projekt na obnovu zbytku stromořadí, ten ale ještě není hotový.
Zdravotní stav lip se výrazně
zhoršil po stavbě cyklostezky, kte-

rá narušila kořenový systém. Čtyři
stromy u Bučiského mostu už byly
v tak špatné kondici, že musely
být loni na jaře nahrazeny novými
lípami.
Aleji na Tyršově nábřeží ještě
před rokem hrozilo vykácení kvůli
stavbě protipovodňové zdi. Protože
ale současná koalice plánuje jiné
řešení ochrany obyvatel proti záplavám, stromy mohou zůstat. „Je
to významný krajinný prvek, který
by měl být zachován. Potřebujeme
proto obnovu nachystat tak, aby
perspektiva lip byla dlouhodobá,“
upozornila Kristýna Kosová.
Stromořadí na nábřeží čítá padesát stromů s průměrným stářím
osmdesáti let. „Největší problém,
s nímž se potýkáme, je jmelí, které
stromy významně oslabuje a zkracuje životnost lip. V budoucnu se

bude muset neustále mechanicky
odstraňovat, aby se nákazou, kterou přenáší ptactvo, nenakazily
mladší stromy,“ vylíčil arboretista
Jiří Valchář.
To, že se dřeviny ošetřují přímo
v koruně, je podle něj velkou výhodou. Zásah je díky tomu odbornější a prodlužuje perspektivu stromů.
„U nás se s touto praxí začalo před
patnácti lety zejména v alejích
a parcích,“ prozradil Jiří Valchář.
Rožnované vítají, že se lípy nebudou kácet. „Určitá obnova zeleně
je čas od času nutná a správná. Ale
vykácení mnoha desítek stromů
naráz by významně změnil vzhled
našeho města. V kulturních zemích
mají lidé ke stromům úctu, v Česku
se ale kácí hlava nehlava a nikoho
to výrazně nepobuřuje,“ vyslovil
názor Kamil Orság.

Do muzea zavítal rekordní počet lidí. Ale nejen tam
Rekordní návštěvností se může po
zhodnocení uplynulého roku pochlubit Valašské muzeum v přírodě. Do areálů si našlo cestu během
posledních dvanácti měsíců 286
664 návštěvníků, což je o dvacet
tisíc více než rok předtím. „Jedná
se o největší návštěvnost za posledních osm let,“ prozradil ředitel
skanzenu Jindřich Ondruš s tím,
že v uplynulé sezoně si muzeum
připomínalo devadesáté výročí založení a k této příležitosti byla připravena řada speciálních pořadů.
K nejvýznamnějším patřily Rožnovské slavnosti a Lázeňský výlet.
„Vystoupilo u nás tři tisíce dvě
stě účinkujících, návštěvnicky nejúspěšnější byly pořady Vánoční
jarmark, Dny řemesel a setkání

kovářů a Velikonoce na Valašsku,“
vylíčil Jindřich Ondruš.
V muzeu se zároveň uskutečnilo slavnostní zasedání současných
i bývalých zaměstnanců, za přítomnosti ministra kultury, který
slavnostně zahájil výstavu Muzeum
v zákulisí. „V září se k nám sjeli etnologové a muzejníci z celé České
republiky a Slovenska na konferenci s názvem Muzeum a identita.
Do výčtu aktivit spojených s tímto
jubileem patří i vydání nové publikace Uchováno budoucím generacím, která přibližuje devadesát let
sbírkotvorné činnosti Valašského
muzea v přírodě,“ doplnila mluvčí
skanzenu Pavlína Polášková.
Rekord si připsalo také Turistické
informační centrum města, kam si

loni našlo cestu 33 425 návštěvníků.
„Od našeho vzniku, tedy od roku dva
tisíce jedenáct, registrujeme každoroční zvyšování zájmu o služby, které
poskytujeme,“ prozradila pracovnice
informačního centra Jana Bajanová,
která připomněla, že v roce 2011 přišlo do TIC 16 840 hostů.
Větší zájem byl loni také o Jurkovičovu rozhlednu. Na Karlův kopec
vystoupalo 35 973 lidí.
Farní kostel Všech svatých si
v loňském roce v rámci projektu
Otevřené brány prohlédlo 7 829 zájemců. „Stoupl počet zahraničních
hostů. Skokově počet návštěvníků
vzrostl před dvěma lety, kdy jsme
otevřeli přebudovanou galerii,“ prozradil děkan a farář Římskokatolické farnosti Kamil Obr.
(bur)
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Strážníci přitvrdí v pokutování
Alexandra Buršíková

spektrum@tvbeskyd.cz

Volání, zasílání textových zpráv i mailů s fotografiemi volí nešťastní obyvatelé Kulturní ulice, kde jim
přístup do domů blokují nezodpovědní řidiči.

Přestože bylo v listopadu uplynulé„V případě, že bude vozidlo
se do bytu, přeparkovat,“ upozornil
ho roku rozšířeno parkoviště v Kultvořit překážku v provozu, nebo
ředitel městské policie.
turní ulici ze čtyřiceti na osmdesát
bude průjezd ulicí ztěžovat, bude
Pravidelný monitoring novémíst, stížností na špatně odstavená
městská policie nucena přistoupit
ho parkoviště přitom ukazuje,
auta v této části města neubylo.
k přísnějším sankcím za špatné
že jeho kapacita není vždy plně
„Neukáznění řidiči parkují vozy
parkování. Volný průjezd ulicí je
využita. To dokládá jak dohled
před vjezdy k domům, takže
kamerovým systémem, tak
například senioři nebo hankontroly hlídek nejen ve
dicapovaní mají problém dodne, ale i v noci.
stat se do bytů. To ale není Není možné kvůli vlastní lenosti způsoboNesmlouvavý přístup ke
jediný problém, který způ- vat problémy ostatním. Aleš Pilař, ředitel MP hříšníkům by si obyvatelé
sobují. Zhoršují průjezdnost
Kulturní ulice přáli. „Je až
ulice, takže sanitky či hasičneuvěřitelné, že lidé nedoská auta a vozy zimní údržby mají
nezbytný především pro vozidla
držují předpsy, když je kousíček
problém tudy projet. A s popeláři
záchranné služby a hasičů. Není
dál poloprázdné parkoviště. Touž raději rovnou vyjíždíme jako domožné kvůli lenosti způsobovat
hle mi hlava nebere. Kdyby se tak
provod i my,“ vylíčil ředitel městské
problémy ostatním. Chápu, když si
bezohledně choval každý, doprava
policie Aleš Pilař s tím, že strážníci
někdo potřebuje něco vyložit, ale je
v Rožnově zkolabuje,“ poznamenal
přitvrdí v udělování pokut.
nezbytné ihned poté, co věci zaneLibor Kunčický.

KRÁTCE

Křižovatka...

Dokončení ze strany 1
„Zjistili jsme, že obruba v oblouku není provedena dle projektové
dokumentace, a to v neprospěch
odbočení,“ přiznala mluvčí ŘSD
Nina Ledvinová s tím, že po ukončení zimní údržby provede zhotovitel opravu podle realizační dokumentace stavby. O jiných změnách
ale investor zatím neuvažuje.
Ředitelství silnic a dálnic zadalo
nezávislé technické posouzení projektu kritizované části křižovatky,
jehož výsledek bude znám v únoru.
Teprve na základě posudku bude
investor dále jednat s vedením
Rožnova.
„Podle mě by se rozhodně měl
do křižovatky vrátit bypass. Bez něj
totiž budou mít řidiči větších vozů
i po rozšíření s odbočením problémy. Takže držím palce vedení města, aby boj dotáhlo do úspěšného
konce,“ vzkázal řidič kamionu Josef Křenek.

