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Starosta Radim Holiš vyzývá Rožnovany, aby si do poloviny listopadu požádali 
o příspěvek na vybudování kanalizační přípojky realizované v rámci akce Čistá 
řeka Bečva II. ”Nejenže tím pomůžou městu splnit podmínky dotačního titulu, 

ale navíc získají sto padesát korun na metr přípojky. Chtěl bych zároveň upozornit, že 
bude proveden monitoring a u domů, které nebudou na kanalizaci připojené, bude 
zjišťováno, zda jsou odpady likvidovány tak, jak ukládá zákon,„ upozornil Radim Holiš.

Hádky, nepořádek ve společných 
prostorách, rušení nočního klidu, 
vykrádání sklepů, ničení majetku. 
To je výčet nejběžnějších stížnos
tí, které přijímají strážníci nebo 
stále častěji také pracovníci rož
novské radnice od obyvatel domu 
1443 v Moravské ulici. To je také 
výčet problémů, které šli ve středu 
12. října s nájemníky pětaosmde
sáti městských bytů řešit starosta 
Radim Holiš, předsedkyně bytové 
komise Libuše Rousová a úředníci 
z odboru správy majetku.

„Musím přiznat, že do září jsem 
o tomto domě téměř nevěděl. Teď 
se na úřadě ale nakupilo tolik stíž
ností, že se jimi musíme zabývat 
a hledat řešení,“ řekl Radim Holiš.

Přes narůstající problémy je po
čet výjezdů hlídek městské policie 
do paneláku v Moravské ulici od 
zřízení funkce asistenta prevence 
kriminality o polovinu nižší než 
předtím. František Mirga totiž 
v domě přímo bydlí. 

„Bohužel mě v poslední době ně
kteří lidé tady přestali poslouchat. 
Už se mi tolik nedaří udržovat po
řádek a klid,“ poznamenal preven
tista, podle něhož jsou největším 
problémem v domě děti, které dě
lají nepořádek a hluk. „Bydlí jich 
tady čtyřicet. A není pravda, jak 
někteří tvrdí, že by dělali binec jen 
Romové. Stejně neukáznění jsou 
i bílí,“ řekl František Mirga.  

Pořádek v domě se snaží kon
trolovat také bytová komise. V roce 
2015 jich provedla zhruba deset.  

V paneláku s pětaosmdesáti 
městskými byty spolu ná-
jemníci nedokáží bezproblé-
mově komunikovat.

„Dopadaly celkem dobře až na ne
pořádek a kouření ve společných 
prostorách. Proto jsme od nich 
upustili. V létě se ale začala situa
ce zhoršovat, stížností přibývalo,“ 
vysvětlila Libuše Rousová s tím, že 
hlavní problémy v paneláku jsou 
z různých představ životního stylu 
romských a ostatních nájemníků. 

„Nejhorší vždycky je, když se ně
kde vytvoří ghetto. Takže bych byla 
pro to, aby část Romů město pře
stěhovalo do jiných domů,“ řekla 
předsedkyně bytové komise. 

Strážníci do Moravské ulice za
jíždějí pravidelně. Minimálně jed
nou ve dne a jednou v noci projdou 
celý dům shora až po sklepy. A nyní 
začnou jezdit dvakrát tak často. 

„Pokud se stane, že někdo z ná
jemníků bude svědkem nebo obětí 
porušení zákona, nejjednodušší, 
co může udělat, je, zavolat hlídku. 
Dokud si budou lidé spory vyřizo
vat mezi sebou, nikdy to neskončí. 
Jedině pokud přijedeme na místo, 
můžeme situaci dál řešit,“ upozornil 
ředitel městské policie Aleš Pilař. 

„Dalšími kroky k řešení problé
mů je zpřístupnění evidence pře
stupků v domě bytové komisi, která 
na ni bude brát zřetel při prodlužo
vání nájemních smluv. Město také 
jako majitel svolá domovní schůzi, 
která tam už nebyla čtrnáct let a na 
níž si nájemníci zvolí nového do
movníka. A zvažujeme ořez spodní 
části stromů, aby ke vchodu lépe 
dohlédla bezpečnostní kamera,“ 
zdůraznil starosta s tím, že se mu 
podařilo získat příslib Střední školy 
informatiky, elektrotechniky a ře
mesel, že pro celé sídliště na jaře 
otevře školní hřiště. 

„Chceme místním bydlení zpří
jemnit. Budu ale dál trvat na tom, 
že pravidla platí pro všechny stejně. 
Jsou stanovena, a budeme proto 
dbát na jejich dodržování,“ doplnil 
Radim Holiš.

ROŽNOV MÁ KRAJSKÉHO ZASTUPITELE. Také na Rožnovsku se v pátek 7. a v sobotu 8.. říj-
na volilo. Lidé ze Zlínského kraje vybírali strany a členy do krajského zastupitelstva. 
Z kandidátů, kteří mají trvalé bydliště v Rožnově pod Radhoštěm, v něm usedne jen  
Jaroslav Kučera z KSČM. Volební účast se vyšplhala na 34,28 procent, k urnám 
přišlo 4 732 oprávněných voličů z celkového počtu 13 802. Nejvíce mandátů získali 
v kraji lidovci (22,97 %), na druhém místě skončilo hnutí ANO 2011 (15,68 %) 
a třetí v pořadí pak skončili sociální demokraté (12,46 %). Jiří Čunek s vítěznou 
KDU-ČSL dohodl vznik koalice. Zlínskému kraji bude vládnout spolu s hnutími ANO 
a STAN i s ODS.                                          (bur), foto: Alexandra Buršíková



Je to skvělá zpráva. Hlavní spor 
města s Immobilien Pirker Reality 
(IPR) po více než šestnácti letech 
skončil. Ústavní soud odmítl stíž
nost společnosti proti usnesení 
Nejvyššího soudu ČR a rozsudku 
Krajského soudu v Ostravě o ur
čení vlastnického práva k nemovi
tostem.

„Proti tomuto usnesení už není 
přípustné odvolání,“ potvrdila 
dobrou zprávu vedoucí právního 
odboru městského úřadu Olga 
Vrublová.

Ve věci šlo o sedmadvacet nemo
vitostí, z toho o tři bytové domy. 

Společnost IPR se domáhala jejich 
vlastnictví, soudy jí ale nevyhověly. 
Včetně ústavního, do kterého vklá
dala poslední naděje na zvrat. 

Ústavní soud ve svém rozhodnu
tí konstatoval, že stížnost postráda
la jakýkoli ústavní rozměr. Podle 
předsedy senátu Davida Uhlíře se 
v zásadě jednalo o opakování argu
mentů, které už Immobilien Pirker 
Reality uplatnila v řízení před obec
ními soudy a s nimiž se tyto soudy 
podrobně a ústavně konformním 
způsobem vypořádaly. 

Vedení města rozhodnutí potěši
lo. „Jsme moc rádi, že je tato kon

krétní dlouholetá soudní pře u kon
ce. Velké poděkování patří právním 
zástupcům města. V dalším sporu 
s IPR budeme bojovat o budovu 
Základní školy Záhumení a objekt 
Mateřské školy Koryčanské Pase
ky,“ řekl starosta Radim Holiš.

Další dobrou zprávou, kterou 
město obdrželo v říjnu, je, že Nej
vyšší soud ČR zamítl dovolání IPR 
proti rozsudku Krajského soudu 
v Ostravě v právní věci o urče
ní vlastnického práva k budově 
T klubu – kulturní agentury. Proti 
tomuto rozhodnutí není přípustný 
opravný prostředek.

Žákům deseti základních škol 
otevřely v pátek 8. října své brány 
rožnovské firmy působící v oblasti 
strojírenství, gumárenství, elekt
rotechniky a mikroprocesorové 
techniky. V rámci Technického 
jarmarku představily dětem kro
mě výrobních také svá vývojová 
střediska.

V letošním, už třetím ročníku, 
své brány otevřely společnosti ON 
Semiconductor, NXP Semiconduc
tors Czech Republic, Brose CZ, 
REMAK, ZPV A RETIGO. Své 
technické a řemeslné obory před
stavily Střední škola informatiky, 
elektroniky a řemesel Rožnov pod 
Radhoštěm, Střední průmyslová 
škola strojnická Vsetín a Střední 
průmyslová škola stavební Valašské 
Meziříčí.

„Zaregistrovali jsme ze strany 
žáků zvýšený zájem. V letošním 
roce jich na Technický jarmark 
přišlo tři sta třicet, a to nejen 
z místních, ale také ze základních 
škol v okolí Rožnova,” řekla za or
ganizátory ředitelka Krajské hos

podářské komory Zlínského kraje 
Iveta Táborská. Podle Martiny 
Dlabajové, poslankyně Evropského 
parlamentu, která poskytla Tech
nickému jarmarku záštitu, pomůže 
prohlídka výroby rožnovských fi
rem dětem v rozhodování o budou
cím studiu a zaměstnání více než 
hodiny školní teorie. 

Prohlídky výrobních prostor
„Řemeslo má zlaté dno a mistři 

svých oborů budou mít vždycky 
zajímavou a dobře ohodnocenou 
práci,“ je přesvědčena Martina 
Dlabajová.

Zájemců o zaměstnání, kteří 
mají potřebné technické vzdělá
ní všech stupňů, razantně ubylo. 
„Žáci základních škol se při volbě 
povolání často rozhodují spíše po
dle společenské popularity budoucí 
profese než podle reálné nabídky 
pracovních míst. Jsem přesvědčen, 
že je potřeba ukázat skutečné pro
středí firem, aby si žáci dokázali 
představit, o čem to či ono povolá
ní je, aby si uvědomili, že současné 

výrobní firmy jsou na vysoké úrov
ni, že i dělnické profese mohou být 
čisté a výroba probíhá většinou 
pomocí moderních technologií,“ 
uvedl Jan Kučera, místostarosta 
Rožnova pod Radhoštěm.

Exkurze probíhaly formou před
stavení jednotlivých firem a násled
ně prohlídkou výrobních prostor. 
„Žáci tak mohli vidět například vý
vojové středisko, ve kterém pracují 
inženýři na nejmodernějších tech
nologiích ve špičkově vybavených 
laboratořích nebo ryze českou spo
lečnost vyrábějící konvektomaty, 
které směřují zejména do zahrani
čí,“ přiblížila mluvčí Technického 
jarmarku Věra Stojarová.

Podle učitelky Veroniky Mičolo
vé ze Základní školy Sedmikráska 
má Technický jarmark pro žáky vel
ký význam. Děti si totiž nedokážou 
provoz výrobní firmy vůbec před
stavit. Výhodu vidí v konkrétnosti 
a osobní zkušenosti.

Školáci dostali také informace 
o budoucím uplatnění. Studijní obo
ry v rámci exkurzí představil i Karel 

Sekyra, zástupce ředitele Střední 
školy informatiky, elektroniky a ře
mesel Rožnov pod Radhoštěm.

Těší ho, že zájem o studium 
technických oborů na jejich škole 
roste. Zdůraznil však, že je to určitě 
i tím, že se snaží svou školu aktivně 
propagovat a pravidelně informují 
nejen budoucí žáky, ale také jejich 
rodiče.

Technický talent
V letošním roce se město roz

hodlo v rámci akce vyhlásit soutěž 
Technický talent Rožnova 2016. 

„Zapojené základní školy měly 
možnost přihlásit své technicky 
talentované žáky z druhého stup
ně buď za úspěchy z technických 
soutěží, nebo za mimořádné tech
nické schopnosti a výborné studijní 
výsledky v technicky zaměřených 
předmětech,“ řekl mluvčí města To
máš Gross s tím, že vyhodnocení se 
uskutečnilo v obřadní síni radnice. 
Vítězi se stali Jiří Gallo, Hana Hru
šecká, Šimon Nesvadba a Jakub 
Telčer.                                       (bur)
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Více než šestnáct let dlouhá soudní pře Rožnova pod Radhoštěm s Immobilien Pirker Rea-
lity skončila. Ústavní soud odmítl stížnost společnosti proti usnesení Nejvyššího soudu ČR 
a rozsudku Krajského soudu v Ostravě o určení vlastnického práva k nemovitostem.

