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Rožnované mohou žádat město o příspěvek na vybudování kanalizační přípojky realizované v rámci akce Čistá řeka Bečva II. ”Před podáním žádosti musí vlastníci uzavřít smlouvy o připojení do kanalizační sítě se společností Vodovody a kanalizace
Vsetín. Následně budou žadatelé uzavírat s městem smlouvu a příspěvek ve výši sto padesáti korun na metr přípojky jim bude vyplacen na podatelně úřadu,“ vysvětlil vedoucí odboru rozvoje Ivo Marcin. Formulář žádosti si mohou lidé stáhnout z webových stránek města.

Jižní Město je objízdnou trasou. Místním to vadí
Jižní Město v současnosti nejvíce trápí problémy související
s rekonstrukcí silnice I/35. Na veřejném projednání ale došla
řeč také na rušení nočního klidu či kouř z komínů.
Alexandra Buršíková

bursikova@tvbeskyd.cz

Obyvatele Jižního Města trápí doprava, hluk z diskotéky, rušení nočního klidu zábavní pyrotechnikou
a kouř z komínů rodinných domů.
Vyplynulo to ze setkání místostarostky Kristýny Kosové, ředitele
městské policie Aleše Pilaře, tajemníka úřadu Miroslava Martináka

a členů osadního výboru s místními
lidmi. Jednání se uskutečnilo v pondělí 8. února v restauraci Kosmos,
kam zamířily desítky Rožnovanů.
„Chtěla bych vás seznámit s tím,
co vaši městskou část čeká, na čem
na radnici pracujeme,“ řekla v úvodu jednání Kristýna Kosová. „První
věc, kterou bych ráda zmínila, se
týká protipovodňového opatření na
Tyršově nábřeží. Plánovanou stavbu betonové zídky, která tam měla

vyrůst, jsme zastavili hned po nástupu do funkcí. Čekali jsme totiž na
výsledky rozsáhlé studie, která měla
naplánovat opatření proti záplavám
pro celý mikroregion. Z ní vyplynulo, že uvnitř města tak radikální řešení nepotřebujeme. Takže uděláme
jen menší úpravy, zřejmě v podobě
podezídek pod ploty tamních rodinných domů, Lipové stromořadí tím
ale nebude nijak zasaženo,“ vylíčila
místostarostka.
Protože v současnosti obyvatele
Jižního Města nejvíce trápí doprava související s rekonstrukcí silnice
I/35, došla řeč také na ni. „Aktuálně řešíme křižovatku U Janíků,

kde zanikl bypass směrem od Valašského Meziříčí do centra města,
což se ukázalo jako velký problém.
Vyžádali jsme si proto audit, který
má zodpovědět, jestli je křižovatka
v tomto stavu funkční, nebo ne.
A pokud ne, jestli Ředitelství silnic
a dálnic přehodnotí stavbu a spojovací větev vrátí. Musíme počkat do
března, a pak se rozhodneme, jak
budeme dále postupovat,“ vysvětlila Kristýna Kosová.
Dalším problémem, k němuž se
radnice musela postavit čelem, bylo
nepovolené kácení Ředitelstvím silnic a dálnic u paneláků stojících na
silnici I/35. Pokračování na straně 2
JARNÍ PRÁZDNINY. Šest dětí navštěvovalo
o jarních prázdninách příměstský tábor
Střediska volného času. V pondělí vyráběly keramiku, den na to pak košíky
z pedigu. „Vyzkoušela jsem to poprvé
v životě a moc mě to bavilo,“ prozradila
například osmiletá Lucka Nebuchlová.
Ve středu děti navštívily Pustevny, ve
čtvrtek se učily anglicky a navštívily bazén, v pátek si zase užily na sjezdovce.
Dalších pětadvacet školáků se v rámci
lyžařského tábora o prázdninách prohánělo po svahu Ski areálu u Sachovy
studánky v Horní Bečvě. I jim program
zajistilo Středisko volného času. „Zájem o tábory, a to nejen příměstské, ale
také letní, je rok od roku větší. Rodiče
jsou totiž kvůli pracovnímu vytížení čím
dál více závislí na hlídání,“ popsal ředitel SVČ Rožnov pod Radhoštěm Martin
Navařík s tím, že přihlášených zájemců
bylo více, kvůli nemoci se ale nemohli
programu zúčastnit.
(bur)
Foto: Alexandra Buršíková