Každý nakladatel je cenzor, říká Honza Petružela

Honza Petružela přiblížil čtenářům městské knihovny práci v nakladatelství. Foto: Alexandra Buršíková
Divadelní vědec, šéfredaktor Divadelní revue a člen občanského
sdružení nakladatelství Na Konári
Honza Petružela byl ve čtvrtek
21. ledna hostem městské knihovny.
S tamními čtenáři se podělil o svých
vydavatelských zkušenostech.
„Existují tři revoluce knihy. První
byla gutenbergovská. Ta byla spojená s vynálezem knihtisku v polovině

patnáctého století. Druhá, která se
udála v osmnáctém století, nebyla
tak zásadní a souvisela s rozvojem
čtenářství. Tu, jež je podle mě nejpodstatnější, prožíváme od konce
devadesátých let. Je to revoluce internetu. Lidé dnes mohou číst, co
chtějí, ale také psát, co chtějí. A to je
zásadní zlom ve vnímání literatury,
čtení a produkce textů. Protože tra-

diční role: autor, nakladatel, tiskař,
sazeč, čtenář se rozostřují. Kdo píše
blog, už nepotřebuje fáze procesu,
které kultivují výsledek. A to je významná změna oproti minulosti,“
vysvětlil Honza Petružela.
Nakladatel je podle něj strukturální regulátor, což je cenzor, který
v pozitivním smyslu slova určuje,
co se ke čtenářům dostane a co

Sezonu ve skanzenu zahájí masopust
Ve znamení dobrého jídla a lidového veselí se ponese ve Valašském
muzeu v přírodě první únorová sobota. Uskuteční se tady totiž tradiční masopust.
„Návštěvníci uvidí tradiční obchůzky z Valašska v podání folklorních souborů Javořina a Soláň.
Masopust ve slovenské obci Prečín
přiblíží folklorní skupina Limbora,“
přiblížila mluvčí skanzenu Pavlína
Polášková s tím, že po celý den bude

v Dřevěném městečku hrát dechová
hudba Záhořané z Prostřední Bečvy.
Farní společenství dětí a mládeže
Zašová představí lidovou hru o svaté Dorotě, panně pobožného života.
Její svátek totiž kdysi připadal právě na 6. února. Obchůzky s Dorotou, které vykonávala v minulosti
mládež, bývaly velmi rozšířené.
„Přichozí také ochutnají z pestré
nabídky zabijačkových dobrot, které
připravují mistři řeznického řemes-

la. Um řezníků mohou lidé ocenit
v laické anketě o Nejlepší řeznický
stánek,“ řekla Pavlína Polášková.
Letos se v rámci pořadu uskuteční už 19. ročník soutěže řeznických
firem o Nejlepší valašskou klobásku
a 9. ročník soutěže řeznických firem
o Nejlepší valašskou tlačenku.
Masopust skončí pochováním
basy. „Toho se ujmou členové veterán klubu folklorního souboru
Radhošť z Rožnova.
(bur)

nikoli. Poskytuje totiž nabídku. Je
ale také zprostředkovatelem čtení
a porodník textu.
„Nakladatelství divadelní literatury jsme založili z prostého důvodu. Chtěli jsme číst knihy, které
nebyly na trhu. A zjistili jsme, že
pokud je nevydáme, nepřečteme
si je. Samozřejmě jsme zároveň
předpokládali, že lidí jako my je
víc, takže můžeme obohatit také je.
Začali jsme se proto učit. Přečetli
jsme si odbornou literaturu, sešli
se s lidmi, kteří umí vydávat knihy,
a pak jsme začali nabyté vědomosti zhodnocovat,“ přiblížil Honza
Petružela, v jehož nakladatelství
dosud vyšlo šest knih.
Výroba jedné podle něj trvá tři
měsíce až dva roky. „Je to někdy běh
na dlouhou trať. Ale nakladatelství
mě neživí. Jsem externím zaměstnancem Divadelního ústavu, šéfredaktorem časopisu Divadelní revue
a pracuji také jako externí redaktor
a grafik v jiných nakladatelstvích.
Vydavatelská činnost je vyloženě
zájmovou činností. Když seženeme
grant, uděláme knihu, když ho neseženeme, neuděláme nic,“ doplnil
Honza Petružela.
(bur)

Zápisy do prvních tříd
Zhruba sto šedesát žáků nastoupí
v září do prvních tříd. Zápisy ve
školách zřizovaných městem se
uskuteční ve dnech 10. a 11. února.
Na ZŠ Sedmikráska pak 8. února
a v ZŠ praktická ve středu 10. února. Počet budoucích prvňáčků je
obdobný jako v uplynulém roce.
Kolik dětí ale ve skutečnosti 1. září
do školních lavic usedne, se bude
vědět až v červnu po projednání
všech žádostí o odklad školní docházky.
(bur)
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Vadí vám bezdomovci? Pomůže nová služba
Alexandra Buršíková
spektrum@tvbeskyd.cz

Statistiky jsou neúprosné. Za poslední tři roky přišlo v Rožnově
pod Radhoštěm o život pět lidí bez
střechy nad hlavou. Tři z toho v posledním půlroce.
„Je vidět, že se situace dramaticky zhoršuje a město by mělo začít
jednat. Už jen proto, že se nám na
Rožnovsku pohybuje sedmdesát
bezdomovců. To, co se nám zatím povedlo, je, že máme v rámci
střednědobého plánu Zlínského
kraje, který rozděluje peníze na
provoz sociálních služeb, alokovány prostředky na denní centrum
a noclehárnu. Musím v této souvislosti upozornit, že jsme jediným regionem ve Zlínském kraji,
který nemá problematiku osob bez
přístřeší řešenou. Jedinou službou, jež tady je, je služba terénní,
kterou provozuje Charita Valašské
Meziříčí,“ upozornil místostarosta
Jan Kučera.
Tím největším problémem,
s nímž se město potýká, je najít
vhodnou lokalitu, kam službu
umístit. „Existuje totiž hodně strachů z lidí bez domova, a je to dáno
neznalostí. Proto chceme lidi přesvědčit, že zařízení pro osoby bez
střechy nad hlavou přinese zlepšení, ne zhoršení problému,“ vysvětlil
Jan Kučera.

Dvanáct mužů a čtyři ženy

Kapacita bude čítat šestnáct
míst, dvanáct pro muže a čtyři pro
ženy. Noclehárna bude pro klienty
vybavena čtyřmi pokoji se čtyřmi
lůžky, kuchyňským koutem, sociálními zařízeními, sprchami a místností pro nepřizpůsobivé. V denním centru budou mít bezdomovci
k dispozici denní místnost neboli
hernu, televizní místnost, kuchyňský kout, sociální zařízení a sprchy.
Podle odborníků na problematiku je důležité oddělit prostory noclehárny a denního centra samostatnými vstupy a oddělenými provozy,
takže i v Rožnově tomu tak bude.
Aby bylo zařízení funkční, musí
být postaveno poblíž oblastí, kde
se bezdomovci vyskytují nejhojněji.
V Rožnově jsou takovými sociálně rizikovými lokalitami nádraží
a náměstí. Město proto vytipovalo
několik míst, kam denní centrum
a noclehárnu umístit. Protože ale
musí být oblasti pro výstavbu v souladu s územním plánem města
a měly by u nich být snadné majetkoprávní vztahy, nejreálněji se jeví
tři lokality.
„Jedna z nich se nachází za obchodním domem Albert, vedle
podniku Ekobal. Dalším územím je
parkoviště u Základní školy Videčská a třetím Letenská ulice, poblíž

Mrazy opět ohrožují lidi bez přístřeší. Rožnov už pro ně ale plánuje výstavbu denního centra a noclehárny. Aby zařízení fungovala, musí být
v blízkosti sociálně rizikových lokalit. Tedy například centra města.