Sedmadvacet nemovitostí patří Rožnovu

Foto: Alexandra BuršíkováVítězi Technického talentu Jiří Gallo, Jakub Telčer, 
Hana Hrušecká a Šimon Nesvadba se zástupci firem a města. Foto: Lukáš ŠpanihelŠkoláci ze ZŠ 5. května na exkurzi v ON Semiconductor 

(na snímku s inženýrem Petrem Papicou).  

Místní firmy si přišlo prohlédnout přes tři sta školáků

Jsme moc rádi, že je 
tato konkrétní dlouho-

letá soudní pře u konce. 
Nyní se soustředíme na 

boj o budovy školy 
Záhumení a školky 

Koryčanské Paseky.
                Radim Holiš, starosta
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Tři desítky zástupců poskytovatelů sociálních služeb z Rožnov-
ska se v úterý 4. října setkaly se zástupci obcí mikroregionu. 
Představeny byly jednotlivé služby i plány na další období.

Jarmark přiblížil práci neziskových organizací

Foto: Alexandra BuršíkováDospělí i dětští návštěvníci se pomocí pohádkového příběhu 
dozvěděli, v čem spočívá práce mobilního hospice. 

Foto: Pavel ŠvarcZávěr celodenního programu patřil vystoupení pěveckého 
sboru seniorek Elpida s Martinem Hůlou a Mary C.

Nejlepší sběračka vytřídila přes devatenáct tisíc petek
Téměř půl milionu plastových lah
ví nasbíraly děti z šesti mateřských 
a čtyř základních škol v Rožnově. 
Vyrobit by se z nich dalo šest tri
ček pro každého obyvatele města 
nebo pro každého druhého fleeso
vá bunda. 

Nejlepší sběračkou PET lahví 
byla ve středu 12. října v obřadní 
síni rožnovské radnice vyhodnoce
na Lucie Radová z Mateřské školy 
Radost, která nasbírala devatenáct 
tisíc osm set plastových lahví. Mezi 
základními školami opět zvítězi
ly Koryčanské Paseky s více než 
osmdesáti tisíci petkami. „Za sběr 
plastových lahví vyplatilo město 

školám na odměnách přes devade
sát tisíc korun,“ řekl místostarosta 
Jan Kučera, který dětem předal me
daile a drobné dárky.

„Každý obyvatel Rožnova v prů
měru vytřídí přes pětapadesát 
kilogramů odpadů, tedy papíru, 
plastu, skla a nápojového karto
nu. Na území města se nachází 
osmasedmdesát stanovišť s třemi 
sty šesti kontejnery na separaci 
smetí,“ vypočítal mluvčí radnice 
Tomáš Gross. 

 Každá PET lahev, kterou děti 
ze škol vytřídí, má svůj příběh. 
První kilometry urazí na třídící 
linku, kde se rozdělují podle dru

hu plastu. Petky, igelitové obaly 
nebo polystyren se oddělují od 
ostatních plastů, které se slisují do 
balíků, namelou a za tepla se lisují 
do forem. 

Takto vznikají odpadkové koše, 
dlažba, zahradní nábytek nebo pro
tihlukové stěny u dálnic. Petky se 
rozemelou na drobné kousky, které 
se důkladně vyčistí a přeměňují na 
vlákna. „Z takto vyrobených vláken 
se vyrábějí koberce, textilie nebo 
teplé výplně spacáků a zimních 
bund. Jedna fleesová bunda lze 
vyrobit z padesáti petek, na tričko 
jich postačí pět,“ prozradil Tomáš 
Gross.  

Historie plastů je velmi mladá. 
v 19. století navrhl jeden americký vý
robce kulečníkových koulí odměnu 
deset tisíc dolarů tomu, kdo navrhne 
náhradu za slonovinu pro kulečníko
vé koule. Inženýr John Wesley Hyatt 
z New Yorku začal experimentovat 
a v roce 1870 si nechal patentovat 
celuloid. A pak to byl už krůček k vý
robě fólie. A o sto let později, v roce 
1978, přišly na trh PET lahve.

Ty jsou vyrobeny z polyethylen
tereftalátu a v současné době patří 
mezi nejpoužívanější obaly nápojů. 
Jejich problémem je především 
doba rozkladu, která činí padesát 
až osmdesát let.                               (red)

Seznámit se s nabídkou nezisko
vých organizací a poskytovatelů 
služeb v sociální oblasti, diskutovat 
o bezdomovectví nebo si vyzkoušet 
na vlastní kůži podzimní nocování 
pod širým nebem. To vše si mohli 
vyzkoušet návštěvníci Dnů soci
álních služeb, které se v Rožnově 
pod Radhoštěm konaly od 3. do 
11. října.

Součástí několikadenního pro
gramu byl i druhý ročník Jarmarku 
neziskových organizací, který ve 
středu 5. října zkomplikovalo po
časí. Program musel být přesunut 
z Masarykova náměstí do Spole
čenského domu. 

Stejně jako loni se návštěvníkům 
po celý den prezentovaly organiza
ce pomáhající v sociální oblasti. 

„Posláním jarmarku je zviditel
nit sociální služby, které na našem 
území působí. Takže je to o tom, 
že lidé mohli přijít, seznámit se 
s poskytovateli, a v případě že mají 
nebo budou v budoucnu oni nebo 
jejich rodinní příslušníci mít něja
ký problém, už netápali, na koho se 
obrátit. Zároveň to také byla šance 
pro donátory, aby se podívali, které 
organizace tady působí, komu po
máhají, a aby si mohli vybrat, koho 
podpoří,“ přiblížil místostarosta 
Jan Kučera. 

Na Rožnovsku podle něj ještě 
pořád řada služeb chybí. „Můžeme 
říct, že pečovatelská služba pro se
niory nebo osoby, které potřebují 
péči v domácím prostředí, má ne
dostatečné kapacity. Víme také, že 
nám chybí nízkoprahové zařízení 
pro děti, které nemají přes den kam 
jít a jež by se potřebovaly s někým 
poradit ohledně poblémů v rodině, 
s přáteli, se začínající závislostí 
a podobně. Dobudováváme nocle
hárnu a denní centrum pro osoby 
bez přístřeší, ale těch služeb, které 

schází, je samozřejmě víc. Vždycky 
je to o prioritách a finančních pro
středcích, které na to máme,“ řekl 
Jan Kučera.  

Na jarmarku se prezentovala 
například Sjednocená organizace 
nevidomých a slabozrakých. Lidé 
si mohli u jejího stánku vyzkoušet 

chůzi s klapkami na očích a s vo
dícím psem, nebo si prohlédnout 
různé pomůcky pro osoby s poško
zeným zrakem. 

„Chůze se psem nebo bez něj, 
v tom je velký rozdíl, a to hlavně 
v tom, že když jde nevidomý bez 
něj, musí si všechny překážky 

nahmatat holí a sám zistit, jak je 
překonat. Pes je průvodce, všem 
překážkám se automaticky vyhne, 
což je pro nevidomého jednodušší 
a rychlejší. Člověk se nemusí na 
trasu tolik soustředit, může pře
mýšlet o běžných věcech,“ vysvět
lila Barbora Heinz s tím, že výcvik 
vodícího psa  trvá šest měsíců až 
rok v závislosti na jeho povaze. 

Svou činnost představil i mobilní 
hospic, jenž pomáhá terénní služ
bou nevyléčitelně nemocným, kteří 
chtějí zůstat na konci života v do
mácím prostředí. Hospic se stará 
i o pozůstalé děti. V sídle společnos
ti v Novém Jičíně zřídili tamní pra
covníci hernu, která nese název Dět
ský klub Stromeček. Docházejí do 
ní děti, kterým zemřel jeden nebo 
oba rodiče. Klub tohoto typu je zřej
mě ojedinělý v České republice.

„Na jarmarku jsme se snažili 
představit naši osvětovou činnost 
pomocí divadélka, které se jme
nuje Strašidýlka z podzemí. Děti 
se pomocí pohádkového příběhu 
dozvěděly o tom, co to vlastně mo
bilní hospic je, v čem spočívá jeho 
péče,“ přiblížila Markéta Blinová.

Druhý ročník Jarmarku nezisko
vek organizace uvítaly. 

„Je dobře, že se poskytovatelé 
mají možnost prezentovat a že se 
vzájemně o sobě více dozví. Hlav
ně je to přínosné pro veřejnost, 
odnesou si informace, kde najdou 
v případě potřeby pomoc,“ řekla 
Zlatuše Lušovská z valašskomezi
říčské Charity.  

„Pro mě to bylo hodně podnětné. 
O organizacích, které na Rožnov
sku působí, jsem věděla, ale o tom, 
jakou mají náplň služeb, jsem se 
více dozvěděla až dnes. Škoda jen, 
že se na návštěvnosti podepsalo 
smutné počasí,“ posteskla si Alena 
Hellerová z Diakonie. 



Po jednadvacáté se v pátek 30. září 
konalo Podzimní putování s brouč
ky. Tradiční lampionový průvod 
dětí, který pořádá městská knihov
na, se vydal od hudebního altánu 
v parku a došel až do Valašského 
muzea v přírodě.

„Starší lidé si určitě pamatují 
oslavy Velké říjnové socialistické 
revoluce, kdy se chodilo v průvo
du s barevnými papírovými lucer
nami. A protože si je pamatujeme 
i my, chtěli jsme tradici lampiono
vých průvodů oživit. S tou myšlen
kou přišla bývalá ředitelka knihov
ny Jarmila Mikulášková. Byli jsme 
tehdy v Rožnově jedineční. Až 
později se začala připojovat další 
města,“ vysvětlila knihovnice Ale
na Srovnalová. 

Putování s broučky táhne i po 
jednadvaceti letech. „Chodí hodně 
lidí, protože tradice je dlouhá a spo
jení s naším partnerem, Valašským 
muzeem v přírodě, je dokonalé kvů
li kouzelnému prostředí, v němž se 
ideálně uspávají broučci divadel
ními pohádkami. Navíc trasa není 
dlouhá, a zúčastnit se proto může 
každá věková kategorie,“ řekla Ale
na Srovnalová.
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Foto: Lukáš ŠpanihelNa lampionovou pouť se vydali také Amalie a Alois Petersen.

Zkušební provoz odhalí případné nedostatky
Alexandra Buršíková

bursikova@tvbeskyd.cz

”Investice nekončí. Plné dopravní zatížení včetně zapojení světelné signalizace 
přinese ještě určité komplikace. Nepoběží všechno hned naostro a v nejlepším 
možném režimu. Chci lidi poprosit o trpělivost,„ vzkázal starosta Radim Holiš.

ROŽNOV DĚTEM

Déle než rok trvající rekonstrukce 
křižovatky U Janíků a cesty I/35 
se posunula do další fáze. Investor 
stavby, zlínská správa Ředitelství 
silnic a dálnic ČR (ŘSD), zahajuje 
zkušební provoz.  

„Světelná signalizace v inteligent
ním režimu funguje na křižovatce 
U Janíků a postupně se budou za
pínat další křižovatky. Už teď se 
ale ukazuje, že plynulost dopravy se 
zlepšila a nebude chybět ani původ
ní pravé odbočení U Janíků. Díky 
třem pruhům tam není žádné zdr
žení. Nastává fáze, kdy si budeme 
na nové řešení zvykat, žádám proto 

o trpělivost,“ vzkázal starosta Radim 
Holiš s tím, že investice státu je v ta
kovém stupni realizace, že umožňuje 
zkušební provoz. Papírové dokonče
ní je naplánováno až na duben.

Pro město ale práce ještě nekončí. 
Projekt ŘSD například neřešil, a to 
je největší problém, příjezd k au
tobusovému a vlakovému nádraží. 
Kromě malého parkoviště v Mezi
říčské ulici nejsou další plochy, kde 
by lidé mohli vystoupit z auta a na
sednout na hromadnou dopravu. 
„Budeme proto vyjednávat s maji
teli pozemků za Českými drahami. 
Chceme totiž v blízké době lidem 

příjezd k hromadné dopravě zpří
jemnit,“ vysvětlil Radim Holiš. 