Partnerská města připravují putovní koncerty
Spolupráci na dvou projektech
stvrdila partnerská města Rožnova
pod Radhoštěm. Zástupci kulturních agentur z Česka, Slovenska,
Polska a Maďarska připravují
putovní koncert folkových kapel
jednotlivých zemí. První odstartuje na Masarykově náměstí na

přelomu srpna a září, další se pak
uskuteční ve městech Visegrádské
čtyřky. „Projekt si vyžádá šest set
tisíc korun, přičemž osmdesát procent nákladů by měly pokrýt peníze z Visegrádských fondů,“ vypočítal vedoucí odboru rozvoje Ivo
Marcin. Pokračování na straně 6
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DLOUHOLETÁ PRAXE

prodej materiálu
montáž plynu
montáž ústředního topení
montáž vody a kanalizace
tlakové čistění domácí kanalizace
kondenzační kotle
tepelná čerpadla
solární panely koupelny
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Rožnovský pivovar
posbíral medaile
Skvělého úspěchu dosáhl Rožnovský pivovar na mezinárodním
festivalu Zlatá pečeť. Ze šestadvacátého ročníku si přivezl hned dvě
zlaté medaile, a to za polotmavou
třináctku Rothschild a světlou
šestnáctku Popper. Černá šestnáctka Habsburg získala bronz.
„Je to náš zatím největší soutěžní
pivní úspěch. Pochopitelně se tím
rádi pochválíme a zároveň všechny
rádi pozveme k nám do pivovaru
k ochutnávce. Všechna tři piva
máme pravidelně na čepu,“ pozval
ředitel pivovaru Tomáš Kupčík.
Festivalu zlatého moku se účastnilo rekordních 225 pivovarů z 23
zemí. Do degustačních soutěží
se přihlásilo 1 110 piv. „Před dvěma lety jsme se soutěže zúčastnili
vůbec poprvé a hned jsme získali
stříbro za naši šestnáctku Popper,“
připomněl Tomáš Kupčík premiéru
v roce 2014.
Velkou poctou pro pivovar z malého města pod horou Radhošť je
fakt, že společně s tradičním pivovarem v Rakovníku byl na soutěži
nejúspěšnějším ryze českým pivovarem.
(bur)

Místo bypassu chodníky,
zeleň a odstavná plocha
Pokud se do křižovatky U Janíkůve směru z Valašského Meziříčí do
centra Rožnova nevrátí odbočovací pruh, vznikne na jeho místě
zpevněná plocha, chodníky a příjezd k restauraci a dalším nemovitostem. Projekt také počítá s novou
zelení. „U pojišťovny naproti autobusového nádraží vyroste jedenáct
parkovacích míst,“ přiblížil vedoucí
odboru rozvoje Ivo Marcin. (bur)

Policistkou chtěla být už jako malá
Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Řady strážníků musely být doplněny poté, co pracovní poměr z důvodu nesplnění profesních požadavků
na sklonku roku ukončili čtyři městští policisté.

Noví strážníci (Jakub Vašek, Jakub Křenek, Kateřina Polášková a Pavel
Foto: Alexandra Buršíková
Němec) diskutují s ředitelem rožnovské městské policie Alešem Pilařem.
Čtyři nové strážníky přijala do
svých řad rožnovská městská policie. Kateřina Polášková je mezi
nimi jedinou ženou. „Už na základní škole jsem chtěla být policistkou. Proto jsem také nastoupila na
Střední policejní školu v Holešově,
kterou jsem úspěšně absolvovala,“
vysvětlila jednadvacetiletá žena,
která se po celé čtyři roky nemohla
dočkat, až studium vymění za praxi. „Skoro celou školu jsem proležela v právech. Už se proto těším, až
začnu konečně pracovat. Pomáhat

lidem v ulicích města byl vždy můj
sen,“ řekla Kateřina Polášková.
Pavel Němec sice v dětství nesnil o tom, že se stane policistou,
chtěl ale mít práci, která má smysl. „Vystudoval jsem průmyslovku,
netoužil jsem však po sedavém
zaměstnání. Proto jsem se přihlásil do výběrového řízení na místo
strážníka. Těším se, až začnu pracovat,“ vylíčil třiadvacetiletý muž.
Do služby nastoupí společně
s Kateřinou Poláškovou, Jakubem Křenkem a Jakubem Vaškem

1. března. Tedy ihned poté, co získá
osvědčení o absolvování tříměsíčního kurzu v akreditovaném školicím
středisku pro městské policisty
v Ostravě, který se svými kolegy zahájil počátkem prosince.
„Řady městské policie jsme
museli doplnit, neboť pracovní
poměr u nás z důvodu nesplnění
profesních požadavků ukončili na
sklonku roku čtyři strážníci,“ vysvětlil ředitel Aleš Pilař, který s novými posilami absolvoval v pondělí
1. února den řízené praxe.

Nechceme, aby Jižní Město sloužilo jako objízdná trasa
Dokončení ze strany 1
„Nechali jsme odborníkem posoudit ekologickou újmu, a na jejím
základě budeme požadovat náhradní výsadbu. S ní ale počkáme do
doby, kdy bude dokončena rekonstrukce, a my uvidíme, jestli nejsou
pracemi poškozeny další stromy.
Protože pokud ano, budeme muset
přistoupit ke smýcení a náhradní
výsadba tak bude rozsáhlejší,“ poznamenala místostarostka.