Sedmdesát bezdomovců nemá na Rožnovsku kde složit hlavu. Ilustrační foto: Spektrum Rožnovska
polikliniky a městského úřadu,“ vyjmenoval vedoucí odboru rozvoje
Ivo Marcin.
Záměr vybudovat v Rožnově zařízení pro osoby bez přístřeší představilo veřejnosti vedení města a pracovníci sociálního odboru a odboru
rozvoje na sklonku roku. Přestože
problematika je mezi lidmi hodně
diskutovaná, na panelovou diskuzi
s odborníky jich přišlo jen pár.
„Vystačí kapacita šestnácti míst
pro sedmdesát bezdomovců?“
využil možnosti zeptat se lidí seznámených s problematikou jeden
z přítomných.

Státní podpora na provoz

„Na příkladu ze Vsetína víme, že
tato kapacita dostatečná je, neboť
ne všichni lidé bez přístřeší mají zájem do zařízení docházet a podrobovat se pravidlům, například nulové toleranci alkoholu,“ vysvětlil
ředitel obecně prospěšné společnosti Elim ve Vsetíně Jiří Růžička.
„Kapacita vychází ze střednědobého plánu sociálních služeb Zlínského kraje, kdy na základě počtu
osob bez přístřeší je nastavena státní podpora, která je pro Rožnovsko
na provoz alokována,“ dovysvětlil
místostarosta Jan Kučera s tím, že
přímo v Rožnově se pohybuje zhruba čtyřicet bezdomovců, zbytek
tvoří lidi z okolních obcí.
„Ve Vsetíně i Meziříčí jsou zařízení pro bezdomovce relativně v cen-

tru, jak funguje soužití s okolím?
A taky by mě zajímalo, jestli jsou
nějaké závěry, že průvodní jevy, které společnost nejvíce vnímá, jsou
minimalizovány,“ zeptal se přítomných zastupitel Petr Jelínek.
„Naše
zkušenost
vypovídá
o tom, že když mají lidé nějaký
režim a neopíjejí se, což naše pravidla zakazují, pak to má na společnost příznivý dopad. Tito lidé
přestávají budit veřejné pohoršení
a k ostatním lidem se chovají slušně. Nezaznamenali jsme, že by si
někdo stěžoval na to, že bezdomovci před naším zařízením tropí hluk,
nebo nepřístojnosti, popřípadě se
opíjejí,“ poznamenal Pavel Březovják z Charity Valašské Meziříčí.

Policii nevolají často

„Ve Vsetíně soužití problém není,
pokud už policie musí vyjíždět, pak
ke konfliktům přímo v zařízení.
Jediné třecí plochy, které máme
s okolím, jsou v důsledku toho, že
se k nám někdy bezdomovci kvůli
opilosti nedostanou, a přespávají
pak na lavičce tamní autobusové
zastávky. Nebo před ní postávají,
když kolem chodí děti do školy.
Ty potíže nejsou zásadního charakteru. Musím ale upozornit, že
statistiky vypovídají o tom, že jen
patnáct procent osob bez přístřeší
je problémových,“ vysvětlil Jiří Růžička z Elimu. Ne všichni lidé, kteří
na panelovou diskuzi dorazili, však

stavbu denního centra a noclehárny podporují.
„Proč je chcete cpát do středu
města? Už tak je jich tady plno,
poté jich bude ještě víc. Lidé už nemohou jít do Alberta bez toho, aby
museli dát bezďákovi deset korun.
Proč mě to má obtěžovat? Mně to
vadí, já je nechci mít na náměstí. Já
se chci na náměstí projít, posedět
na lavičce a nechci, aby mě otravovali bezdomovci,“ vzala si slovo
žena středního věku.

Služba vyřeší problém

„Pokud vám vadí, že někdo smrdí v Albertu, pak si myslím, že přítomnost denního centra může váš
problém vyřešit. Lidi, se kterými
pracujeme, motivujeme k tomu,
aby své chování upravili tak, aby
nebyli lidem na obtíž,“ řekl Jiří
Růžička.
A doplnil jej Jan Kučera. „Je
optimální, aby zařízení, které má
pomáhat lidem bez přístřeší, bylo
v místě, kde se tyto skupiny vyskytují. To je prostě kritérium, aby
služba fungovala. Vytvořením služeb chceme osobám bez přístřeší
pomoci přijít z ulice, získat nějaký
režim, snížit množství alkoholu,
který vypijí, a tím eliminovat to, co
je nejvíce nepříjemné pro občany.
Naším cílem je, aby se osoby využívající službu co nejvíce přiblížily
standardnímu režimu, ve kterém
funguje většina společnosti.“

Vytrhněte dvojlist, 2x přeložte (do formátu A5) a poté perforovanou část prořízněte.
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Na skok do knihovny za únorovými akcemi
Pavel Zajíc
zapa@knir.cz

Spektrum Rožnovska
jede v novém kabátě
s jinou periodicitou,
avšak s články z městské
knihovny se budete setkávat stále.
Nevím jak vy, čtenáři, ale já tuto
možnost ze své pozice vítám. Protože mám tímto možnost informovat obyvatele města o dění v instituci, která se, ač nenápadně, snaží
ovlivňovat a přispívat ke zdravému
společenskému klimatu ve městě.
A protože to je instituce určená
lidem, je důležité o dění v této instituci informovat. Nejsme a nechceme být knihovnou Na mýtince.
Ale teď už k samotnému psaní.
Právě v tomto týdnu, konkrétně
v pondělí 25. ledna byly v podkroví
městské knihovny vyhlášeny výsledky oblastního kola literární soutěže
o Poklad strýca Juráša. V této již
tradiční soutěži hodnotila a vybírala porota ve složení Ilona Kroupová, Marie Eliášová a Štěpán Slížek
nejlepší práce v kategoriích próza,

poezie a komiks. Vítězné a oceněné
práce byly zahrnuty do almanachu,
který má v letošním roce podobu e-knihy a je volně dostupný na stránkách městské knihovny na adrese
http://knir.cz/z-tisku/publikace/.
Zároveň tyto práce postupují do
okresního kola, kde se utkají v širší
konkurenci v rámci okresu Vsetín.
Dovolte mi pozvat Vás na setkání skupiny Město v mé paměti, které je určeno nejširší veřejnosti, konkrétně v pondělí 1. února od 16.00.
S panem Vladimírem Fassmannem

bude rozmlouvat Richard Sobotka
a vzpomínky se budou vztahovat
k Rožnovskému pivovaru mezi
lety 1925–2015. Richard Sobotka
v rámci zaznamenávání paměti žijících osobností v loňském roce zaznamenal při pěti sezeních zhruba
24 stran vzpomínek. Věřím, že si
najdou své posluchače.
V úterý 2. února startuje od 9.00
ve studovně knihovny další semestr
Virtuální univerzity 3. věku (VU3).
Tématem je pro tentokrát Barokní
architektura v Čechách. Kurz sle-

duje odborným pohledem architekturu, která byla vytvořena v době
baroka na území České republiky.
Pokud jste senior, chcete se stát
studentem, vězte, že můžete. Přijďte se nezávazně podívat na první ze
série přednášek, která vám napoví,
jak taková výuka probíhá a co vše
to obnáší. Další informace o VU3
pak naleznete na webových stránkách knihovny (knir.cz).
Ve čtvrtek 25. února od 17.30
bude místostarostka Kristýna Kosová v cyklu Nechte knihy promluvit navazovat na nit, kterou
se v knihovně snažíme s každým
dalším setkáním upřít pozornost
veřejnosti ke knihám a čtení. Snažíme se, aby veřejně známí lidé
mluvili o svém vztahu ke knihám,
četbě, zajímavých tématech, která
při četbě potkali. Knihy totiž obsahují mnoho zajímavých informací,
dá se s nimi zažít mnohé a právě
o sdílení těchto zkušeností a zážitků z četby nám jde. V tomto případě se rozhlédneme po krajině české
i valašské, literárně i trošku odborně a určitě dojde na Cílka.
Je mnohé, o čem by se v knihovně
dalo psát, pro únor to však již stačí…