Na dokončení stavby čekali řidiči 
přes rok. Po celou dobu se názory 
na podobu křižovatky různily. „Po
dle mě není příliš šťastné to, že 
máme tolik světel u přechodů. Bude 
to brzdit provoz. Ale to ukáže až 
čas, uvidíme,“ řekl Libor Hromada.

Josef Gelner je opačného názoru. 
„Zatím je asi brzo hodnotit, podle 
mě bude díky rekonstrukci provoz 
plynulejší. Vím, že spousta lidí tomu 
nevěří, ale už teď přes křižovatku 
jezdím rychleji. Ještě jsem nezachytil 
žádnou větší kolonu,“ poznamenal.

Jiným zase nevyhovuje, že byl 
zrušen odbočovací bypass směrem 
z Valašského Meziříčí do centra 
města. „Řidiči, kteří odbočují vpra
vo, by nemuseli ztrácet čas v řadě 
s těmi, co jedou rovně. Tohle se 
podle mě ukáže jako problém,“ po
ukázal Václav Němeček. 

Dalším se zase nelíbí počet pře
chodů v křižovatce. „Než člověk 
přejde z jedné strany na druhou, 
musí hned přes několik zeber. By
pass směrem na Bečvy nevítám, 
protože bude ještě více kompliko
vat chodcům přechod křižovatky,“ 
řekl Martin Grussmann.

Děti v Rožnově využívají novou pohádkovou stezku
Rozšíření nabídky programů a ak
tivit pro děti si mohou užívat rodi
če i jejich ratolesti v Rožnově pod 
Radhoštěm. Ve více než rok fungu
jícím dětském centru Pohádkové 
lázně v místních pivních lázních 
odstartovalo několik pravidelných 
kroužků a dílniček pro nejmenší 
a bonusem navíc je i nově otevřená 
Pohádková lesní stezka. Pestrá pa
leta aktivit pro nejmenší, ale i větší 

děti je velmi dobrou alternativou 
zábavy nejen pro domácí, ale také 
pro turisty. K dětskému vnitřnímu 
centru, které je s více než 1 000 
metry čtverečními největším v Bes
kydech, se příležitostně přidávaly 
i venkovní aktivity. Ty nyní dostá
vají novou – pravidelnou podobu. 

„Nově od začátku září nyní mů
žeme dětem, ale i jejich rodičům 
či prarodičům nabídnout Pohád

kovou stezku na Kozáku za pivo
varem. Procházku lesem si mohou 
děti zpestřit setkáním s pohádkový
mi bytostmi, čtením pohádek i dal
šími aktivitami. Děvčata z dětského 
centra to připravila skvěle a je jim 
potřeba poděkovat. Však se děti 
s rodiči či prarodiči mohou přijít 
přesvědčit samy,“ zve na novinku 
do Pohádkových lázní ředitel spo
lečnosti Tomáš Kupčík.      

Kromě Pohádkové stezky se za
čátkem školního roku odstartovaly 
také zajímavé pravidelné celoroční 
kroužky, jako například Korálníček 
pro různé věkové skupiny, který 
děti učí zručnosti a kreativitě, an
gličtina v mnoha úrovních pokroči
losti nebo výtvarný kroužek Upatla
né kotě. Vše důležité ke kroužkům 
a aktivitám pro děti najdete na 
webu pohadkovelazne.cz         (ran)

Lampionový průvod broučků prošel parkem do muzea

Tomáš Fabián přišel s dcerou na 
lampionový průvod pošesté. „Od té 
doby, co jsme se přestěhovali, cho
díme pravidelně,“ vysvětlil.  To Má
ria Rolincová se Putování s brouč
ky zúčastnila poprvé. „Hodně jsem 

o něm slyšela, a tak jsme se s Nelin
kou a Filípkem přišli ze zvědavosti 
podívat,“ vysvětlila. 

Jan Karafiát, autor Broučků, kte
ří poprvé vyšli v roce 1876, působil 
jako evangelický kněz ve Velké Lho

tě. „Jeho spojitost s regionem byla 
připomenuta odhalením pomníku 
na Valašském Slavíně. A mimo jiné 
i na tom náhrobku je brouček s lu
cerničkou,“ vysvětlil etnolog a his
torik Daniel Drápala.              (bur)
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Foto: Alexandra BuršíkováV obrazech Otto Plachta se projevila energie ayahuascy, posvátné drogy získávané z pralesní liány.

Obrazy inspirované magií peruánské džungle
Alexandra Buršíková

bursikova@tvbeskyd.cz

Otto Placht objevil v Peru novou kreativní energii, začal vědomě experimentovat 
s limity západního poznání, které pak rozšířil v duchu tradičních šamanských 
rituálů a absorboval do sebe magickou energii džungle, její mýty a tradice. 

Svou tvorbu spojil s amazonskou 
džunglí, svůj život s dívkou z kme
ne Šipibó, s níž má tři děti. Otto 
Placht, který se proslavil barevně 
intenzivními obrazy inspirovanými 
magií jihoamerického pralesa, před
stavuje svá díla v Galerii Crears. 

„Návštěvníci vidí průřez uměl
covy tvorby. Jsou to komornější 
a žánrové obrazy, které ilustru
jí živost světa Peruánců. Ale i ša
manské malby a díla, která nás 
umí posunout za hranice běžného 
světa,“ přiblížila galeristka Ingrid 
Kitzbergerová. 

Čtyřiapadesátiletý Otto Placht 
vystudoval Akademii výtvarných 
umění. Začínal jako expresivní 
malíř, byl výraznou osobností ge
nerace osmdesátých let. Podílel se 
na konfrontačních výstavách, věno
val se tvorbě podle teorie fraktálů 
a chaosu. S autorskými výstavami 
začal v roce 1984.

O devět let později se během 
své výstavy v Miami setkal s peru
ánským šamanem Pablem Amarin
gem, jenž ve stejné síni vystavoval 
obrazy svých vizí. Záhy se za ním 
vypravil do malého města Pucallpa 
ležícího poblíž džungle. Od té doby 
se sem často vracel a nakonec se na 
dva roky usadil v nedaleké indián
ské vesnici San Francisco.

V Peru Otto Placht objevil novou 
kreativní energii. Začal vědomě ex
perimentovat s limity západního 
poznání, které pak rozšířil v duchu 
tradičních šamanských rituálů, 
a absorboval do sebe magickou 
energii džungle, její mýty a tradice. 
„Svět, který jsem pro sebe objevil 

na konci cesty do Amazonie, byl 
po dlouhá léta za horizontem udá
lostí. Nebylo o něm vědět. Až když 
se vynořil ve vizích šamanů, pod 
vlivem ayahuascy, začala nepřístup
ná džungle odhalovat svou pravou, 
tajemnou tvář. V té době jsem žil 
s indiány kmene Shipibo a nechtěl 
jsem si připomínat, kam patřím 
a odkud jsem.“ V jeho obrazech 
se projevila energie posvátné drogy 
získávané z pralesní liány.

„Pochopil jsem spoustu věcí 
o barvě, které bych jinak neznal, 
jak vytvářet spektrum, jak paprs
kem modelovat prostor. Předtím 
jsem malbu chápal jako hmotu, 
neměla pro mě zdaleka takový 
emotivní náboj. Začal jsem ji cítit 
organicky,“ vysvětlil autor.

Nejdůležitější na jeho obrazech, 
jak sám vysvětluje, je určitý druh 
energie, který z nich vyzařuje. 
„Není potřeba přesně dešifrovat, co 

na obraze je, a řešit to intelektuálně. 
Vizualita je nástrojem pro vyjádření 
vnitřní energie. Ta energie je vázána 
na moji životní zkušenost s amazon
ským pralesem a s indiánskými kul
turami, které tam žijí. Zobrazování 
slouží k tomu, aby energie mohla 
skrz obrazy prostupovat k divákovi. 
Jinak to nejde. Jinak by divák musel 
odjet do džungle a zažít to sám,“ po
psal Otto Placht.

Výstava potrvá do 12. listopadu.

Foto: Alexandra BuršíkováPřednáškový sál se týden co týden zaplní čtyřiatřiceti studenty.

Přednáškový sál zaplnili senioři do posledního místa
Dvaasedmdesátiletá Anna Skal
ková je studentkou prvního roč
níku Univerzity třetího věku při 
Střední škole zemědělské a příro
dovědné.

„Celý život se ráda dozvídám 
nové věci, tak jsem se přihlásila 
a využila toho, že je škola v místě. 
Jsem po operaci kolene, nikde dál 
bych se nedostala,“ vysvětlila dů
chodkyně. Do školy nastoupila, aby 
si podle svých slov trochu rozšířila 
obzory. „Zajímá mě příroda, bylin
ky a takové ty zdravé věci, takže 
tohle studium je pro mě jako děla
né. Vyrostla jsem v zemědělské ro
dině, studovat jsem nemohla, takže 
touhu po vzdělání si uspokojuji až 
nyní,“ vylíčila seniorka. 

Její spolužák Stanislav Dobiáš 
se začal vzdělávat, protože nedáv
no ovdověl. „Hledal jsem nějakou 
životní náplň a přišlo mi vhod, že 

zrovna otevřeli první ročník zdejší 
univerzity pro důchodce,“ popsal 
šestasedmdesátiletý muž.    

O studenty neměla škola, která 
zíslala akreditaci u Mendelovy uni
verzity v Brně, nouzi. „Máme jich 
čtyřiatřicet, museli jsme odmítat. 
Ti, na které se nedostalo nyní, mají 
ale místo jisté v příštím roce,“ řekl 
kantor Petr Černošek, který si zá
jem vysvětluje tím, že vzdělávání na 
univerzitě nabízí seniorům sociální 
kontakt nejen s vyučujícími, ale 
také se spolužáky. 

Studium je dvouleté, akademický 
rok se skládá ze zimního a letního 
semestru, přičemž každý tvoří dva
náct přednášek v týdenních inter
valech. Poplatek činí 660 korun za 
semestr. „Úspěšní absolventi ob
drží Osvědčení o absolvování Uni
verzity třetího věku,“ doplnil Petr 
Černošek.                                (bur)
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Služebna strážníků  
je modernizována
Cílem rekonstrukce je vytvo-
řit zaměstnancům kvalitní 
pracovní zázemí a komfortní 
prostředí pro klienty.

Služebna rožnovské městské po
licie prochází rekonstrukcí. Stav 
bývalé elektrické rozvodny ze se
dmdesátých let minulého století 
byl totiž špatný. A uspořádání 
vnitřních prostor bylo dispozičně 
nevyhovující. 

„Velkou slabinou byl především 
přístup pro klienty, kteří přicházeli 
k jednání. Museli nejprve vystoupat 
strmé železné schodiště a pak je 
přivítalo malé zamřížované okénko. 
Šatny a sociální zázemí už také po
znamenal zub času,“ vysvětlil ředi
tel rožnovské městské policie Aleš 
Pilař s tím, že rekonstrukce má dva 
cíle. Vytvořit zaměstnancům kva
litní pracovní zázemí a komfortní 
prostředí pro klienty.

Strážníci prakticky dosud praco
vali v provizoriu. „Jediná speciali
zovaná místnost, která se za dobu 
našeho působení tam vytvořila, je 
dispečink. Součástí stavebních pra
cí je také zateplení pláště budovy 
a výměna oken. 

Rekonstrukce probíhá za plného 
provozu, občané nejsou úpravami 
nijak zasaženi.

„Nadále je možné se osobně 
i telefonicky obracet na strážníky 
čtyřiadvacet hodin denně. Hlíd
ková služba i obsluha kamerové
ho systému je rovněž zachována 
v plném rozsahu. Pouze v případě 
osobní návštěvy je nutno dbát zvý
šené opatrnosti při pohybu rekon
struovanými místy,“ upozornil šéf 
strážníků. 