Řidiči nedodržují třicítku

Jižní Město také trápí spousta
dopravních problémů. Pracovníci
radnice proto nechají zpracovat
studii na komplexní řešení situace. „Potřebujeme vyřešit úsek u
Bučiského mostu, který je úzký a
bez chodníku. Je pravděpodobné,
že Tyršovo nábřeží přestane být objízdnou trasou a částečně se zjed-

nosměrní. Podobné opatření bude
potřeba udělat na Meziříčské ulici,
té, které se říká jižní větev. Na ní by
se měl zkomplikovat průjezd tak,
aby i ona přestala být objízdnou
trasou,“ řekla Kristýna Kosová.
Poslední informací byla kauza
Kaufland. Řetězec podle místostarostky zatím nemá platné stavební
povolení, protože proti němu byla
vznesena odvolání.
Když dostali slovo lidé, stěžovali
si na hluk opilců opouštějících diskotéku City Clubu. „Na ulici je kravál až do rána. Může to městská policie nějak vyřešit?“ ptali se místní.
„Přímo nad provozovnou je kamera, takže sledujeme, co se tam
děje, a reagujeme. Když někdo zavolá, okamžitě jedeme na místo.
Systémově ale nemůžeme dělat nic,
není v naší kompetenci podnik zavřít,“ vysvětlil Aleš Pilař.

Lidem dále vadí používání zábavné pyrotechniky. „Obdrželi jsme
podněty, abychom rozšířili vyhlášku o rušení nočního klidu o zákaz
používání ohňostrojů a zábavné pyrotechniky. Tu plánujeme připravit
a prosadit na zastupitelstvu,“ odpověděla Kristýna Kosová.
Řešilo se také porušování předepsané rychlosti. „Na Tyršově nábřeží je zóna třicet, nikdo ji ale nedodržuje. Jezdí tam auto za autem
a všichni šedesátkou,“ postěžovali
si přítomní.
„Je to jedno ze čtyř nejčastěji
měřených míst v Rožnově. Lidé
si tudy zkracují cestu, aby nemuseli stát na křižovatce, spěchají
a třicítku nedodržují. O problému
víme, zároveň tam ale nemůžeme
stát pořád,“ řekl ředitel městské
policie s tím, že na tento problém
by měla v blízké době najít odpo-

věď studie řešení dopravní situace
v Jižním Městě.

Vadí kouř z komínů

„Nevíme, jestli je to nějak řešitelné, ale vadí nám kouř z komínů
některých domů. Netušíme, čím ti
lidé topí, ale dýchat se to nedá,“
postěžovali si místní.
„V letošním roce se změní legislativa, takže v budoucnu už bude
možné dělat kontroly, čím se topí,
přímo v domech. Ty budou v kompetenci odboru životního prostředí,“ odpověděla místostarostka.
Veřejné projednání, které začalo
ve čtyři hodiny odpoledne, skončilo až ve večerních hodinách. Protože se ho kvůli nemoci nemohli
zúčastnit starosta Radim Holiš
s místostarostou Janem Kučerou,
bude se ještě opakovat. Termín se
lidé dozví s předstihem.

ZPRAVODAJSTVÍ
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Plošina hasičů se nepropletla k požáru mezi auty
Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Zásah při nedávném požáru panelákového domu v Kulturní ulici,
kdy se hasiči nedostali s automobilovou plošinou až k místu, opět
otevřel diskuzi o problému s neprůjezdností silnice. „Příjezd byl
ztížen, neboť auta byla zaparkovaná po obou stranách ulice. Zdrželo nás to, navíc plošinu jsme museli odstavit na příjezdové cestě,“
vysvětlil velitel zasahující směny
Jan Paško.
Hasiči na problém se zablokovanou Kulturní ulicí upozorňují už
řadu let. „Cítím strašnou bezmoc,
protože téma otevíráme často. Diskutovali jsme o něm i na poslední
bezpečnostní radě města, ale výsledek je zatím nulový. Jezdili jsme tou
ulicí dokonce jeden den se státní
policií, udělal se zápis, ale vše jede
dál postaru,“ upozornil ředitel rožnovského hasičského sboru Karel
Janoušek, který požaduje zjednání

Průjezdnost ulic je stanovena předpisem, který říká, že volný musí
být minimálně třímetrový pruh pro každý směr jízdy. Simulované
zásahy ale poukázaly na to, že Kulturní ulice průjezdná není.

nápravy. „Jsme v situaci, kdy budeme muset pořizovat vozy, které se
ucpanými ulicemi prokličkují, a pak
už jen spoléhat na to, že hadice budou dostatečně dlouhé. Výšková
technika je totiž v takových případech nepoužitelná,“ řekl Karel
Janoušek, podle něhož by situaci
vyřešily důslednější postihy řidičů.
Městská policie podle slov jejího
ředitele o problému ví a řeší ho.
„Nejprve jsme na špatné parkování
řidiče upozorňovali. Poté jsme jim
za stěrači nechávali lístky s výstrahou a začínáme pokutovat,“ přiblížil Aleš Pilař.
Ulicí nyní několikrát denně
projíždí hlídka strážníků, která na
přední skla automobilů umísťuje
výzvy k podání vysvětlení. „Zároveň monitorujeme vytíženost parkoviště,“ řekl ředitel městské policie s tím, že v Rožnově je přes sto
třicet ulic, přičemž je v obci s rozší-