Autorské čtení: Marek Šindelka Ladislav Cmíral přijede s AZ-kvízem,
Alena Srovnalová

srovnalova@knir.cz

Český spisovatel Marek Šindelka
představí v městské knihovně svou
poslední povídkovou knihu Mapa
Anny. Autorské čtení se koná ve
čtvrtek 18. února od 17 hodin
v podkroví.
Marek Šindelka (1984) jako svou
prvotinu publikoval sbírku Strychnin a jiné básně (Paseka, 2005),
kniha byla oceněna Cenou Jiřího
Ortena za rok 2006. Je autorem
románu Chyba (Pistorius & Olšanská, 2008), který spolu s V. Maškem, M. Lipavským a Pure Beauty
převedl do stejnojmenné komiksové podoby (Nakladatelství Lipnik,
2011). Za sbírku povídek s názvem
Zůstaňte s námi (Odeon, 2011), obdržel cenu Magnesia litera za prózu
2012. Jeho zatím poslední knihou
je novela Mapa Anny (Odeon,
2014). Vystudoval kulturologii na
Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a scenáristiku a dramaturgii na
FAMU. Žije v Praze. O literatuře
píše pro Hospodářské noviny.
V Šindelkových povídkách nenajdete „velké příběhy“ ani „osud
malého člověka na pozadí velkých
dějin“, tuto strategii mnohých současných spisovatelů odmítá. V knihách popisuje vztahy lidí mezi
sebou i k vlastnímu já. Zajímají
ho zlomové momenty – „situace,
kdy se pod povrchem veškeré naší
kulturnosti a civilizovanosti něco

zadrhne a na chvíli se odkryje podstata, kdy se obloukem vrátíme až
k tomu, co v nás zbylo ze zvířete,“
jak kdysi podotkl v rozhovoru pro
Literární.cz. V době, kdy „příběh“
má většina reklam a zpravodajských zpráv, se Šindelka rozhodl,
že jeho povídky jej mít nemusí.
Proto ho výběrem témat můžeme
směle přirovnat k mistru současné
české povídky Janu Balabánovi.
„Hitler je skutečná spása marketingu. Nazvi něco Hitler a máš vyhráno... Každá historická osobnost
se změní ve značku, v žalostný symbol složený ze dvou tří wikicitátů
„…Všiml jsem si toho za jednoho
obzvlášť teskného večera, kdy se po
celém městě odbývalo všechno to
podzimní kývání větví a vrzání kořenů – přijel jsem domů, zaparkoval
auto značky Picasso, a protože mi
bylo jaksi smutno, vypil jsem láhev
koňaku Napoleon a pak ještě půl
láhve vodky Amundsen, v lednici
jsem nenašel nic kromě několika
čokoládových koulí Mozart, prošlý
sýr Karel IV., nakousnutou koblihu
Rembrandt a balení kočičích granulí
Matisse. Z posledních sil jsem v mixéru zn. Bosch nasekal led do koktejlu Hemingway a nakonec (protože
to bylo opravdu zlé období) jsem do
sebe obrátil i vodu po holení Dalí,
schoulil se na gauči a za šumění
své staré mizerné televize Tesla jsem
usnul unaven Evropou.“
(Povídka Reality z knihy Mapa
Anny.)

pro příznivce Cavemana je tady Táta
Martin Valášek
tka@tka.cz

TÁTA
Úterý 9. února
19.00 hodin – kino Panorama
AZ-KVÍZ NA CESTÁCH
Čtvrtek 25. února
19.00 hodin – kino Panorama
Roman Pomajbo je mladý slovenský
herec, který působí zejména v Praze v Divadle Na prádle, v Bratislavě
na scéně GunaGU, rovněž hostuje
v Divadle Na Fidlovačce a Eniko
Eszényi ho v Národním divadle obsadila do Večera tříkrálového.
Představení Táta je hra pro jednoho herce a bývá přirovnáváno
ke známému Cavemanovi, jež se
na našich scénách úspěšně hraje
celá léta. Něco na tom asi bude,
a když k tomu přidáme Romanův
herecký kumšt, tak můžeme očekávat kvalitní legraci. Představení
se zabývá aspekty otcovství v moderním světě.
„Hraji vlastně sám sebe,“ říká
Roman Pomajbo, který po ročním
úspěšném uvádění Táty na Slovensku nastudoval hru také v češtině.
„Všechny situace, které předvádím,
jsem zažil na vlastní kůži – a byl
jsem při nich úplně stejně vyděšený
jako hlavní hrdina Táty.“

Hru napsal islandský autor, herec a režisér Bjarni Haukur Thors
son. Světová premiéra se uskutečnila v lednu 2007 a byla uvedena ve
více jak 20 zemích.
AZ-kvíz je pojem napříč generacemi. Vědomostní soutěž ze Studia
Brno České televize se dostala do
textu rapového interpreta a Ladislav Zibura (který mimochodem
vystoupí v rožnovském kině už
11. února) se ji pokoušel rozvrátit
svou antitaktikou. Znáte z TV, jak
bývá uvedeno na výrobcích, toto je
ovšem živá, cestovní verze.
Řada věcí je v tomto speciálním
dílu AZ-kvízu důvěrně známých
z televize: moderátor Aleš Zbořil,
herní princip, pestrost otázek. Leccos je ale trochu jinak. Vědomostní
souboj se totiž odehraje na živo přímo před diváky v sále a samotní návštěvníci představení si v něm také
mohou poměřit své znalosti a vyhrát u bankomatu hodnotnou cenu.
Chybět nebudou oblíbené historky z natáčení, prostor dostanou
divácké dotazy a také audiovizuální
výlet do dlouhé historie AZ-kvízu,
který připomene jeho nejvýraznější
soutěžící a nejzábavnější okamžiky.
Představení je dlouhé 75 minut
bez přestávky a kromě Aleše Zbořila v něm vystupuje dlouholetý
režisér AZ-kvízu Ladislav Cmíral
jako spolumoderátor a technická
podpora.
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INZERCE / INFORMACE

ŘÁDKOVÁ INZERCE

HLEDÁM
 Hledám učitele/lku nebo jiné
zaměstnance, kteří učili na Školním
statku (Tvarůžkova 2738) v Rožnově pod Radhoštěm. Škola fungovala
asi do 90. let. Důvod je na natáčení
dokumentu. Tel.: 776 084 882.

PRODÁM
 Prodám vlněné paleto šedočerné barvy s černou šálou. Značkové,
vel. 48-50, nenošené. Původní cena
900 Kč, nyní 450 Kč nebo domluvou. Tel.: 732 456 886.

PRONÁJEM
 Nabízíme ženě pronájem pokoje v rodinném domku v Rožnově
p. R. Kuchyň a sociální zařízení
společné. Cena 3 000 Kč. Tel.: 731
624 699.

 Pronajmu byt 1+1 ve 2. patře
s balkonem na Koryčanských Pasekách. Tel.: 739 866 216.