Nová služebna městské policie 
přinese nejen vyšší komfort pro 
jednání s občany. „Umožní zvýše
ní kvality služeb, jako je například 
technické zabezpečení dalších 
budov a škol města,“ poznamenal 
vedoucí odboru rozvoje Ivo Marcin 
s tím, že investice přijde město na 
necelých sedm milionů korun.

Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Příjezd k požáru ztížila hasičům auta
Zhruba půlmilionovou škodu způso
bil v noci na sobotu 8. října požár 
v bytě v osmém podlaží domu v Kul
turní ulici. Příjezd hasičům kompli
kovala zaparkovaná auta. Jednou 
z možných příčin požáru je závada 
při nabíjení mobilního telefonu.

Hasiči zasahovali v panelovém 
domě krátce před druhou hodinou 
ráno. Hořelo v místnosti jednoho 
z bytů v osmém podlaží, kterou 
majitel využíval jako domácí dílnu. 
„Požár zaregistrovali sami majitelé. 
Pokusili se také o jeho uhašení. 
Vzali z chodby ruční hasicí přístroj, 
vběhli do zakouřené místnosti a ná
plň přístroje vystříkali do prostoru 

hoření,“ vylíčil mluvčí krajských 
hasičů Libor Netopil.

O úplnou likvidaci požáru a od
větrání bytu se pak postarali hasiči. 
„I přes komplikace s příjezdem, kdy 
cestu hasičům blokovala zaparkova
ná vozidla, se první jednotka dosta
la na místo devět minut po vyhláše
ní poplachu,“ zdůraznil Netopil.

Požár způsobil škodu ve výši 
500 tisíc korun. Další majetek za 
1,5 milionu se podařilo uchránit. 
„Příčinou vznícení byla s největší 
pravděpodobností tehnická závada 
elektroinstalace nebo závada při 
nabíjení mobilního telefonu,“ uza
vřel Netopil.                               (mib)

Folklorní hudbu střední Evropy 
upravenou do různých žánrů si 
mohli vychutnat posluchači na 
ojedinělém koncertu, který se 
konal v sobotu 8. října od šesti 
hodin večer ve Společenském 
domě. 

Divákům se představil s tradič
ním folklorem slovenský soubor 
Považan z Považské Bystrice, 
směs dubstepu, folkloru a ta
neční elektroniky nabídla pol
ská hvězda Gooral, lidové písně 
v rockově experimentálním stylu 
zahrál a zazpíval maďarský sou
bor PaprikaPaprika a české bar
vy reprezentovala Jitka Šuranská 
se svým triem, která ve své tvor
bě vychází z moravských a valaš
ských lidovek.

„Na setkání s družebními měs
ty jsem nabídl, že bychom mohli 
uspořádat takovýto festival. Nastí
nil jsem, jací umělci by se na něm 
mohli představit, a rovnou jsme 
se dohodli na celé formě festiva
lu,“ přiblížil dramaturg pořádají
cího T klubu – kulturní agentury.

Při návrhu programu se podle 
něj vycházelo z trendů slučování 
tradičních motivů jednotlivých 
zemí s různými hudebními žánry 
a vytváření ryze současné verze 
folkloru. 

Projekt Folklor Fusion Festival 
vznikl v rámci spolupráce Rožno
va s partnerskými městy v Polsku, 
Maďarsku a na Slovensku. Fi
nančně jej podpořil Visegrádský 
fond.      (bur), foto: Pavel Švarc

Folklorní festival napříč zeměmi
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Trestná činnost v teritoriu obvod
ního oddělení Rožnov pod Rad
hoštěm, tedy ve městě, dalších 
obcích mikroregionu a v Zašové 
se Stříteží klesá. Vypovídá o tom 
stručná zpráva, kterou předal rož
novským zastupitelům vedoucí 
Obvodního oddělení Policie ČR 
Karel Rychtecký.  

Statistické údaje za uplynulý rok 
uvádí, že se událo 287 majetkových, 
56 hospodářských, 39 násilných 
a 124 ostatních trestným činů. 

„V teritoriu našeho obvodního 
oddělení je tak zaznamenán po
kles trestné činnosti,“ poznamenal 
Karel Rychtecký s tím, že v roce 
2011 se stalo 719 trestných činů, 
rok nato 671, v roce 2013 pak 699 
a v roce 2014 se událo jen 638. Pří
mo v Rožnově strážci zákona loni 
zaevidovali 245 trestných činů.

V loňském roce šetřili policisté 
z obvodního oddělení 1 197 pře
stupků. Z celkového počtu jich 
bylo 308 proti veřejnému pořádku 
a občanskému soužití a 349 proti 
majetku. Přímo v Rožnově strážci 
zákona za uplynulý rok zaevidovali 
šest set osmdesát dva přestupků, 
z čehož bylo 122 proti veřejnému 
pořádku a občanskému soužití 
a 200 proti majetku. 

Co se týká dopravních nehod, 
bourali řidiči v Rožnově loni je
denašedesátkrát. Dva lidé přišli 
o život, jeden člověk utrpěl těžká 
zranění a sedmnáct osob bylo zra
něno lehce. 

Zastupitelé vzali zprávu vedou
cího rožnovského policejního od
dělení na vědomí. Přišla jim ale 
nedostačující. 

„Je to velmi stručné, z toho se té
měř nic nedá vyčíst. V minulém vo
lebním období bývaly zprávy velmi 
podrobné. Věděli jsme, v kterých 
lokalitách je výskyt té které trest
né činnosti. Byla to hlubší analýza 
jednotlivých oblastí. Z ní se dalo 
vycházet při předávání informací 

našim občanům, aby si tam či onde 
dávali pozor. Pro příští rok bych byl 
proto rád, kdyby se dohodla rozší
řená osnova,“ řekl Jaroslav Kučera.

Petr Jelínek chtěl vědět, jak si 
vede obvodní oddělení v prevenci 
domácího násilí a zda se Rožnov
sko vymyká z průměru ve statis
tikách. 

Podle Karla Rychteckého míst
ní policie metodicky spolupracuje 
s intervenčním centrem ve Zlíně, 
jehož posláním je poskytování od
borné pomoci a podpory osobám, 
které jsou ohroženy násilným cho
váním ze strany osoby blízké nebo 
osoby žijící ve společném obydlí. 
„Snažíme se také působit pomocí 
přednášek či informačních brožu
rek a letáků, dosáhnout toho, aby 
se ženy nebály domácí násilí řešit. 
Co se týká počtu výjezdů k inci
dentům a vykázání násilníků z do
mácnosti, patříme do běžného prů
měru,“ doplnil vedoucí policejního 
obvodního oddělení.  

Miroslav Kokinopulos se zajímal 
o objasněnost případů v porovnání 
se Vsetínem a Valašským Meziří
čím. Karel Rychetský zastupitele 
zpravil, že jsou čísla srovnatelná, 
obě jmenovaná města si ale vedou 
o něco lépe.

Kriminalita na Rožnovsku klesá
Alexandra Buršíková

bursikova@tvbeskyd.cz

Statistické údaje za uplynulý rok uvádí, že došlo 
k 287 majetkovým, 56 hospodářským, 39 násil-
ným a 124 ostatním trestným činům. 

Fond rozvoje města končí, rozhodli zastupitelé

Fond rozvoje města končí. Rozhodli 
o tom rožnovští zastupitelé. Mož
nost získání drobných půjček na 
opravy domů a bytů nabízel Rožnov 
svým obyvatelům od roku 2010.  

„Ve své době to byl žádaný pro
dukt. Jeho využití je však v posled
ních letech minimální. V roce dva 
tisíce čtrnáct z něj byly čerpány 
pouze čtyři tisíce a letos nepřišla 
ani jediná žádost o půjčku,“ pou
kázal vedoucí finančního odboru 
Martin Hrnčárek. 

Důvodem nízkého zájmu je po
dle něj dostatek bankovních i ne
bankovních produktů, které umož
ňují drobné opravy financovat. 

„Úrokové podmínky bank jsou 
velice přijatelné a dostupné a město 
svým Fondem rozvoje bydlení duplo
valo tyto služby bankovních domů,“ 
přiblížil hlavní ekonom města.

Naopak stoupající tendenci má 
počet žádostí o dotaci na inženýr
ské sítě z Fondu rozvoje technické 
infrastruktury. „Ten je velmi využí
ván. Předpokládáme, že v letošním 
roce bude jeho čerpání na hranici 
maxima. V rozpočtu je alokováno 
šest milionů čtyři sta tisíc korun 
a přesunuta sem bude také část 
prostředků z fondu rozvoje ve výši 
tří milionů korun,“ poznamenal 
Martin Hrnčárek. 

Fond rozvoje technické infra
struktury je primárně určen na kry
tí investičních potřeb města.

„Především pak na pořízení, 
budování, rozšiřování a technické 
zhodnocení technické infrastruk
tury města, například vodovodu, 
kanalizace či veřejného osvětlení, 
nebo veřejných a účelových komu
nikací a chodníků s tím, že pokud 
tyto investice při stavbě například 
vlastního domu realizuje soukromá 
osoba, město od ní následně vybu
dované sítě z prostředků tohoto fon
du odkoupí za zhruba šedesát pro
cent pořizovacích nákladů,“ doplnil 
mluvčí města Tomáš Gross.     (bur)

Opravili téměř půl 
kilometru zábradlí
Téměř kilometr zábradlí opravila 
na nábřeží Dukelských hrdinů bě
hem tří let rožnovská radnice. 

„Letos jsme za sedm set padesát 
tisíc korun opravili posledních čty
ři sta třicet metrů. Celkem se jedná 
o necelý kilometr zábradlí s investi
cí za milion a půl,“ řekl Drahomír 
Janíček z odboru správy majetku 
městského úřadu. 

„Oprava spočívala v odstranění 
železobetonových sloupků a podél
né výplně a jejich nahrazení ocelo
vými sloupky a podélnými výplně
mi opatřenými žárově zinkovaným 
povrchem,“ doplnil mluvčí města 
Tomáš Gross.                              (bur)

K procházkám 
Pamětí města...
Dostala se mi do ruky knížka vy
daná knihovnou Rožnov pod Rad
hoštěm o Dolních Pasekách. Vel
mi pozorně jsem ji přečetla, jako 
pamětnice a seniorka z Rožnova. 
Zaujala mě část Hradišťko – můj 
domov. Proti domku paní Boženy 
Vaškové č. p. 290 stál můj rodný 
domek – dnešní křižovatka na 
Dolních Pasekách. 

Myslím si, že má vzpomínka 
a dodatek plným právem patří do 
historie našeho města. Domek č. p. 
291 měli mí rodiče Vokáčovi. Moje 
maminka paní Marie Vokáčová, 
učitelka, Jan Ludvík Vokáč, můj 
tatínek, rodák z Rožnova pracoval 
až do důchodu na městském úřadě 
jako revident v pozemkové knize 
a ruský legionář 4. pluku Prokopa 
Velikého. Já tam prožila dětství 
a mládí a pak s rodinou žila až do 
té chvíle v roce 1973, kdy přišlo 
oznámení o asanaci našeho dom
ku pro výstavbu sídliště Písečná. 
Nastala doba velmi těžká pro mé 
rodiče a pro nás, není třeba uvádět 
podrobnosti.

Z úcty k rodičům si myslím, že 
toho nesmí býti opomenuto, jako 
i domku Jaroslava a Františka Rá
rových, který byl také asanován, 
navíc rodina s pěti dětmi. 

Stál v místě dnešního nákupního 
střediska Penny. Byl tam kopeček, 
chodníček na starý hřbitov. Před 
námi Holubova bouda a jak ten ka
menný kříž, domek číslo 292 Beň
kovi a nad ním dřevěná ubytovna, 
takzvaná Blechárna. 

Dovolila jsem si jako rodačka 
doplnit toto, jelikož to patří na 
Hradišťko, kde jsem žila až do 
chvíle asanace pod hrozbou vy
vlastnění – „veřejný zájem“. Tam 
byl náš domov! 
Milada Vokáčová Kramolišová, 

Rožnov pod Radhoštěm

Z VAŠICH DOPISŮ

Možnost získání drobných půjček na opravy bytového fondu nabízel Rožnov pod Radhoštěm od roku 2010.