řenou působností registrováno přes
dvaadvacet tisíc aut.
Vedení města to, že měli hasiči
k požáru ztížen příjezd, nepřekvapilo. „Děláme postupné kroky
k tomu, aby se to neopakovalo.
Loni jsme zvýšili kapacitu parkoviště a letos budeme budovat další místa,“ zmínila místostarostka
Kristýna Kosová.
Podle ní si ale musí řidiči uvědomit rizika. „Když budou chtít
parkovat zásadně u svých paneláků,
hrozí, že se k nim v případě nutnosti
nedostane pomoc včas. Mapujeme,
kde chybí parkovací místa, poté výsledky vyhodnotíme a řekneme si,
co dál. Už teď ale tušíme, že budeme muset řidiče začít vychovávat,“
upozornila místostarostka.
Význam preventivního působení na řidiče vyzdvihl také vedoucí
obvodního oddělení státní policie
Karel Rychtecký.

„Průjezdnost ulic je stanovena
předpisem, který říká, že volný
musí být minimálně třímetrový
pruh pro každý směr jízdy. Simulované zásahy ale poukázaly na to,
že Kulturní, Vítězná i Horská ulice
průjezdné nejsou. Je proto stále
nutné řidičům vysvětlovat, že auta
při špatném parkování mohou způsobit velký problém zasahujícím
hasičům nebo lékařům,“ vylíčil Karel Rychtecký.
Cílená preventivní akce by mohla být vedena prostřednictvím výlepových plakátů, spotů v místní
televizi, či článků v městských novinách. „Represe, bez komplexního
řešení, nemusí být dostatečně účinná,“ upozornil Karel Rychtecký.
Při požáru v šestém patře bytového domu v sobotu 6. února zasahovaly dvě jednotky hasičů. Záchranáři museli evakuovat osm lidí a psa.
Požár způsobil statisícové škody.
STO TŘI LET. Nejstarší žijící obyvatelka
města, Blažena Kozáková, oslavila
v únoru stotřetí narozeniny. Zažila tak
období první republiky, obě světové
války i dobu komunistického režimu
a následné porevoluční dění v Československu i České republice. Blažena
Kozáková se narodila v roce 1913
k dalším pěti sourozencům. Vyučila se
holičkou a této profesi se věnovala celý
život. Vlastní kadeřnictví si otevřela už
ve třicátých letech minulého století. „Po
znárodnění musela do komunálu a tam
pracovala do dvaaosmdesáti let,“ řekl
syn Karel Kozák. Blažena Kozáková
má dvě děti, čtyři vnoučata a devět
pravnoučat. Receptem na dlouhověkost je podle ní optimismus. Přísnou
životosprávu nikdy nedodržovala. „Já
kdysi byla živá jen z kávy, ani jsem moc
nejedla,“ přiznala oslavenkyně, která
i ve svém věku vyšívá a výrobky pak
obdarovává příbuzné a známé.
(bur), foto: Lukáš Španihel

ROŽNOVSKÉ POLITICKÉ SPEKTRUM

Ochrana majetku před povodní by neměla být zlehčována
Spektrum Rožnovska uveřejnilo na
svých webových stránkách článek
o setkání místostarostky Kosové
s občany Jižního Města, na němž
se mimo jiné hovořilo o protipovodňových opatřeních.
V minulosti jsem se v pozici
místostarosty touto problematikou
zabýval. A proto nemohu se zjednodušením tak závažné problematiky s místostarostkou Kosovou
souhlasit.
Na území města vtékají do Rožnovské Bečvy potoky Hážovický,

Dolnopasecký a Hornopasecký,
s přítokem Sladského potoka. Nachází se zde 39 silničních mostů,
26 mostků místních komunikací,
40 lávek pro pěší a množství propustků pod komunikacemi.
Povodně v letech 1997 a 2010
způsobily devastující škody na
veřejném i soukromém majetku,
včetně Tyršova nábřeží. Rozliv
vznikl především ucpáním mostů,
mostků a propustků na přítocích,
zanesením části koryta Bečvy
kmeny stromů.

Prohlášení místostarostky Kosové „uvnitř města žádné radikální
řešení nepotřebujeme“, považuji za
neseriózní. Studie proveditelnosti
předpokládá velký rozsah opatření
na všech přítocích Bečvy. Jejich realizaci omezují technické aspekty,
téměř neřešitelné vlastnické vztahy
k pozemkům, environmentální překážky a finanční náročnost.
Ochránit Tyršovo nábřeží proti
povodním pouze řešením „uděláme
jen menší úpravy podezdívek plotů
rodinných domků“, se může vlastní-

kům líbit. Žádný projekt podezdívek však zpracován není a jen těžko
si lze představit financování soukromého majetku z rozpočtu města.
Po dvou letech je to jen opakovaná prázdná proklamace. Zde
musím připomenout, že již v roce
2012 byl Povodím Moravy připraven k realizaci projekt chránící
Tyršovo nábřeží, včetně finančního
krytí. Ten současné vedení města
zrušilo, avšak náhradní řešení bohužel nemá.
Alois Vychodil, zastupitel města
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Třešně na náměstí jsou napadeny nekrózou
Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Okrasné třešně byly vysazeny v roce 1995, jsou tedy zhruba
na konci své životnosti. Navíc jsou napadeny nekrózou, choroši
a moniliózou. Město proto nechá na náměstí vysadit nové stromy.