KOMERČNÍ INZERCE
 Přijmeme mladého alternativně
zaměřeného zedníka a tesaře na
práci po celé republice, opravy památek a práce s přírodními materiály. Tel.: 608 259 522.
 Naučte se kreslit za jediný
víkend! Kurz kreslení pravou hemisférou ve Valašském Meziříčí
20.–21. 2. 2016. Informace a přihlášky on-line na www.adur.cz
nebo tel. 604 664 523.
Soukromé řádkové inzeráty jsou zdarma zveřejněny ve dvou číslech Spektra Rožnovska. Poté jsou nahrazeny
dalšími. V případě jiného požadavku
kontaktujte písemně redakci SR.

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ JARMARKU. Josefský jarmark se bude konat v Rožnově pod Radhoštěm v termínu od pátku 18. do soboty 19. března 2016. Akce se uskuteční
na rožnovském Masarykově náměstí a organizuje ji T klub – kulturní agentura.
Podrobná pravidla pro účast a přihlášku v podobě webového formuláře naleznou
zájemci na www.tka.cz. Přihlášení je uskutečněno řádným vyplněním a odesláním
webového formuláře on-line přihlášky. Uzávěrka přihlášek je 19. února 2016 a platba dle smlouvy musí být provedena do 11. března 2016.

ROZHOVOR
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Navážeme na úspěšné a žádané projekty
Alexandra Buršíková

spektrum@tvbeskyd.cz

V čem bude pro návštěvníky vašich akcí letošní rok jiný než ty předchozí?
Většinou programů v letošním
roce navazujeme na žádané projekty a úspěšnou dramaturgii let předešlých, jelikož u nich dlouhodobě
evidujeme velkou návštěvnost a za
řadu let naší práce už víme, co se
lidem z Rožnova a okolí líbí. Nicméně čekají nás i nové věci. Záběr
dramaturgie rozšiřujeme odhadem
o dvacet procent o akce, které nejsou finančně soběstačné. Jedná se
převážně o pořady pro mladé lidi,
a to je velmi pozitivní. Zaměříme
se na současné trendy v kultuře,
jako je využívání veřejného prostoru, prolínání starých a nových
hudebních žánrů a spojení hudby
s jinými médii. Chceme pořádat
hudební workshopy a rozšířit koncertní činnost v klubovém prostoru
T klubu prezentováním menšinových žánrů, jako je alternativní
hudba, hip hop, metal, post folk,
elektronika či punk. Budeme představovat ve větší míře zahraniční
umělce a také místní amatérské
kapely. Zajímavou akcí bude pokus
o zápis do České knihy rekordů.
Společně s agenturou Dobrý den
se pokusíme o český rekord v setkání co největšího množství koloběžkářů na jednom místě. Dále plánujeme mezinárodní festival Folklor
Fusion, který bude mapovat prolínání folklorní hudby s jinými hudebními žánry, jako je rock, jazz
či pop. V mezigeneračním cyklu
pořadů s pracovním názvem Otec
a syn budou vystupovat hudebníci
z jedné rodiny. Na podzim bychom
rádi uvedli festival amatérských
a poloprofesionálních divadel.
Uchopíme také fenomén Youtube
a budeme pořádat setkání slavných youtuberů s mladými lidmi.
Zaměříme se na rozšíření nabídky,
která bude žánrově pestrá, kvalitní
a finančně dostupná co největšímu
počtu návštěvníků. Do našich aktivit budou ještě více zapojeny další
rožnovské organizace a spolky,
se kterými spolupracujeme.
Od loňského roku má město
destinačního manažera, díky
kterému jsou programy
organizací více koordinovány a propojovány.
V ročním kalendáři
hlavních akcí jsou
avizovány s větším předstihem
a oslovují větší
počet potencio-

V letošním roce se T klub – kulturní agentura zaměří v nabídce na současné trendy v kultuře, jako je využívání veřejného prostoru, prolínání starých
a nových hudebních žánrů, spojení hudby s jinými médii a podobně.

nálních návštěvníků. Zvýší se tím
také celoroční podpora cestovního
ruchu.
Zaměříte se více než v předchozích letech na alternativní programy. Proč až nyní?
Ano, ale nejen na ty. Před pěti
lety jsme začali snižovat počet akcí
menšinových žánrů, které oslovují
úzkou skupinu diváků a posluchačů a jsou závislé na finanční podpoře. Vždy jsme museli reflektovat
na návštěvnost a s tím související
finanční možnosti. V rámci úspor
zřizovatel postupně krátil dotace
a v posledním roce nám poskytl
provozní příspěvek nedostatečný.
Naše agentura si sama zajišťuje přes padesát procent výnosů
z celkového obratu cca 10 milionů, což je ročně přes pět milionů
korun. Od letošního roku, i na základě podnětů z kulturní komise,
můžeme v rámci nového zadání
a rozvoje TKA uvádět novinky
a alternativní pořady, po kterých
je v Rožnově poptávka. V letošním
roce budeme také ve spolupráci se
zřizovatelem organizovat a zastřešovat fotografickou soutěž Rožnov
objektivem, spolupracovat s rožnovským Spolkem žen
při soutěži Kvetoucí
město Rožnov pod
Radhoštěm a zajišťovat kulturní
doprovodný program při akcích
Sportovec roku,
Běh Emila Zátopka, při Dětské
olympiádě a tak
podobně.

Kolik lidí loni navštívilo vaše
pořady?
V roce 2015 jsme uspořádali
977 akcí. Přesná čísla návštěvností
ještě sčítáme, ale předpokládáme
návštěvnost v kině, T klubu, Společenském domě a v dalších prostorech, kde aktivity organizujeme,
kolem 66 tisíc návštěvníků, z toho
filmové projekce v kině Panorama
navštívilo asi 18 tisíc diváků. Obrat naší agentury byl v loňském
roce zhruba deset milionů korun
a díky vysoké návštěvnosti akcí,
což nás velmi těší, byly naše vlastní
výnosy kolem pěti milionů korun.
Uspořádali jsme, mimo jiné, koncerty, poslechové pořady, divadelní
představení, Retroples, Josefský
a Všesvatský jarmark, multižánrový festival Valašské folkrockování,
velký koncert B–Side bandu s Vojtou Dykem a prestižní lidskoprávní
filmový festival dokumentárních
filmů Jeden svět. Město podpořilo
grantové projekty Letní náměstí,
Hudební altán, představení pro Rodiče s dětmi a Večery s klasikou.
Bude letos počet návštěvníků vyšší?
Předpokládáme, že ano. S podporou zřizovatele jsme rozšířili
v roce 2015, počínaje měsícem
září, i nabídku menšinových
žánrů a dále tradiční akce
nezaznamenaly
pokles
diváků. Naopak vyšší
návštěvností se pyšnilo
Folkrockování a také na
mimořádnou událost
– koncert Vojty Dyka
s kapelou B-Side Band
dorazilo velké množství
návštěvníků. Zásluhu
na návštěvnosti akcí má
vhodně zvolenou dramaturgií a skvělým
PR
zkušený
a sehraný tým
naší agentury, který
práci bere
jako poslání
a podřizuje
jí
veškerý
volný čas,
a také mediální podpora
města prostřednictvím
Turistického
informační-