KRÁTCE
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JUBILEUM TVŮRCE BETLÉMŮ

Foto: Lukáš ŠpanihelHouby a dřevokazný hmyz sužují roubenou budovu dlouhodobě.

Foto: Ivan HejtmánekŘezbář Karel Chovanec oslavil jubileum.

Dřevokazný hmyz se do staré radnice nevrátí
Alexandra Buršíková

bursikova@tvbeskyd.cz

Budova radnice v Dřevěném městečku Valašského muzea v přírodě byla 
napadena dřevokazným hmyzem. Pro její ošetření byla poprvé použita me-
toda, při které musel být celý objekt utěsněn a zabalen do speciální fólie.

Unikátním ošetřením prošla na 
konci září stará radnice v Dřevě
ném městečku Valašského muzea 
v přírodě. Poschoďovou roubenou 
budovu z konce osmnáctého sto
letí obalila ostravská společnost 
Thermo Sanace speciální plasto
vou fólií, pod niž vháněly stroje hli
níkovými rourami horký vzduch. 
Zásah si vyžádalo napadení dřevo
kazným hmyzem. 

Principem je konstrukci ohřát na 
pětapadesát stupňů a tuto teplotu 
držet hodinu. To zajistí, že vajíčka, 
kukly, larvy i dospělí dřevokazného 
hmyzu zahynou,“ přiblížila Andrea 
Nasswettrová z ostravské společ
nosti Thermo Sanace, která práce 
zajišťovala.

Po celé budově firma rozmísti
la termočlánky, které měřily tep
lotu a informace o ní posílaly do 
počítače. 

„Víme tak přesně, co se vevnitř 
děje, a můžeme na to reagovat. 
Pokud teploty nedosahují požado
vaných hodnot, můžeme vypnout 
agregáty, přemístit potrubí, pří
padně upravit teplotu vháněného 
vzduchu,“ prozradil technik Hynek 
Kundera.

Po tepelné likvidaci hmyzu při
šlo na řadu preventivní chemické 
ošetření tak, aby se škůdci do bu
dovy nevraceli. Zásah trval několik 
dní, stát bude přibližně půl milionu 

korun a ve Valašském muzeu jej vy
zkoušeli vůbec poprvé.

„Technologii zkoušíme poprvé, 
víme, že má v zahraničí velké úspě
chy. Je to asi jediná možná techno
logie, jak škůdce vyhnat,“ řekl tech
nický náměstek Valašského muzea 
v přírodě Milan Gesierich.

Houby a dřevokazný hmyz sužu
jí roubenou budovu dlouhodobě. 
Pravidelné nátěry a impregnace ale 
zničily jen organismy na povrchu 
dřeva. Vajíčkům, larvám, kuklám 
i dospělcům zažraným uvnitř ne
ublížily. 

Loni si proto nechalo muzeum 
zpracovat průzkum, jaké konkrétní 
druhy cizopasníků ve dřevě radnice 
žijí. A zjistili napadení tesaříkem 
krovovým a červotočem proužko
vaným. 

V plánu je teď záchrana dalšího 
dřevěného objektu tepelnou tech
nologií. „Máme připraven další ob
jekt ve Valašské dědině, takzvaný 
Prlov, který je také napadený. Počí
táme, že příští rok bychom provedli 
sanaci i na této chalupě,“ popsal 
Milan Gesierich. 

Metoda likvidace dřevokazného 
hmyzu termosanací je známa už od 
třicátých let minulého století, kdy 
byla poprvé provedena v Dánsku. 
U nás se v posledních letech použí
vá k ošetření historických památek, 
chat nebo chalup.

Rožnovský výtvarník Karel Chovanec osmdesátiletý
Mistr detailu, účastník mnoha řez
bářských sympozií a výstav, tak lze 
stručně charakterizovat rožnovské
ho výtvarníka, ale především řezbá
ře, který se v říjnu dožil význam
ného životního jubilea. Narodil se 
v Kozlovicích na rozhraní Valašska 
a Lašska v rodině hajného arcibis
kupských lesů. 

Vyrůstal v přírodě, a tak nadání 
k malbě a kresbě bylo doprovázeno 
prvními výtvarnými pokusy zob
razení nádherné přírody v okolí 
Hukvald. Přání studovat umělec
ký obor se však Karlovi nesplnilo, 
a tak se po vystudování chemické 
průmyslovky stala chemie po celý 
pracovní život jeho povoláním 
v národním podniku Loana Rož
nov pod Radhoštěm. 

Když se oženil a postavil na Dol
ních Pasekách rodinný domek, bylo 
rozhodnuto. Malý útulný ateliér na 
zahradě, který byl původně projek
tován jako chlév pro malé hospodář
ství, se stal na dlouhá léta pro Karla 
Chovance místem realizace stovek 

výtvarných nápadů. Kresby, malby 
temperou i olejem vyjadřovaly vždy 
jeho umělecké cítění. 

Motivem byla především valašská 
krajina. A k tomu se přidala touha 
tvořit plastiky. Dřevo bylo od dětství 
stále přítomno a stalo se samozřej
mou součástí tvorby. Vznikly první 
reliéfy, které, vypracované do nej
menších detailů s obrovskou preciz
ností, našly své místo na výstavách 

nejen na Valašsku, ale úspěchy se 
dostavily i v celostátním měřítku. 

Reliéf krajiny byl rozšířen i o por
tréty a tematiku sakrální. Karlovy 
křížové cesty, rozsáhlé dílo o čtr
nácti výjevech z Kristovy poslední 
cesty k ukřižování zdobí dnes něko
lik kostelů v Čechách a  na Moravě. 
Reliéfní tvorbu zahrnují také výjevy 
ze života na Valašsku. Tanečníci, 
muzikanti, prostí lidé při práci i od

počinku, jejich příbytky, no prostě 
to, co umělec cítí a mistrně dokáže 
ztvárnit – život. Živá je i každá jeho 
figurka betléma, který začal tvořit 
v roce 1971 a který dnes čítá více 
než 50 postav lidí a zvířat. Rozsáh
lé, výtvarně dokonale provedené 
dílo, které autor vytvořil, je plně 
srovnatelné s profesionální tvorbou 
uměleckých řezbářských dílen. Dy
namika figur, vysokých sedmadva
cet centimetrů vyjádřená v každém 
detailu, výraz tváří a vynikající 
řemeslné provedení, to vše vytváří 
krásný celek, který čas od času mo
hou zhlédnout návštěvníci vánoč
ních výstav betlémů především na 
severovýchodě naší vlasti. 

Svým uměleckým pojetím a do
konalostí v provedení patří Karel 
Chovanec k nejvýznamnějším sou
časným tvůrcům betlémů u nás. 
K významnému životnímu výročí 
přejeme jubilantovi především 
pevné zdraví, dobrou mysl a mno
ho dalších tvůrčích nápadů.    

                         Ivan Hejtmánek
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Městská knihovna v říj
nu nabídla řadu kultur
ních pořadů, které moh
li navštívit nejenom 

registrovaní čtenáři knihovny, ale 
také kdokoliv z obyvatel města či 
okolí. Jejich výčet by stačil s pře
hledem zaplnit místo, které je ve 
Spektru Rožnovska knihovně vy
hrazeno. Avšak na konci září byla 
práce Městské knihovny v Rož
nově oceněna titulem Knihovna 
roku Zlínského kraje a je dobré 
se o tomto ocenění byť jen zmínit. 
Činíme tak s jistou prodlevou způ
sobenou nedostatkem prostoru 
v minulém čísle.

Zlínský kraj ve spolupráci s Kraj
skou knihovnou Františka Bartoše 
ve Zlíně už čtvrtým rokem oceňují 
práci veřejných knihoven i pracov
níků za jejich přínos k rozvoji kni
hovnických a informačních služeb 
a jejich mimořádné počiny. Záštitu 
nad tímto oceněním převzal radní 

Zlínský kraj ocenil práci městské knihovny

pro kulturu Ladislav Kryštof. Slav
nostní ceremoniál letošního roční
ku proběhl v úterý 20. září ve Zlíně 
za účasti oceněných, představitelů 
samospráv i kraje. Za Rožnov pod 
Radhoštěm převzal titul ředitel 
knihovny Pavel Zajíc a místosta
rostka Kristýna Kosová.

Knihovny i jednotlivce mohli 
navrhovat zástupci zřizovatelů i od
borná veřejnost. Celkem se sešlo 
32 nominací. Z nich odborná po
rota vybrala z každého okresu po 

jednom – čtyři knihovnice a čtyři 
knihovny. „Knihovny byly hod
noceny ve dvou kolech. V prvním 
jsme porovnávali statistické ukaza
tele jejich činnosti. V druhém kole 
odborná porota složená z ředitelů 
a metodiků okresních knihoven 
a zástupce Zlínského kraje navštívi
la vybrané knihovny, kde hodnotili 
jejich vzhled, péči o knihovní fond 
i čtenáře,“ sdělila ředitelka Krajské 
knihovny Františka Bartoše Zdeň
ka Friedlová.

Alena Srovnalová
srovnalova@knir.cz

OSTRAK MODE, 
DUŠEVNÍ OTŘES – koncert
Středa 16. listopadu
20.00 – T klub

...VSTUPTE!
Agentura Harlekýn Praha
Úterý 29. listopadu
19.00 – Společenský dům

Josef Ostřanský, rodák z Nového 
Jičína, patří k ikonickým postavám 
brněnské alternativní scény nejen 
svou nepřehlédnutelnou výškou.  
Unikátní styl hraní na kytaru, jež 
některým může evokovat Roberta 
Frippa, dává většině jeho projektů 
čitelný rukopis. Dunaj, Boo, E či 
Kuzmich Orchestra jsou skupiny, 
jež svým muzikantským umem 
táhnul. Při reaktivaci Dunaje pod 
názvem Dunajská Vlna před pár 
lety se začal zabývat rovněž sólo
vou tvorbou s prvky elektroniky 
(možná jste zaznamenali jeho vý
ukové lekce Abletonu na Youtube) 
a natočil pod názvem Ostrak Mode 
album Copy and Paste, jehož název 
vysvětluje takto: „Zkratky ‚ctrlc‘ 
a ‚ctrlv‘ jsou dnes rozhodně jedny 
z nejpoužívanějších. Nemělo by ale 
jít jen o to kopírovat a vkládat, tím 
jen konzumujeme a kumulujeme 
většinou nepotřebnou hromadu 
krámů. Důležité je kopírované in
formace svým vlastním způsobem 

Petr Nárožný poprvé na rožnovském jevišti
Martin Valášek

tka@tka.cz

Josef Ostřanský.                                   Petr Nárožný. Foto: archiv TKA

Městská knihovna Rožnov pod 
Radhoštěm získala titul za své nad
standardní aktivity a práci v oblasti 
veřejných knihovnických služeb. 
Má také vynikající statistické vý
sledky. Knihovna je s počtem 90 
výpůjček na jednoho registrované
ho uživatele a téměř 11 návštěvníků 
na jednoho obyvatele nejlepší mezi 
knihovnami celého okresu Vsetín. 
Jana Tomancová, vedoucí Útva
ru regionálních služeb při krajské 
knihovně, vyzdvihla širokou na
bídku služeb rožnovské knihovny 
a také fakt, že oceněné knihovny 
jsou hojně navštěvovány a často 
fungují jako komunitní centra obcí 
a měst. Knihovny dostaly k titulu 
šek v hodnotě 10 000 Kč na nákup 
knihovního fondu.