Řešit hynoucí stromy na Masarykově náměstí. To je jeden z podnětů pro zlepšení života v Rožnově
pod Radhoštěm, který strana křesťanských demokratů předložila
formou otevřeného dopisu vedení
města.
„Zeleň na náměstí potřebuje
pravidelnou péči, a to nevím, jestli se děje, neboť její stav se značně zhoršil. Pravda je, že dřeviny,
které tam rostou, nemají příliš
vhodné podmínky k životu, neboť
jsou zasazeny do betonové obruby
vyplněné hlínou, ale právě proto
se musí jejich ošetřování, zalévání a přihnojování přikládat velká
pozornost,“ řekl předseda křesťanských demokratů a zastupitel
Václav Mikušek.
Okrasné třešně byly vysazeny
v roce 1995, kdy se náměstí rekonstruovalo. Za některé už byla provedena náhradní výsadba, což je

podle Václava Mikuška běžná praviny, které se zatím jeví dobře,
xe. Část borovic ještě pochází z pozkusíme přesadit jinam. Budeme
válečných let. Některé už ale byly
ale sledovat, zda se u nich onepřed časem obměněny, a to kvůli
mocnění neprojeví. Pokud ano,
nákaze houbovitým onemocněním,
museli bychom je odstranit,“ vylítakzvanou sypavkou.
čila Kristýna Kosová.
„Město mělo za mého působeŽivotnost okrasných třešní, které
ní na radnici
rostou na násmlouvu s čloměstí, je podle
věkem, který se Zeleň na náměstí potřebuní maximálně
o zeleň na nápětadvacet
je pravidelnou péči, a to neměstí staral. Nelet. „Jsou totiž
vím, jak tomu je vím, jestli se děje, neboť její
přešlechtěné,
teď, ale myslím, stav se značně zhoršil.
v podstatě je na
Václav Mikušek, zastupitel
že by bylo dobtřešňovou podré v této tradici
sadu nasazený
pokračovat,“
keřový kultivar.
poznamenal zastupitel.
Není to strom, nevytváří klasickou
Okrasné třešně na náměstí jsou
korunu. Ty třešně byly vyšlechtěny
podle zahradníka Jaroslava Míčnedlouho předtím, než se na náměska napadeny nekrózou, choroši
tí vysadily, nebyla s nimi žádná zkua zřejmě i moniliózou, což je houšenost,“ řekla místostarostka s tím,
bovité onemocnění. Stromořadí
že ještě letos nechá město na náměsproto nechá město vyměnit. „Dřetí vysadit dřeviny s delší životností.

ZAUJALO NÁS

Skanzen provoněly klobásky a tlačenka

Tylovická mateřinka
má titul Ekoškolka

Ani tak se ale nepodaří do budoucna nákazám zabránit. A protože je nejlepším receptem pestrá
výsadba, vydá se Rožnov touto
cestou.
Protože nemají stromy na náměstí vhodné podmínky k životu,
neboť se tam v zimě solí a v létě
zeleň bojuje s nedostatkem vláhy,
musí se půda promíchat s granulátem, který ve větší míře udrží
vlhkost. „Zeleň díky tomu nebude
oslabena a bude proto snáze čelit
případné nákaze,“ vysvětlila Kristýna Kosová s tím, že borovice jsou
zdravé, a proto u nich bude stačit
pokračovat v běžné péči.
„Uvědomuji si, že by si město
zasloužilo zahradníka, který by se
staral o zeleň komplexně a vnímal
by ji v dlouhodobém horizontu.
Uvidíme, jestli se nám podaří tento
záměr do budoucna prosadit,“ doplnila Kristýna Kosová.

Čtyři školy v republice se mohou
pyšnit mezinárodním titulem Ekoškolka. Jednou z nich je mateřinka
v Tylovicích. „Titul jí byl udělen
za dobrou práci v rámci programu Ekoškola a na základě auditní
návštěvy, kterou jsme v mateřince
uskutečnili,“ prozradila Simona
Neprašová ze sdružení Tereza, jež
tuto akci vyhlašuje.
(bur)