Ředitelka T klubu – kulturní agentury Lenka Vičarová připravuje s kolegy nové pořady. Foto: Alexandra Buršíková

ho centra, Kalendáře akcí, Spektra
Rožnovska a TV Beskydu.
Zaznamenali jste ohlasy od návštěvníků na nedůstojné podmínky
pro pořádání akcí?
Jsme v dennodenním kontaktu
s návštěvníky. Už dlouhou dobu
kritizují celkový stav v kině, v T klubu a také v sále Společenského
domu. Nedostatečnou viditelnost
z řad v jedné rovině na divadelních
představeních, nepohodlné židle,
minimální místo pro sezení, vydýchaný vzduch či nedostatečnou
klimatizaci. Také pro účinkující
jsou podmínky v šatnách a celkové
zázemí nevyhovující a technické
podmínky k pořádání akcí mnohdy
omezují výběr pořadů. Mnoho návštěvníků proto jezdí často za kulturou v důstojnějším prostředí jinam.
Svůj názor na chybějící víceúčelové
centrum dalo najevo také přes dva
tisíce občanů v dopise adresovaném
zastupitelům v roce 2014.
Jak dlouho usilujete o vznik víceúčelového kulturního centra?
Intenzivněji započalo město řešit nevyhovující stav kulturní infrastruktury od roku 2008. Podrobný
harmonogram aktivit naleznou
čtenáři na našich inovovaných
webových stránkách www.tka.
cz v záložce Rekonstrukce kina.
Snažíme se „řečí Zřizovací listiny“
o uspokojování společenských,
kulturních a estetických potřeb
obyvatel města i jeho návštěvníků
a ve své činnosti se snažíme zaměřovat na všechny věkové, profesní
i sociální vrstvy občanů. Kulturní
nabídku se v rámci možností snažíme sestavovat jako vyváženou pro
všechny obyvatele města od dětí
v mateřských školách, mládež, obyvatele v produktivním věku až po
seniory. Nicméně tohle všechno už
léta děláme ve velmi provizorních
podmínkách a rekonstrukce kulturní infrastruktury se stává prioritou
číslo jedna stále pro větší počet zainteresovaných lidí.
Proč se dosud nepodařilo plán
zrealizovat?
Bylo zpracováno několik architektonických návrhů a studií, ale v minulosti nebyla tato stavba většinově
vnímána jako rožnovská strategická
priorita a realizace vždy narazila
na nedostatek finančních prostředků. V současné době vnímám obrat. Vnímám také shodu ve vedení
města. Promyšlenými, navazujícími
krůčky se město, věřím, blíží k vysněnému cíli nejen většiny občanů
Rožnova a okolních obcí a měst,
ale i širokého regionu.

STRANA 14 / 28. LEDNA 2016

ZUBŘÍ / INFORMACE Z ROŽNOVA

Plánují investice za třicet milionů
Alexandra Buršíková

spektrum@tv.beskyd.cz

Zubří loni zahájilo opravu Domu služeb, kde
v prostorách dřívější restaurace vzniká nová
moderní knihovna, která bude otevřena v září.

KRÁTCE

Masopustní průvod

Masopustní průvod pořádá 6. února v Zubří Valašský soubor písní
a tanců. Zahájení je naplánováno
na devátou hodinu ranní u Klubu,
kde bude vyhrávat cimbálová muzika souboru Beskyd. Rej masek
vyrazí na obchůzky o půl jedenácté dopoledne. „Na prostranství
kolem Klubu si lidé mohou koupit
masopustní pochoutky. Zároveň
bude probíhat šestý ročník soutěže
o Nejlepší masopustní koblihu, do
níž se mohou účastníci přihlásit do
půl desáté dopoledne,“ přiblížila
Lenka Přečková z odboru kultury
městského úřadu.
(bur)

Do Zubří míří Voxel

Radnice v čele se starostou Lubomírem Vaculínem má pro letošní rok řadu plánů. Foto: Alexandra Buršíková
ZUBŘÍ • Řadu investičních akcí
se podařilo v uplynulém roce realizovat v Zubří. Nemalé peníze
město vložilo do oprav silnic a výstavby parkovacích míst u Klubu,
na sídlišti a u Mateřské školy Duha
ve Starém Zubří. Pomocí evropských peněz byla u této mateřinky
nákladem milionu a půl korun zrekonstruována i zahrada pro zábavu
a výuku dětí.
„Ve Starém Zubří jsme vybudovali nový povrch házenkářského
hřiště za více než tři miliony korun.
Dále jsme zahájili opravu Domu
služeb, kde v prostorách dřívější
restaurace vzniká nová moderní
knihovna, jejíž provoz bude zahájen v novém školním roce,“ vylíčil
starosta Lubomír Vaculín.

Rok 2015 byl také rokem příprav
nových a rozsáhlých projektů. Přepracován musel být plán hlavního
přivaděče pitné vody do Starého
Zubří, kde se nahradí staré, ještě
azbestové potrubí. Součástí tohoto
projektu bude i nový vodovod v lokalitě Vlkoprdy.
Revizí prošel i projekt rekonstrukce Muzea Petrohrad. „Zde předpokládáme zahájení rekonstrukce letos
na jaře a ukončení plánujeme v září.
Předpokládaná hodnota díla je vyčíslena na tři a půl milionu korun.
Budeme také pokračovat v přípravě
takzvaného multifunkčního areálu,
který předpokládá vybudování nového plaveckého bazénu pro školy
a veřejnost, venkovního koupaliště,
lékařského domu s lékárnou a komu-

Školy mohou využít služeb psychologa
Město Rožnov zřídilo v rámci Odboru školství, mládeže, tělovýchovy
a cestovního ruchu MěÚ Rožnov
(dále jen odbor školství) novou pracovní pozici „školní psycholožky“.
„Psycholožka bude do konce školního roku působit na pěti základních
školách, jejichž zřizovatelem je město. Konkrétně se jedná o ZŠ Videčská, ZŠ 5. května, ZŠ Koryčanské
Paseky, ZŠ Záhumení a ZŠ Pod Skalkou,“ vypočítal vedoucí odboru školství Dušan Vrážel. „Během prvního
lednového týdne už proběhly individuální schůzky s řediteli škol, kde jim
byly předány informace o nabídce
pozice psychologa, byly dojednány
schůzky s pedagogickým sborem,
kde budou prezentovány organizační

záležitosti při objednávání konzultací s rodiči, dětmi či samotnými pedagogy,“ doplnil Dušan Vrážel.
„Pedagogům bude prezentována
možnost diagnostického vyšetření
u dětí (orientační vyšetření intelektových schopností), ale také
poradenská činnost určená nejen
rodičům, jejich potomkům, ale
také právě pedagogům, kteří tak
mají možnost obrátit se na mne
s problémy, které se v rámci jejich
práce s dětmi mohou vyskytnout.
V takovýchto případech získají
pedagogové, ale i rodiče potřebné
poradenství, konzultaci, podporu
či pomoc při další práci s dětmi,“
popsala svou činnost školní psycholožka Eva Oralová.
(tg)

nitního domu pro seniory,“ vylíčil
Lubomír Vaculín s tím, že cílem pro
letošní rok je zajištění potřebných
povolení a výběr dodavatelských firem pro realizaci jednotlivých částí
projektu a snaha o získání dotací
z evropských či státních fondů.
„Ani v letošním roce nezapomeneme na postupné opravy komunikací a tvorbu projektové dokumentace na budování nových vodovodů
a kanalizací v okrajových částech
města,“ doplnil starosta.
Celkové rozpočtované investiční
náklady pro letošní rok jsou naplánovány ve výši 31,6 milionu korun.