„Ocenění naší knihovny mne 
velmi těší a vážím si jej. Svědčí 
o tom, že je práce rožnovských 
knihovníků vnímána na vysoké 
kvalitativní úrovni nejen na území 
města, ale také Zlínského kraje, 
navzdory našim stísněným prosto
rovým podmínkám,“ komentoval 
udělení titulu ředitel knihovny Pa
vel Zajíc.

adaptovat, pochopit a nechat se 
inspirovat.“

Po vydání alba zákonitě přichází 
pro muzikanta čas své dílo prezen
tovat naživo. Osvědčený bubeník 
z Dunajské Vlny Dano Šoltis (kdo 
jste jej viděl kouzlit s paličkami loni 
v T klubu, tak víte proč) byl jasnou 
volbou. Na basu byl angažován 
zkušený Miroslav Chyška, který 
hraje rovněž v Illustratosphere či 
J.A.R. A kdybychom měli popsat 

to, co hrají? Nejblíže bude definice, 
že je to alternativní hudba s prvky 
elektroniky, rocku a mnoha dalších 
stylů. Pikantní novinkou je fakt, že 
v dlouholeté kariéře poprvé Pepa 
zpívá sólové party.

Petr Nárožný. Možná by to stači
lo takto. Pojem českého herectví, 
který se postupem let z naprostého 
amatéra vypracoval až na velmi 
úspěšného profesionálního diva

delního a filmového herce. Už jako 
dítě hrál ochotnické divadlo v osvě
tové besedě, v roce 1968 začínal 
jako poloprofesionální moderátor 
a bavič na koncertech skupiny 
Rangers, které uváděl se svým he
reckým kolegou Michalem Pavla
tou. V roce 1973 obdržel angažmá 
z divadelního spolku Semafor, kde 
řadu let vystupoval v komické troji
ci s Luďkem Sobotou a Miloslavem 
Šimkem, s nimiž si zahrál i ve fil
mu Jen ho nechte, ať se bojí. Jeho 
divadelní a filmové záseky jsou tak 
rozsáhlé, že by nebyl prostor zde je 
všechny vyjmenovat. Uveďme ales
poň některé – filmy Což takhle dát 
si špenát, Hra o jablko, seriály Léta
jící Čestmír, Pan Tau, divadelní hry 
Hejtman z Kopníku, Maska a tvář, 
Americký Bizon. Nesmíme rovněž 
zapomenout, že jeho nezaměnitel
ný hlas známe od dětství ze seriá
lu Mach a Šebestová. V současné 
době působí v hereckém souboru 
Činoherního klubu v Praze. 

Komedie …Vstupte!, ve které Pet
rovi Nárožnému sekundují Ladislav 
Mrkvička, Jan Čenský a Libuše 
Švormová, je o nekončících patá
liích dvou klaunů na penzi. Willie 
Clark a Al Lewis – slavné komické 
duo „The Sunshine Boys“ z éry vau
devillu. Po jedenácti letech se mají 
opět sejít a pro televizi natočit nej
zdařilejší číslo – je to vlastně jejich 
labutí píseň. Staří pánové se ale ne
mohou stále dohodnout, ačkoliv se 
v podstatě mají rádi, vzájemně se jen 
dráždí a vůbec není jisté, jak to s obě
ma tvrdohlavci nakonec dopadne.



Foto: archiv školyVýlet do Vídně si studenti užili, navštívili také zábavní park Prátr.
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PÍŠETE S NÁMI NOVINY

DVACETINY. Dechový orchestr patří k Zá-
kladní umělecké škole už dvacet let 
a své výročí oslavil koncertem v am-
fiteátru Valašského muzea. Původní 
název Junior Beskydská muzika byl po 
letech změněn na Beskydský orchestr. 
Vedoucím a dirigentem je už šestnáct 
let učitel Zdeněk Vala. „Zkoušíme pra-
videlně, ale samozřejmě záleží na tom, 
jak mají muzikanti čas. Takže většinou 
se scházíme intenzivně před koncerty,“ 
prozradil. Dlouholetým spolupracovní-
kem orchestru je skladatel a hudební 
režisér ostravského rozhlasu Vladimír 
Studnička. Ten k přání připojil i novou 
partituru, kterou muzikanti secvičí do 
vánočního programu. „Jsou to výborní 
lidé, a šikovní muzikanti. Rád s nimi 
spolupracuju,“ řekl. Beskydský orches-
tr je svým početným složením, reperto-
árem i úspěchy v regionu výjimečným. 
Má za sebou řadu úspěšných koncertů, 
soutěžních ocenění a zájezdů. 

(špa) foto: Lukáš Španihel

Rada vlády ocenila rožnovský klub seniorů
Seniory a organizace, kteří ve svém 
volném čase pomáhají zlepšit kva
litu života důchodců a obětavě po
máhají ostatním, ocenili v pondělí 
3. října ministryně práce a sociál
ních věcí Michaela Marksová spolu 
s premiérem Bohuslavem Sobot
kou. První místo a Cenu Rady vlá

dy pro seniory a stárnutí populace 
v kategorii kolektiv převzala v Brně 
předsedkyně Klubu seniorů Anne
liese Přikrylová. 

„Jsme velmi hrdí. Je to odměna 
za pravidelnou práci a aktivní čin
nost všech členů našeho klubu, kte
ří samozřejmě nezůstávají doma, 

ale participují celoročně na řadě 
sportovních, kulturních i společen
ských aktivit,“ řekla Anneliese Při
krylová, která se již v loňském roce 
stala Seniorkou roku 2015.

Rožnovský klub seniorů sdružuje 
celkem 853 členů ve věku od pěta
čtyřiceti do tříadevadesáti let. (red)

Město získá tři cesty

Další chodník opraven

Ulice Bezručova, Palackého a Hra
dišťko, které dosud patří Zlínskému 
kraji, budou zapsány do majetku 
města. „Usnesením zastupitelstva 
město deklaruje vůli na budoucí 
převod uváděných komunikací do 
vlastnictví Rožnova. Nejdříve pro
běhne jejich nutná rekonstrukce, 
kterou provede současný vlastník, 
tedy Zlínský kraj ve spolupráci 
s městem a následně bude zažádá
no o převod do našeho vlastnictví,“ 
vysvětlil vedoucí odboru rozvoje 
Ivo Marcin.

Silnice jsou podle něj vedeny 
jako komunikace třetí třídy. 

„Nicméně z hlediska úprav 
a dopravních řešení, které na nich 
nastaly, ztratily hodnotu krajských 
silnic a nyní mají jednoznačně 
význam komunikací místních. 
Město o ně stojí z několika dů
vodů. Tím nejzásadnějším je ten, 
že nyní máme omezené možnosti 
do cest zasahovat a spravovat je. 
Silnice navíc vedou významnými 
lokalitami a město by v nich chtě
lo v budoucnu vybudovat prvky, 
které připomínají klidovou zónu,“ 
popsal Ivo Marcin.                 (bur)

Rožnované mířící ulicí Kulturní od 
kruhového objezdu směrem k fi
nančnímu úřadu nebo průchodu 
na sídliště Koryčanské Paseky už 
využívají nově opravený chodník. 

Město nechalo investicí za šest 
set čtyřicet tisíc korun opravit 
dvě stě devadesát metrů chodní
ku. „Vyměněny byly konstrukční 
vrstvy chodníků, obrubníky a vy
měněna byla také veškerá plošná 
dlažba za zámkovou. V rámci 
opravy byly taky řešeny bezbarié
rové nástupy a úpravy pro zrako
vě postižené,“ popsal Drahomír 
Janíček z odboru správy majetku 
městského úřadu.                     (red)

Podzimní akce na „Cestovce“

Začátek školního roku a přichá
zející podzim je na Střední škole 
cestovního ruchu v Rožnově pod 
Radhoštěm spjat s několika různo
rodými tematickými exkurzemi, ko
nanými jak u nás, tak i v zahraničí.

Jako první vyrazili v září žáci 
prvního ročníku školy na třídenní 
adaptační kurz. Ten se konal na Pro
střední Bečvě v areálu Relax Kyčera. 
Kromě sportovních aktivit si prváci 
vyzkoušeli společenské a týmové 
hry, jejichž cílem bylo seznámit 
se se spolužáky, nacvičit si reakce 
v konkrétních situacích a podpořit 
týmového ducha. Nedílnou součást 
kurzu představovaly také tematické 

besedy a filmová projekce. Z nadše
ných reakcí žáků máme radost a sli
bujeme, že o tuto akci neochudíme 
ani budoucí první ročníky.

Další exkurzi si vzali na starost 
letošní maturanti a uspořádali pro 
žáky naší školy jednodenní zájezd 
do Vídně. Kromě přípravy a vedení 
zájezdu akci průvodcovali, sezná
mili účastníky s dějinami Rakouska 
a Vídně, s důležitými architektonic
kými skvosty a chybět nemohla ani 
návštěva zábavního parku Prátr. 
A reakce „klientů“? „Výlet do Víd
ně se nám moc líbil. Průvodcování 
maturantů nás inspirovalo do vyš
ších ročníků,“ řekli Štěpán Hlinšťák 

a Adéla Krchňáková. „Bylo to super. 
Poprvé jsme se setkali s průvodcová
ním čtvrťáků. Hodně jsme si z toho 
vzali, byli opravdu dobří,“ pochvalo
vali si Jirka Bubnič a Mirek Godža.

První říjnový týden patřil tra
diční exkurzi maturitních ročníků 
v Praze. Program byl nabitý. Kromě 
zhlédnutí tradičních památek a řady 
institucí nechyběla ani kultura a ná
kupy. A pomyslná třešnička na dor
tu? „Návštěva archivu a knihovny 
Pražského hradu, kam se běžný turi
sta nedostane. Vše s perfektním od
borným výkladem,“ shodli se žáci.           

              Jolana S. Marcondes, 
ředitelka školy

ZAUJALO NÁS
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Soukromé řádkové inzeráty jsou zdarma 
zveřejněny ve dvou číslech Spektra Rož-
novska. Poté jsou nahrazeny dalšími. 

PRONÁJEM

KOUPÍM

 Koupím elektrická akumulační 
kamna. Tel.: 605 906 703.

 Koupím domácí vejce – 1 ks 
3 Kč vč. dopravy do Tylovic. Pravi
delný odběr co 14 dní 100 ks. Tel: 
725 284 789.

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

 Prodám nové pohory Fitwell 
Marte vel 10 (44.5), bohužel mi ne
sedí. Původní cena 4 300 Kč, nyní 
2 490 Kč. Tel.: 608 334 881.

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

PRODÁM

ŘÁDKOVÁ INZERCE

 Pronajmu levně garáž, 10 min. 
od centra města. Tel.: 725 611 217.

VZPOMÍNKA

Dne 7. 11. 2016 jsme se před 15 
lety naposledy rozloučili s na
ším manželem, tatínkem a dnes 
i dědečkem panem Vladimírem 
Miklem z Rožnova. S úctou 
vzpomínají manželka Eva a děti 
Monika a Petr s rodinami.
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Pro zdravý pohyb
Den pro zdravý pohyb – jak na
povídá název, byl zaměřen na 
rozpohybování těla. Začali jsme 
v úterý 11. října v HutiskuSolanci 
turistickou vycházkou na Zákopčí 
k pomníku Ch. Masarykové, který 
byl nedávno nově upraven. Po pří
chodu ke škole nás přivítala krát
kou zdravicí paní ředitelka Gájová, 
představila se paní Konvičná ze 
Střední zdravotnické školy Vsetín, 
se kterou přijelo osm studentek, 
které učily přítomné poskytování 
první pomoci při zraněních. 

Pan Šíra, učitel tělocviku, pak 
seznámil přítomné se sportovními 
disciplínami, které si mohou na 
hřišti vyzkoušet. Bylo jich 16! Od 
petanque, chůze nordic walking, 
jízdu na koloběžce, hod na cíl až 
po střelbu ze vzduchovky a luku. 
Na závěr čekalo všechny pohoštění 
v jídelně školy. Také účast byla hoj
ná. Sešlo se více než 150 seniorů, 
kteří navzdory nepříznivému poča
sí své tělo zdravě rozpohybovali.

Jménem Klubu seniorů Rožnov 
p. R. děkuji vedení, všem pracov
níkům a žákům školy v Hutisku
Solanci, kteří nám při této akci 
poskytli zázemí a pomoc při ná
ročné přípravě a realizaci akce. 
Poděkování vyjadřujeme také Ale
ně Konvičné a studentkám Střed
ní zdravotnické školy Vsetín. 