Josefský jarmark
oživí Docuku

Tradiční Josefský jarmark se koná
v pátek 18. a v sobotu 19. března
na Masarykově náměstí. Ve dvoudenním doprovodném programu se
na pódiu v centru náměstí představí
děti ze Základní školy Koryčanské
Paseky, cimbálová muzika Kordulka z Huslenek, folklorně-bigbítová
skupina Docuku z Valašského Meziříčí, rožnovská cimbálová muzika
souboru Radhošť, dechová hudba
Horňané z Horní Bečvy nebo domácí hudební skupina Fish & Fish.
„Po oba dny více než stovka prodejců nabídne tradiční jarmareční
zboží jako kytice, květinové vazby,
keramiku, svíčky, sýry, perníčky,
masné výrobky, množství občerstvení a mnoho dalšího zboží,“ přiblížil za organizující T klub – kulturní
agenturu Pavel Jakubík.
Pro děti pak bude připravena
tvůrčí dílnička, v níž si zdarma vyzkouší některou rukodělnou tvořivou techniku.
(bur)

Návštěvníkům představily různé provedení masopustních obchůzek tři soubory. Na snímku Soláň. Foto: Alexandra Buršíková
Fašankovými obyčeji, písněmi, tancem a lidovými maskami ožilo v sobotu 6. února Valašské muzeum
v přírodě. Masopustu v Dřevěném
městečku přálo počasí, a tak akci
navštívily tisíce lidí.
„Chodíme tu každý rok. To bujaré
veselí nám vždycky nalije do žil optimismus. V řeznických stáncích si nakoupíme klobásky, jitrnice a maso,
pobavíme se, dobře pojíme a samozřejmě se napijeme něčeho ostřejšího,“ svěřili se Dana a Ivan Janákovi
z Frenštátu pod Radhoštěm.
Další návštěvníci si dokonce
zatancovali. „Strhlo nás to. Prostě
jsem chytl manželku a vzal ji do
kola. U nás v Ostravě nic takového
nemáme, fašanky známe jen z tele-

vize,“ usmál se Libor Opálka. Program začal už v deset hodin ráno.
Návštěvníkům představily různé
provedení masopustních obchůzek
tři soubory. Místní Javořina a Soláň a folklorní soubor ze slovenské
obce Prečín Limbora.
Nechyběl ani tradiční tanec
s medvědem, který protáčel mladé
dívky. Děti z Farního sdružení ze
Zašové předvedly vlastní obchůzky
a nacvičenou hru o svaté Dorotě.
Po celý den vyhrávala dechová hudba Záhořané z Prostřední Bečvy.
Součástí masopustu ale nebyla
jen muzika, obchůzky a dobré jídlo.
Také se soutěžilo. V klání o Nejlepší
valašskou klobásku získaly prvenství
potraviny u Laciny z Kopřivnice.

Druhé místo obsadil Milan Žabčík
z Kateřinic a na třetí příčce se umístilo řeznictví a uzenářství Oldřicha
Kubeši ze Všechovic.
Soutěž o Nejlepší valašskou tlačenku vyhrála společnost Těšínské
jatky, na druhém místě se umístilo
Řeznictví Tichý z Háje ve Slezsku
a třetí příčku obsadil Milan Žabčík
z Kateřinic. V klání o Nejlepší řeznický stánek zvítězilo Řeznictví H
+ H z Hladkých Životic.
Krátce po patnácté hodině se
rozezněl zvon dřevěného kostela
svaté Anny, který zahájil pochod
pohřebního průvodu členů veterán
klubu folklorního souboru Radhošť, aby pochoval basu. O hodinu
později masopust skončil.
(bur)
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Kultura, tanec, sport, jídlo. Vybere si každý
Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Tradičními, ale také zbrusu novými pořady se mohou v letošním
roce pochubit organizátoři kulturních, volnočasových i sportovních
akcí. A sezona přinese i dva supervíkendy.
Od pátku 10. do neděle 12. června se uskuteční festival Ondrášova
Valaška, jenž nabídne četná vystoupení folklorních souborů, a to jak ve
skanzenu, tak na náměstí. „V těchto
dnech se bude konat zároveň nový
projekt Rožnov patří dětem. „Jedná
se o třídenní akci, která začne v pátek běžeckým závodem Rozhýbejme
Rožnov, pokračovat bude sobotním
Pohádkovým lesem končícím tradičně na Jurkovičově rozhledně a vyvrcholí v neděli Dětským dnem za
asistence složek integrovaného záchranného systému,“ nastínil nabitý
víkend místostarosta Jan Kučera.

Sezona v Rožnově pod Radhoštěm nabídne tradiční i neotřelé
pořady. Novinkou pro letošní rok jsou také dva supervíkendy,
které se konají od 10. do 12. června a 13. a 14. srpna.