Festival nejen pro náctileté se rozjede v sobotu 27. února za dveřmi
Klubu. K největším hvězdám, které
se do Zubří přijedou ukázat, patří
zpěvák Voxel, kapela Light & Love,
ale taky DJ Lucky Boy, jenž rozjede
své sety naplno po jedenácté hodině
večerní. „Bohatý však bude i zbytek
programu. Bude se mixovat skvělá
párty muzika či promítat ukázky
extrémních a adrenalinových sportů. Na vedlejší scéně zahraje muzikantská formace z Ostravy Café Industrial, předvedou se další rappeři
a DJ ze Stodolní,“ přiblížila Lenka
Přečková z odboru kultury. Vstupné
činí 150 korun.
(bur)

KARIÉRA

Nabízejí práci
Společnost Gumárny Zubří hledá
ženy a muže do dělnických profesí. Dále má neobsazenou pozici
elektrikáře. Zájemci se mohou informovat kterýkoliv den v dopoledních hodinách na telefonním
čísle 571 662 465 nebo 571 662
460, popřípadě na vrátnici. (bur)

www.mesto-zubri.cz • pernicova@mesto-zubri.cz •  571 757 051

Ocení pedagogické pracovníky
Ve třech kategoriích bude město oceňovat pedagogické pracovníky roku. Nominace do
13. ročníku ankety Pedagog roku
může odborná i laická veřejnost
podávat na MěÚ Rožnov až do
26. února 2016.
Potřinácté bude letos rožnovská radnice oceňovat pedagogické pracovníky v anketě Pedagog
roku. Nyní vyhlásila výzvu k předkládání návrhů na toto ocenění.
„Cena Pedagog roku 2015 bude
udělena za pedagogickou činnost
a významný přínos pro výchovu
a vzdělávání mladé generace,“
řekl vedoucí odboru školství MěÚ

Rožnov Dušan Vrážel. Ocenění
bude uděleno ve třech kategoriích: I. Výrazná pedagogická osobnost roku, II. Mladý pedagog a III.
Ocenění za dlouhodobou pedagogickou činnost.
„Je samozřejmě velmi důležité
jednotlivé nominace řádně zdůvodnit. Právě zdůvodnění návrhu
je hlavním vodítkem při výběru
z případného většího množství
navržených kandidátů,“ upozornil
Dušan Vrážel. Uzávěrka termínu pro podání návrhů je v pátek
26. února. Podrobné informace
o podmínkách nominací naleznete na stránkách města.
(tg)

STRANA 15 / 28. LEDNA 2016

DOLNÍ BEČVA / HUTISKO-SOLANEC

Sesuv zastavila stěna

Poplatek za odpad se nemění

DOLNÍ BEČVA • Radnice na sklonku roku realizovala neobvyklý projekt s názvem Dolní Bečva – sanace sesuvu – 3. etapa v lokalitě Březinův dvůr na úpatí Radhoště.
Pavel Mana

pmana@quick.cz

Uvolněný svah nyní podepírá sto
deset metrů dlouhá kotvená mikropilotová stěna, která je jištěna sto
deseti ocelovými záporami o délce
osm a půl metru osazenými do vrtů
a kotvenými padesáti pěti lanovými
kotvami. Ta chrání jedinou příjezdovou silnici k deseti obytným domům, rekreačnímu zařízení a jedenácti zemědělským objektům.
Akce navázala na předchozí dvě
etapy budování mikropilotových
stěn v této lokalitě v letech 2002
a 2013 v délce osmnácti metrů za
4,2 milionu korun. Současná železobetonová stěna je jištěna v úklonu

dvaadvaceti stupňů a vede ve velmi
příkrém lesním terénu údolí toku
Dolní Rozpitý. Stavba je nepřehlédnutelným technickým prvkem viditelným i z vrcholu Kamenné.
Dodavatel společnost Colas CZ
z Prahy společně s firmou Unigeo
z Ostravy zakázku realizovaly na
podzim. Sanace byla spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj z 83,62 % a Státního
fondu životního prostředí z 4,92 %.
Dotace činila 14 283 832 korun. Obec spolufinancovala akci
z 11,46 % v částce 1 849 216 korun.
Náklady dosáhly 16 133 049 korun.
Po dobu dvou let po dokončení
stavby bude prováděn průběžně
geotechnický monitoring, který prověří stabilitu stěny. Náklady na monitoring dosáhnou 349 000 korun.

NENECHTE SI UJÍT
 Dětský maškarní karneval se
koná 6. února v hale zdejší základní školy od 15 hodin. Na děti čeká
klaun, soutěže a další zábava.

 Sportovní ples se koná v sobotu
13. února v hale zdejší základní školy od 19 hodin. K poslechu i tanci
zahraje skupina Gracie.
(bur)

Za svoz odpadu zaplatí obyvatelé čtyři sta korun. Foto: archiv SR
Nejpozději do konce dubna musejí obyvatelé Dolní Bečvy zaplatit
poplatek za odpad. Ten činí čtyři
sta korun za občana na rok a lidé
ho mohou zaplatit v hotovosti na
pokladně obecního úřadu, nebo
bankovním převodem z účtu pod
stejným variabilním symbolem
jako v předchozím roce.
„Poplatek pro letošní rok se
nemění. Zástupce za domácnost
zaplatí částku podle počtu trvale
hlášených osob na čísle popisném
a rovněž i za cizince v domácnosti, kteří jsou od roku dva tisíce
třináct povinni tento poplatek

www.dolnibecva.cz • obec@dolnibecva.cz •  571 647 168

Bezbariérová škola, opravené cesty
HUTISKO-SOLANEC • Obci se v loňském roce podařilo dokončit celou řadu projektů. Opraveny jsou páteřní silnice
a základní škola má bezbariérový vstup a nový schodolez.
Alexandra Buršíková

bursikova@tvbeskyd.cz

Dokončit řadu investičních akcí se
podařilo v loňském roce v Hutisku-Solanci. Opraveny jsou například
páteřní komunikace a části chodníků ve středu obce. Ve spolupráci se
Zlínským krajem se také významně
posunula kvalita příjezdu do obce,
a to jak směrem od Prostřední Bečvy, tak od Rožnova. A pokračovalo

se též s úpravou okolí a vstupu do
základní školy.
„Tento areál po více než čtyřiceti
letech existence dostal trochu pozměněnou tvář. Hlavně se podařilo
zabezpečit bezbariérový vstup a zakoupením takzvaného schodolezu
jsou všechny učebny i zázemí přístupné i handicapovaným. Také se
snad podařilo vylepšit dětem a pedagogům podmínky pro vzdělávání
nejen ve třídách, ale také u školy,
a to přímo venku v přírodní učebně. Doplněním výsadby stromů

Děti si užívají školní zahradu. Foto: Táňa Arťušenková

hradit, i když nejsou v obci k trvalému pobytu hlášeni,“ přiblížil
starosta Pavel Mana s tím, že čtyři
sta korun zaplatí i fyzická osoba,
která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, rodinný dům nebo byt.
Od poplatku jsou od Nového
roku osvobození děti do tří let
umístěné v dětském domově, lidé
pobývající v domově pro osoby se
zdravotním postižením nebo lidé
umístění v domově pro seniory.
„Po zaplacení poplatku si mohou
občané vyzvednout pytle na tříděný odpad.
(bur)

a rozličné zeleně se rovněž prostředí školního areálu zpříjemnilo,“
přiblížil starosta obce Vladimír
Petružela.
Obec také dokončila stavební
opravu bývalé hospodářské budovy u Salaše, a především zateplila
a stavebně upravila budovy zdravotního střediska. Nyní se dokončuje nadstřešení hlavního vstupu
objektu.
Z fondu životního prostředí využila obec dotační podpory revitalizace zelených ploch, a to plochy před
kolibou Fojtky a především okolí památníku Ch. G. Masarykové, který
se po takřka devadesáti letech své
existence dočkal důkladné opravy.
„Jak se práce zdařily, to nám
ukáže až vegetační období. V letošním roce počítáme na základě
již známých a očekávaných oblastí podpory, vhodných pro naši
obec, v pokračování oprav silnic,
budování nových chodníků, oprav
obecních budov a částečně veřejných prostranství. V neposlední
řadě také s rozvojem budování koncových částí kanalizačního a vodovodního řadu a rozšiřování ploch
vhodných pro stavby domků,“ doplnil Vladimír Petružela.