Anneliese Přikrylová

KRÁTCE
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Lukáš Španihel
spanihel@tvbeskyd.cz

V zuberské knihovně proběhl křest knihy za účasti autora. Se svou povídkovou novinkou zva-
nou Moje milované tchýně a já přijela z Čech spisovatelka Martina Bittnerová. Mezi její dosud 
vydané tituly patří například kniha Lásky Boženy Němcové nebo Utajené životy slavných Češek.

V Zubří pokřtili knihu Martiny Bittnerové

Snímky: Lukáš ŠpanihelO křest knihy se postaral starosta Zubří Lubomír Vaculín a někteří z návštěvníků literárního večera. 

Autorka Martina Bittnerová (vlevo) s ilustrátorkou Zuzanou Kalinovou. 

ZUBŘÍ • Výjimečnou událost při
pravili knihovníci v Zubří. Poprvé 
tady proběhl křest knihy za účasti 
autora. Se svou povídkovou no
vinkou nazvanou Moje milované 
tchýně a já přijela z Čech spisova
telka Martina Bittnerová. Mezi její 
dosud vydané tituly patří například 
kniha Lásky Boženy Němcové 
nebo Utajené životy slavných Če
šek. Ve svém nejnovějším díle popi
suje v pěti povídkách osudy a pova
hy žen – tchýní.

„Tomuto problému se moc děl 
nevěnuje, většina autorů se tako
vému tématu vyhýbá. Ta knížka je 
svým způsobem smutná, ale v pod
statě veselá,” vysvětluje Bittnerová 
s tím, že ohlasy čtenářů jsou dobré. 

„Píší třeba, že mi ty tchýně ne
závidí, ale kdybych znala tu jejich, 
tak ta je mnohem horší,” dodává 
spisovatelka. Celá kniha je inspi
rována zážitky z autorčina života 
a během besedy přidala Bittnerová 

ZAUJALO NÁS

Seniorcentrum vyhlásilo fotosoutěž
Senioři, studenti základních 
a středních škol i návštěvníci Stře
diska volného času mohou až do 
30. listopadu zasílat fotografie za
chycující činnost rodinných přísluš
níků, přátel, spolužáků či jiných ob
čanů města, která vyjadřuje jejich 
nadprůměrnou aktivitu vzhledem 
k jejich věku. 

Soutěž a následná výstava bu
dou členěny na tři autorské kate
gorie: senioři, dále žáci základních 
škol a také studenti středních škol. 
Soutěžící mohou zaslat maximálně 
pět snímků ve formátu JPG nebo 
JPEG, velikost nejvýše 5 MB, roz
lišení minimálně 1 200 x 1 600 pix, 

max. 4 000 pxi. „U každé fotografie 
musí být uvedeno jméno autora, 
název snímku a datum pořízení. 
K přihlašovaným snímkům je nut
no přiložit průvodní list se jménem, 
kontaktní adresou, věkem, emailem 
nebo telefonem a u studentů i žáků 
s názvem školy,“ uvedl předseda 
dozorčí rady Seniorcentra Rudolf 
Konečný s tím, že nezletilí účastní
ci soutěže musí uvést prohlášení, že 
jim rodiče dali souhlas. 

Vernisáž výstavy se uskuteční 
29. dubna příštího roku. Na ní bu
dou vyhlášeni a odměněni autoři 
vítězných snímků jednotlivých kate
gorií,“ doplnil Rudolf Konečný. (tg)

Workoutové hřiště v Rožnově
Společnost Komerční domy Rož
nov vybudovala ve sportovně 
rekreačním areálu na Bučiskách 
nové sportoviště Workout Park 
Bučiska.  

„Jedná se o venkovní hřiště, 
které slouží obyvatelům města 
i jeho návštěvníkům k aktivnímu 
trávení volného času a zvyšování 
fyzické kondice. Je určeno pro 
sportovce a veřejnost starší pat
nácti let. Pro začátečníky jsou na 
informační tabuli umístěny jed
noduché tréninkové plány,“ uvedl 
jednatel společnosti Komerční 

domy Rožnov Jindřich Žák s tím, 
že k dispozici jsou například 
hrazdy, bradla, Monkey Bar, W
Bar, žebřiny a dále otočná lavice 
a stupňovaná lavice.

„Na hřišti o rozloze šestadeva
desáti metrů čtverečních může 
cvičit současně až osmnáct spor
tovců. Za příznivého počasí lze 
hřiště využívat prakticky celoroč
ně. Náklady na vybudování hřiště 
činily čtyři sta dvacet tisíc korun, 
které městská společnost v celé 
výši vynaložila z vlastních zdro
jů,“ uzavřel Jindřich Žák.         (tg)

i další úsměvné postřehy, provázejí
cí vznik povídek. 

Autorkou podoby obálky a ilu
strace na ní je Zuzana Kalinová 
z Frenštátu pod Radhoštěm. Ta se 
přihlásila do soutěže na návrh gra
fické podoby tiskoviny, její nápad 
spisovatelku oslovil. 

„Je to má první obálka knihy 
a dlouho jsem o jejím zpracování 
přemýšlela. Tchýně obecně bývá 
strašákem nejedné snachy a to 
je také ztvárněno na obálce kni
hy. Tchýni tam symbolizuje had,” 
usmívá se ilustrátorka Kalinová.

O křest knihy se postaral staros
ta Zubří Lubomír Vaculín a někteří 
z návštěvníků literárního večera si 
pak výtisk s podpisem spisovatelky 
odnesli domů.

Podobné akce plánují v nové 
zuberské knihovně i do budoucna. 
V současné době tady probíhají 
například hodiny univerzity třetí
ho věku. 

„Chystáme besedy pro děti, ško
láci k nám už chodí na exkurze, 
aby poznali naše nové prostory 
a naučili se, jak se v nich orientovat 
a vyhledávat informace,” popsala 
knihovnice Veronika Janů. 

V nových prostorech jsou zu
berští knihovníci od září. Vybudo
vání knihovny přišlo na pět a půl 
milionu a většinu peněz dalo měs
to ze svého rozpočtu. V současné 
době tady mají čtenáři k dispozici 
kolem dvaceti tisíc svazků.

Zuberská knihovna zaujme ne
tradičním uspořádáním, nad regály 
s knihami je k dispozici vyvýšená 
patrová galerie, která nabízí zázemí 
ke čtení a relaxaci. 

Připravena je přednášková a vý
uková místnost a vybudován byl 
koutek pro děti. To vše dává mož
nosti k pořádání nových akcí. Stě
hování z původních prostor trvalo 
dva prázdninové měsíce. Materiál 
bylo potřeba přemístit z budovy 
klubu, kde zuberská knihovna síd
lila od roku 1958.

V současné době evidují kni
hovníci kolem dvacíti tisíc svazků. 
Přibývá čtenářů, kterých je aktu
álně přes pět stovek. Vybudování 
a vybavení knihovny přišlo na pět 
a půl milionu korun, většina peněz 
putovala z městského rozpočtu. 
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HUTISKO-SOLANEC • Snow
boardistka Eva Samková, vodní sla
lomář Vavřinec Hradílek, moderní 
pětibojař Jan Kuf, šermíř Aleš 
Depta, skikrosař Tomáš Kraus, 
biatlonista Petr Graclík a skokan
ský benjamínek Tomáš Vančura. 
To jsou sportovci, kteří reprezen
tovali Česko na letních i zimních 
olympijských hrách. A také to jsou 
ty osobnosti, jež přijely v pátek 
23. září do restaurace Na Salaši 
v HutiskuSolanci.

„Jsme rádi, že jsme mohli dě
tem i jejich rodičům představit 
úspěšné lidi, kteří jsou sice také 
z masa a kostí, ale přesto jsou nám 
vzorem. Máme velkou výhodu, že 
odtud pochází generální sekretář 
Českého olympijského výboru 
Petr Graclík. Je to totiž jeho velká 
zásluha, že jsme k nám sportov
ce dostali. Rádi bychom v tradici 
pokračovali a po každých olym
pijských hrách úspěšné reprezen

DOLNÍ BEČVA • Radnice v Dol
ní Bečvě přistoupila k řešení rozší
ření a zkrášlení místního obecního 
hřbitova. Vznik hřbitova v Dolní 
Bečvě sahá do roku 1888, o čemž 
svědčí kamenný kříž s uvedeným 
datem umístěný v centrální části 
hřbitova. V letošním roce obec za
jistila zrestaurování kříže. Odborné 
práce provedlo kamenosochařství 
Karel Pařenica z Lhotky nad Beč
vou podle návrhu na restaurování 
vypracovaného MgA. Janem Vo
dáčkem, akademickým sochařem 
a restaurátorem z Žirovnic. 

Provedené práce zahrnovaly 
čištění kříže, opravu poškozeného 
povrchu, biosanaci, zlacení korpu
su Ježíše Krista, nápisů, písma a fi
nální povrchovou úpravu v celkové 
hodnotě 147 620 korun. Na restau
rátorské práce obec získala nein
vestiční dotaci z Fondu Zlínského 

Obec nechala zrestaurovat kříž na hřbitově

Olympionici zavítali do restaurace Na Soláni

Práce zahrnovaly čištění 
kříže, opravu poškozeného 
povrchu, biosanaci, zlacení 
korpusu Ježíše Krista, písma 
a finální povrchovou úpravu.

Do Hutiska-Solance přijelii 
za lidmi například snowboar-
distka Eva Samková a vodní 
slalomář Vavřinec Hradílek.

Foto:
OÚ Dolní Bečva

Opravený kamenný kříž 
na místním hřbitově.

kraje na podporu stavební obnovy 
a restaurování kulturních památek 
a památek místního významu ve 
výši 73 200 korun.  

O rozšíření hřbitova rozhodlo 
zastupitelstvo obce v březnu 2016, 
kdy schválilo náplň studie rozšíření 
hřbitova. Projekčních prací se ujal 
Ing. Bronislav Bonczek z Komorní 
Lhotky u Hnojníku s kolektivem. 
V rozšířené části hřbitova na přileh
lém pozemku ze severní strany od 
Radhoště obec plánuje vybudovat 
k novým hrobovým místům dláždě
né chodníky, parkoviště, zděný plot, 
veřejné WC a plochu pro hřbitovní 
odpad. Hrobová místa budou zahr
novat nejen klasická hrobová místa, 
ale také urnové hroby, urnovou zeď 
a výhledově rozptylovou loučku. 

Součástí rozšíření hřbitova je plá
novaná dosadba lip s prodloužením 
lípové aleje od místního kostela sv. 
Antonína, výsadba stromořadí od
dělující hřbitov od nynější zástavby 
domů a úprava stávající zeleně. 
V celém areálu hřbitova vzniknou 
nová místa s lavičkami, zahradní 
kohouty na čerpání vody k zalévání 
nebo pitko k osvěžení, či informač
ní tabule. Počítá se rovněž s osvět
lením hřbitova a s vybudováním 
venkovních zásuvek pro práce ka
meníků. Radnice předpokládá, že 

v roce 2017 budou dokončeny pro
jekční práce a vyřízena příslušná 
povolení. Vlastní rozšíření hřbitova 
je plánováno v letech 2018–2019.

Pavel Mana
obec@dolnibecva.cz

Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

tanty přivezli,“ přiblížil starosta 
Vladimír Petružela.

Petr Graclík je podle svých slov 
valašský patriot. „Přestože od čtr
nácti let brázdím republiku křížem 
krážem, strašně rád se tady vra
cím. Valašsko mám úplně nejraději 
a jsem proto šťastný, že nás starosta 
pozval,“ prozradil bývalý biatlonista.

Zřejmě nejvíce se lidé těšili na 
Evu Samkovou a Vavřince Hradílka. 