Podobně nabitý bude také víkend 13. a 14. srpna. Zastřeší totiž
tři velké a hojně navštěvované akce.
„V sobotu se uskuteční už sedmadvacátý ročník multižánrového
festivalu Valašské folkrockování,
na němž vystoupí například Václav Neckář nebo Voxel. V sobotu
a v neděli se ve Valašském muzeu
v přírodě uskuteční Starodávný
jarmark a od pátku do neděle se
v restauraci Písečná konají oblíbené Dny guláše a piva,“ představil
destinační manažer Marek Havran.
Obyvatelé města i návštěvníci se
ale mají na co těšit už nyní. Sezonu
v Rožnově odstartoval masopust,
v polovině března se koná Josefský jarmark a konec měsíce si lidé
užijí Velikonoce na Valašsku, které
připravilo Valašské muzeum v přírodě. „Čtyřdenní hodování včetně

taneční zábavy si lidé mohou užít
i v restauraci Písečná,“ přiblížil destinační manažer Marek Havran.
Poutavé aktivity přinese podle
něj i období před prázdninami. První červnový víkend se do Rožnova
sjedou majitelé skútrů na sraz spojený s vyjížďkami do okolí. Pár dní
před prázdninami se na Radhošti
a dalších valašských kopcích rozhoří Svatojánské ohně. „A rád bych
připomněl, že v červnu a srpnu se
mohou lidé těšit na seriál koncertů
s názvem Letní náměstí, které pořádá T klub – kulturní agentura,“
připomněl Marek Havran s tím,
že pokračovat bude také tradice
nedělních odpoledních koncertů
v hudebním altánu.
Ve druhé polovině roku, v sobotu 10. září, se na náměstí chystá
pokus o zápis do České knihy re-

kordů v počtu koloběžek. V polovině září se do regionu opět sjedou
sportovci, kteří změří síly na Běhu
rodným krajem Emila Zátopka.
„Cíl závodu a doprovodný program včetně koncertu s volným
vstupem se jako vždy odehrají ve
skanzenu. Chtěli bychom určitě
všechny pozvat, ať si přijdou zaběhat nebo alespoň se pobavit do
areálu Dřevěného městečka,“ pozval starosta Radim Holiš.
Ani podzim neubere nabídce na
pestrosti. Konat se bude oblíbený
Pochod broučků, Všesvatský jarmark i tradiční rozsvícení vánočního stromu. Královské zakončení
roku pak obstarají programy spojené s adventem, například Vánoční
jarmark ve skanzenu či série adventních benefičních koncertů Základní umělecké školy.

Prvňáčci, nebojte se. Na Sedmikrásce se neznámkuje
Jednatřicet dětí přišlo v pondělí
8. února k zápisům do Základní
školy Sedmikráska. Jedním z nich
byl Prokůpek Diviš. „Do první třídy se těším, protože všechno, co
jsme dneska dělali, mě moc bavilo,“ vyznal se. Šanci nastoupit školní docházku právě zde má ale poloviční. Do lavic totiž 1. září usedne
jen šestnáct prvňáčků.
Učitelský sbor to proto nemá při
zápisech jednoduché. „Přihlížíme ke
školní připravenosti, sledujeme výslovnost, grafomotoriku, schopnost
komunikace, matematické dovednosti, logiku, paměť, jemnou motoriku i pohyb. Není to ale testování
v pravém smyslu slova, jen průlet
tím, co má dítě v předškolním věku
umět,“ vysvětlil ředitel Pavel Sumec.
Přihlíží se ale i k jiným kritériím.
Například jestli rodiče dříve projevili
o školu zájem účastí na dnech ote-

Prokůpek Diviš se do školy těší. Zápisy si proto užil. Foto: Alexandra Buršíková

vřených dveří, zda do Sedmikrásky
dochází některý ze sourozenců a podobně. Pedagogický sbor se také snaží o vyvážený poměr chlapců a dívek. A dávají zde šanci dětem, které
mají speciální vzdělávací potřeby.
A čím se tato škola liší od veřejných? „Počtem žáků, který umožňuje individuální přístup, dobře
namíchaný tým učitelů, který je zajímavý tím, co kdo vystudoval, jaké
má zájmy a preference, i vyváženým
poměrem žen a mužů. A samozřejmě se lišíme také tím, že žáky hodnotíme jen slovně, se známkováním
začínáme až od sedmé třídy, aby
byly děti aklimatizované na střední
školy,“ vylíčil Pavel Sumec.
Rožnovské základní školy by
měly 1. září přivítat zhruba 160
dětí. Přesný počet ale bude znám
v červnu po projednání žádostí
o odklad školní docházky. (bur)

INZERCE

LÉTO 2016

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

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

www.jokratour.cz

SUPER NABÍDKA

TURECKO

ŘECKO

TERMÍN: 10. 6.–19. 6. (7 nocí)
hotel Mediteran
cena: 7 900 Kč
hotel Riviera
cena: 7 400 Kč
vila Dramalj
cena: 7 100 Kč
dep. Marina
cena: 6 700 Kč
doprava + polopenze v ceně!
dítě do 12 let ZCELA ZDARMA

TERMÍN: 24. 5.–4. 6. (10 nocí)
4* hotely ALL INCLUSIVE
h. Kleopatra Dr. B.
cena: 16 500 Kč
h. Lonicera World
cena: 17 800 Kč

TERMÍN: 7. 6.–16. 6. (8 nocí)
doprava tam busem / zpět letecky
hotely s polopenzí:
9 800 Kč
dítě do 8 let za 3 000 Kč