ZPRÁVIČKA

Devadesáti se dožívá
dvanáct obyvatel
Hned v prvním měsíci letošního
roku se dožili devadesáti let tři
obyvatelé Hutiska-Solance. Tohoto věku dosáhne v letošním roce
dvanáct místních lidí, z toho čtyři
muži a osm žen. Ve většině případů se přitom ještě jedná o aktivní
seniory.
Mezi nejstarší občany patří sedmadevadesátiletý Jan Skalík, který
narozeniny oslavil v lednu, pětadevadesátiletý František Bortel, který
se narodil v prosinci a pětadevadesátiletá Kamila Vašková, která slavila také v lednu.
(r)

UPOZORNĚNÍ
V souvislosti s přechodem na
centrální systém registru obyvatel a jeho nedostatečným propojením informací malým obcím,
žádáme občany, kteří se z naší
obce odstěhují, aby to nahlásili
na obecním úřadě u paní Marcely Cabákové. Rovněž prosíme
rodiče, kterým se v roce 2016
narodí dítě, aby jej přišli s rodným listem přihlásit k trvalému
pobytu.
(oú)

www.hutisko-solanec.cz • ou@hutisko-solanec.cz •  571 644 180
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Sršni utrpěli porážku
Zatím nejvíce gólů na domácí palubovce inkasoval
A tým rožnovských Sršňů
v utkání 16. kola 1. florbalové ligy, ve kterém hostil
Kladno. Soupeř mu nasázel
patnáct gólů, z toho sedm
už v první třetině.
Pavel Machů

pavel.machu@post.cz

„Kladno nebylo zas o tolik lepší. Jenže v úvodní
části jsme nasekali spoustu individuálních chyb, a to i hráči,
u kterých to nevidím v celé sezoně.
Soupeř pak naše chyby prostě dokázal využít,“ konstatoval trenér Sršňů Zbyněk Macura.
Ani ve druhé třetině se obraz hry
nezměnil a na začátku posledního
dějství Rožnov prohrával už 0:12.
„To už bylo prakticky po zápase.
Zatímco hosté si utkání užívali, my
jsme jen čekali na závěrečný hvizd,“
podotkl Zbyněk Macura. Ve třetí
třetině Viktořík, Velech a Krhut alespoň zmírnili debakl Sršňů, kteří nakonec Kladnu podlehli vysoko 3:15.
„Tolik branek jsme doma ještě nedostali. Naposledy asi před dvěma

VOLEJBAL TJ ROŽNOV P. R.
hala SŠZePř
Neděle 21. 2.
Tj Rožnov p. R. – Kp Zlk – Juniorky – 2016
Tj Rožnov – Tj Sl. Slavia Uh
10.00 a 13.00 hodin
FLORBAL
1. FBK ROŽNOV P. R.
1. Liga mužů – muži A – hala
SŠIEŘ
Sobota 6. 2.
19.30 hodin – 1. FBK Rožnov p. R.
FBŠ Hummel Hattrick BRNO
Sobota 13. 2.
19.30 hodin – 1. FBK Rožnov p. R.
FBK SVITAVY
Sobota 27. 2.
19.30 hodin – 1. FBK Rožnov p. R.
Black Angels

Trenér rožnovských Foto:
Sršňů Zbyněk Macura. Ubald Rutar
lety deset nebo jedenáct, ale to bylo
od extraligových Vítkovic v Českém
poháru,“ zavzpomínal rožnovský
trenér Macura.
Další 17. kolo 1. ligy hráli Sršni
ve Svitavách a tentokrát se předvedli v mnohem lepším světle. Vyrovnaný zápas skončil v normální
hrací době remízou 3:3, když za
Rožnov skórovali Doležel, Velech
a Krhut. V následujícím prodloužení měli více štěstí domácí, přesto
Sršni dovezli ze Svitav cenný bod.
MORAVSKOSLEZSKÝ PŘEBOR
STARŠÍCH ŽÁKŮ
Neděle 14. 2.
9.00 hodin – 1. FBK Rožnov p. R.
FBC Ossiko Třinec
10.15 hodin – FBC Coyotes Jablunkov FBC Lososové Frýdek-Místek
11.50 hodin – FBC Lososové Frýdek-Místek 1. FBK Rožnov p. R.
13.05 hodin – FBC Ossiko Třinec
FBC Coyotes Jablunkov
14.40 hodin – 1. FBK Rožnov p.
R. FBC Coyotes Jablunkov
MORAVSKOSLEZSKÁ LIGA
MLADŠÍCH ŽÁKŮ
Neděle 21. 2.
9.00 hodin – 1. FBK Rožnov p. R.
Fbc Spartak Bílovec
9.35 hodin – 1. SC Vítkovice Oxdog
Hurikán FBC Vikings Kopřivnice
10.10 hodin – FBC Spartak Bílovec FBC DDM Autel Český Těšín
10.45 hodin – 1. SC Vítkovice Oxdog Hurikán 1. FBK Rožnov p. R.
11.20 hodin – FBC Vikings Kopřivnice FBC DDM Autel Český Těšín
11.55 hodin – FBC Spartak Bílovec
1. SC Vítkovice Oxdog Hurikán

12.30 hodin – 1. FBK Rožnov p.
R. FBC Vikings Kopřivnice
13.05 hodin – FBC DDM Autel
Český Těšín 1. SC Vítkovice Oxdog Hurikán
13.40 hodin – FBC Vikings Kopřivnice FBC Spartak Bílovec
14.15 hodin – FBC DDM Autel
Český Těšín 1. FBK Rožnov p. R.
MORAVSKOSLEZSKÝ PŘEBOR
MUŽŮ – MUŽI C
Neděle 28. 2.
9.00 hodin – TJ Slovan Havířov
CSK Domaslavice B
10.50 hodin – 1. FBK Rožnov p.
R. C FBC Frýdek-Místek B
11.30 hodin – SK Domaslavice
BFK Gůfuň Nový Jičín
12.45 hodin – TJ Slovan Havířov
C FBC Frýdek-Místek B
14.00 hodin – 1. FBK Rožnov p.
R. C FK Gůfuň Nový Jičín
STOLNÍ TENIS
TJ ROŽNOV P. R.
Sobota 6. 2.
Krajská soutěž sk. A – TJ Rožnov.
p. R C. SKST Slušovice – 17.00

hodin – tělocvična ZŠ 5. května
Neděle 7. 2.
Regionální přebor – TJ Rožnov p.
R. D. T. J. Sokol Vsetín C – 8.00
hodin – tělocvična ZŠ 5. května
Krajská soutěž sk. B – TJ Rožnov p.
R. C. TJ Sokol Morkovice – 10.30
hodin – tělocvična ZŠ 5. května
Sobota 13. 2.
Krajská soutěž sk. B – TJ Rožnov p. R. C. SK Spartak Hulín
B – 17.00 hodin – tělocvična ZŠ
5. května
Sobota 27. 2.
3. liga – TJ Rožnov p. R. A/ TTC
Pramet Šumperk – 14.00 hodin –
tělocvična ZŠ 5. května
Krajská soutěž sk. A – TJ Rožnov
p. R. B. TJ Bojkovice – 17.00 hodin – tělocvična ZŠ 5. května
Neděle 28. 2.
Regionální přebor – TJ Rožnov p.
R. D. Stolní tenis Zubří – 8.00 hodin – tělocvična ZŠ 5. května
3. liga – TJ Rožnov p. R. A/ SK
US Steinerová Choceň B – 10.00
hodin – tělocvična ZŠ 5. května
Krajská soutěž sk. A – TJ Rožnov
p. R. B. TJ Holešov B – 10.30 hodin – tělocvična ZŠ 5. května
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