„Do Beskyd jezdím hrozně rád, 
z mládí mám na ně úžasné vzpo
mínky. Mrzí mě, že jsem si tu ne
sjel žádnou řeku, ale v Česku je 
s vodou problém. Není jí tolik a dá 
se jezdit jen, když vydatně prší 

nebo taje,“ řekl Vavřinec Hradílek. 
Reprezentant ve vodním slalomu 
měří sto šedesát osm centimetrů, 
a lidé se jej proto nejčastěji ptají na 
to, zda pro něj není výška limitující. 
„Vždycky odpovídám, že je to kom
plexní sport, který skýtá kombina
ci fyzické vybavenosti a techniky, 
a člověk to nějak musí skloubit. Já 
bych nějaký ten centimetr navíc 
přivítal, ale bojuju s tím a myslím, 
že i somatotyp, který mám, dokáže 
vyhrávat,“ řekl sportovec. 

Zatím si ještě užívá volna, ale 
už koncem listopadu pojede závod 
na Novém Zélandu. „Chtěl bych 
se umístit co nejlépe, ale taky si to 

užít. Mou hlavní motivací totiž je, 
abych na každý trénink i závod šel 
spokojený a rád,“ vysvětlil. 

Eva Samková nejčastěji zodpo
vídá otázky směřující ke knírku. 
„I když teď méně často, protože 
spousta lidí už ví, jak to celé vznik
lo. Taky se mě ptají na olympiádu 
a začínající sezonu. Hodně teď 
jezdím po ledovcích, abych byla 
připravená na Světový pohár, kte
rý mě čeká v prosinci v rakouském 
Montafonu. Dvakrát jsem tam už 
vyhrála, takže první místo by bylo 
prima, ale budu ráda, když budu 
moct být se sebou spokojená,“ řek
la Eva Samková.

Obec Dolní Bečva oznamuje vy
hlášení výběrového řízení na:

ODBORNÉHO LESNÍHO HOSPODÁŘE 
 Místo výkonu práce: Dolní Bečva
 Předpoklady pro výkon práce: platná 
licence pro výkon funkce odborného 
lesního hospodáře (OLH) vydaná pří-
slušným orgánem státní správy lesů… 

SPRÁVCE LESA 
 Místo výkonu práce: Dolní Bečva
 Předpoklady pro výkon práce:  
odborné vzdělání v oboru výkonu prá-
ce, živnostenské oprávnění (ŽL) na 
poskytování služeb pro hospodaření 
v lesích apod., znalost zákona o lesích 
a zákona o obcích výhodou, řidičský 
průkaz (ŘP) sk. B…
Bližší podmínky pro uchazeče 
jsou uveřejněny na webu obce 
www.dolnibecva.cz. Nabídky lze 
podat na OÚ do 14. 11. 2016 do 
16 hodin.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Foto: Alexandra BuršíkováSetkání s úspěšnými českými olympioniky uspořádala obec ve spolupráci s Českým olympijským výborem.
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Daniel Škarka (vlevo) a Filip Křenek (třetí zleva) na stupních vítězů. Foto: Jan Pavlica

Pavel Machů
pavel.machu@post.cz 

Skokanský areál na Bučiskách hos-
til poslední ze čtyř závodů letošního 
seriálu mistrovství České republiky. 

Areál na Bučiskách 
ovládli domácí borci 

O body tady soutěžili žáci, 
žákyně, dorostenci a ženy, 
mezi nimiž nechyběli čle

nové pořádajícího TJ Rožnov.
Domácím závodníkům se nejví

ce dařilo v kategorii žáků ve věku 
jedenáct až dvanáct let. Za vítěz
ným Davidem Ryglem z Lomnice 
nad Popelkou obsadil druhé místo 
Filip Křenek. Na můstku K 70 sko
čil v prvním kole 36,5 metru a ve 
druhém 35,5 metru. Úspěch rož
novského klubu pak potvrdil třetí 
příčkou Daniel Škarka (35 a 36 
metrů). „Kluci mají letos opravdu 
dobrou formu a ve své kategorii 
patří k nejlepším v republice. Na 
letošním mistrovství světa v Ně
mecku byli členy týmu, který na 

šampionátu vybojoval bronzové 
medaile,“ pochválil mladé skokany 
na lyžích jejich trenér a předseda 
oddílu Jan Pavlica. Ve druhé polo
vině výsledkové listiny skončili ještě 
devatenáctý Ondřej Trčka a třicátý 
Zdenek Bahner. V celkovém pořadí 
letního šampionátu je Škarka dru
hý a Křenek třetí.

V závodě žen startovala domácí 
Michaela Rajnochová. V prvním 
kole skočila 61 metrů, ale druhé 
kolo jí nevyšlo, dala jen 48 metrů 
a to ji odsunulo na sedmé místo 
z devíti startujících skokanek.

Mistrovstvím republiky sezona 
na Bučiskách nekončí. Tu uzavře 
až v polovině listopadu populární 
veřejný závod družstev.

Kolo Datum Čas Domácí Hosté Výsledek

2. 21. 10. 2016 18:00 HC Bospor Bohumín

5. 12. 10. 2016 18:45 HK Krnov 8:5

7. 22. 10. 2016 17:00 HC Studénka

8. 28. 10. 2016 17:00 HC Wolves Český Těšín

10. 5. 11. 2016 17:00 HK Nový Jičín „B“

11. 12. 11. 2016 17:00 HC Orli Orlová 1930

13. 19. 11. 2016 17:00 TJ Horní Benešov

16. 3. 12. 2016 17:00 HC Bospor Bohumín

19. 17. 12. 2016 17:00 HK Krnov

21. 7. 1. 2017 17:00 HC Studénka

22. 14. 1. 2017 17:00 HC Wolves Český Těšín

24. 21. 1. 2017 17:00 HK Nový Jičín „B“

25. 28. 1. 2017 17:00 HC Orli Orlová 1930

27. 4. 2. 2017 17:00 TJ Horní Benešov
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Rozpis domácích zápasů HC Rožnov

A tým stolních tenistů 
Rožnova začal novou se
zonu v 3. lize. Úvodní dvě 

kola hrál venku, doma se poprvé 
představil o víkendu 15. a 16. října, 
kdy hostil Sokol Brušperk a Slezan 
FrýdekMístek.

 
Rožnov – Brušperk 9:9

Domácí začali dobře a po úvod
ních čtyřhrách se ujali vedení. 
Jak Konečný s Pustějovským, tak 
Hrabica se Škrlou porazili dvojice 
Brušperku poměrně hladce. Jenže 
v následujících singlech hosté skóre 
otočili. Vyrovnané utkání rozhodl 

až poslední singl, v němž Škrla za
jistil Rožnovu bod za remízu.

 
Rožnov – Slezan Frýdek-Místek 9:9

Zápas byl zajímavý tím, že 
v dresu Slezanu nastoupil proti 
svým bývalým spoluhráčům Ja
roslav Došek, který dlouhá léta 
patřil k oporám Rožnova. Hosté 
přijeli jen ve třech, proto museli 
některé zápasy vynechat a domá
cí tak získávali body bez boje. Do
mácí šli po čtyřhrách opět do ve
dení, o které po prvních singlech 
zase přišli. Střetnutí skončilo re
mízou.                                       (ma)

Dvě remízy stolních tenistů Rožnova
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Pavel Machů
pavel.machu@post.cz 

Až pátý domácí zápas v řadě 
dokázali rožnovští Sršni vy-
užít k zisku plného počtu 
bodů. V 6. kole 1. ligy porazili 
Litvínov 4:3, když vítězný gól 
dal necelé dvě minuty před 
koncem Marek Polášek.

Foto: Ubald RutarIlustrační foto.

Radost z první výhry

SLOVENSKO – BEŠEŇOVÁ
Jednodenní zájezd 
za zdravím a relaxací!
TERMÍN: sobota 12. 11. 2016
CENA: 350 Kč/os.
V ceně: doprava autokarem
Nástupní místa: Frenštát p. R., Rožnov p. R., 
Valašské Meziříčí, Vsetín, Zlín.

MAĎARSKO – termály 
BÜKFÜRDÖ – SÁRVÁR
4 dny v termálních lázních!

TERMÍN: 28. 4.–1. 5. 2017
CENA: 5 000 Kč
Cena zahrnuje: dopravu autokarem, 
3x ubytování s polopenzí, pobytovou 
taxu, technického vedoucího, vstup do 
termálních lázní Bük, povinné pojištění 
pro případ úpadku CK
Cena nezahrnuje: komplexní poj. léč. výloh,
vstup do termálů Sárvár v poslední den
Nástupní místa: Frenštát, Rožnov, Val. Me-
ziříčí, Vsetín, Zlín, Otrokovice atd.

PŘEDVÁNOČNÍ VÍDEŇ
SOBOTY: 3. 12., 10. 12., 17. 12.
CENA: 590 Kč/os.
Cena zahrnuje: dopravu autokarem, prů-
vodce, pojištění léčebných výloh
Cena nezahrnuje: vstupné do muzeí
a památkových objektů
Trasa 1: Frenštát p. R., Rožnov p. R., 
Vsetín, Zlín, Otrokovice, Uh. Hradiště
Trasa 2: Nový Jičín, Valašské Meziříčí, 
Přerov, Olomouc, Prostějov, Brno.

CESTOVNÍ KANCELÁŘ

www.jokratour.cz

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

1. FBK Rožnov – SK Bivoj Litvínov 4:3 
(1:0, 2:0, 1:3)

Hostům, kteří po roce 
v naší nejvyšší soutěži 
spadli opět do první ligy, 

stejně jako Rožnovu, nevyšel začá
tek sezony. S pouhými dvěma body 
jsou v tabulce předposlední. 

Úvod první třetiny byl opatrný. 
Domácí spíše bránili a čekali na 
chybu soupeře. Teprve po deseti 
minutách začali získávat převa

hu a těsně před přestávkou našel 
rožnovský kapitán Pavel Barabáš 
volného Krhuta, který sám před 
brankářem hostů nezaváhal a po
slal Sršně do vedení.

Z druhé třetiny neuběhly ani čtyři 
minuty, když Barabáš znovu uká
zal svůj přehled. Tentokrát poslal 
do šance Velecha a bylo to 2:0 pro 
Sršně. Ve 28. minutě přidal další gól 
Slovák a domácí šli do posledního 
dějství s tříbrankovým náskokem.

Jenže Litvínov se nevzdal a do 
58. minuty srovnal skóre utkání. 
Už to vypadalo, že o vítězi opět 
rozhodnou nájezdy, když minutu 
a půl před koncem se Polášek do
stal k vyraženému míčku a dal roz
hodující gól zápasu.

„Vítězství se nerodilo lehce. Po
vedla se nám druhá třetina, ale ve 
třetí nás postihl tradiční výpadek 
proudu a soupeř zaslouženě vyrov
nal. Naštěstí jsme dokázali rychle 
odpovědět,“ uvedl po utkání rož
novský trenér Stanislav Barabáš.

MEZINÁRODNÍ ZÁVOD PŘÁTELSTVÍ. Rožnovský oddíl skoků na trampolíně měl zastoupení 
v letošním, už 44. ročníku Mezinárodního závodu přátelství, který proběhl v Jablonci 
nad Nisou. Barvy České republiky na nejstarší evropské soutěži ve skocích na trampolí-
ně  hájili rožnovští závodníci Katka Solanská, Naďa Palacká a Adam Sült a v konkurenci 
téměř tří stovek startujících ze čtrnácti zemí obstáli. V nejvíce obsazené seniorské 
kategorii jednotlivkyň si dobře vedla Naďa Palacká. V kvalifikaci předvedla kvalitní vý-
kon a jen o pouhé čtyři desetiny bodu jí unikl postup do finále. Nakonec skončila na 
desátém místě. Katka Solanská byla ve stejné kategorii dvacátá. Spolu se ale dostaly 
do finále synchronních párů, kde obsadily konečné šesté místo. Nejlépe z rožnovské 
trojice si vedl Adam Sült. Český reprezentant postoupil do finále z pátého místa. Bo-
hužel v něm nezopakoval dobrý výkon z kvalifikace a chyba v sestavě jej odsunula na 
osmou příčku v celkovém pořadí.            Pavel Machů, foto: Petra Juříčková