TERMÍN: 27. 5.–3. 6. (8 nocí)
4* hotely ALL INCLUSIVE
h. Kleopatra Dr. B.
cena: 13 800 Kč
h. Lonicera World
cena: 14 700 Kč

MAĎARSKO

CHORVATSKO

ITÁLIE – kemp

TERMÍN: 14. 6.–23. 6. (7 nocí)
karavany – dospělí:
5 100 Kč
mobile homes – dospělí:
5 900 Kč
doprava + plná penze v ceně!
děti od 3 000 Kč

ŘECKO
TERMÍN: 24. 5.–2. 6. (7 nocí)
studia Asterios a Noulis, busem
dospělí jen za:
4 600 Kč
dítě do 15 let ZCELA ZDARMA

termály BÜKFÜRDÖ
TERMÍN: 6. 5.–8. 5. za 3 700 Kč
V ceně: bus, 2x ubytování s polopenzí, pobytová taxa, technický průvodce,
vstupy do termálů.

RÁDI VÁM ZAŠLEME
KATALOG POŠTOU ZDARMA!
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Beskydy mám hrozně rád, prozradil poutník
Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

První české cestovatelské stand-up
comedy přivezl ve čtvrtek 11. února do rožnovského kina Panorama
Ladislav Zibura. Na projekci 40 dní
pěšky do Jeruzaléma, kterou uspořádal T klub – kulturní agentura,
na sebe tento neobvyklý poutník
prozradil mnohé. Že na všechny
své cesty vyráží bez mapy a s minimem znalostí o konkrétní zemi. Že
se nebojí být zcela odkázán na pomoc místních. Že místo navigace
využívá slunce, nebo že přespává
na netradičních místech, například
v trubkách pro plynovod či v hamace na zadní straně billboardu. Navíc během svých poutí téměř nikdy
nevěděl, kde se nachází, a památky,
které si ostatní cestovatelé za žádnou cenu nechtějí nechat ujít, on
většinou míjel.
Ladislav Zibura je prostě fenomén. A našlo by se jen málo lidí,
kteří dosud neslyšeli jeho jméno.
Putoval pěšky do Jeruzaléma, Santiaga de Compostela, do Říma, na
kole pak k Severnímu moři a zpět.
Do Rožnova pod Radhoštěm však
přijel poprvé.
„Jednou už jsem tu málem dojel,
koupil jsem si sem totiž omylem lís-

Ladislav Zibura sbalil svůj život do 12 kilogramů, hodil batoh na záda
a vypravil se pěšky do Jeruzaléma. Bez mapy a orientačního smyslu
pěšky ušel 1 400 kilometrů napříč rozpálenou krajinou Turecka a Izraele.

Ladislav Zibura před projekcí podepisoval
Foto: Alexandra Buršíková
svou knihu 40 dní pěšky do Jeruzaléma.

Muzeum se připravuje
na velikonoční víkend
Tradičně bohatý třídenní program
připravují na blížící se velikonoční víkend pracovníci Valašského
muzea v přírodě. Areály muzea
budou od soboty 26. do pondělí
28. března otevřené denně vždy
od 9 do 17 hodin.
Hlavní část programů se bude
odehrávat v Dřevěném městečku.
To bude po celý velikonoční víkend
žít ukázkami tradičních velikonočních a jarních zvyků. „Návštěvníci
uvidí vystoupení tradičních folklorních souborů, pletení pomlázek i netradiční zdobení kraslic. Program na
Hod boží velikonoční obohatí vynášení Mařeny a obchůzky klapotářů,“
shrnul ředitel Valašského muzea
v přírodě Jindřich Ondruš.
Na Bílou sobotu se mohou návštěvníci těšit na jarmark s bohatým
výběrem kraslic, tatarů, rapáčů,
píšťalek, velikonočně zaměřené keramiky, pokrmů postních i svátečních. Na pódiu u rybníčku k tomu
bude vyhrávat rožnovská cimbálová
muzika Javořina a v městečku lidová
hudba Kubalovci ze Staré Bystrice.
V neděli na Hod boží velikonoční
nabídne muzeum bohatý program.

Cimbálová muzika Kašava přivítá
příchozí na pódiu u rybníčka. „Dřevěným městečkem budou obcházet
klapotáři z Loučky, v Billově chalupě tetičky připraví jarní polévku
a budou barvit vajíčka,“ pozvala
mluvčí muzea Pavla Polášková.
Představí se také soubory Ostravička z Frýdku-Místku a Dolina ze Starého Města u Uherského Hradiště.
Návštěvníci by si neměli nechat ujít
varhanní koncert Pavly Mikšánkové
a vystoupení pěveckého sboru Ondrášek z Nového Jičína. A zkrátka
nepřijdou ani ti, kteří se budou chtít
podívat, jak se pletou tatary, zdobí
kraslice či vyrábějí březové metličky.
Červené pondělí bude probíhat ve
znamení sváteční šmigrustové pohody, kterou ještě umocní rožnovská
cimbálová muzika Jánoš a Radegast
z Frenštátu pod Radhoštěm. S jarními zvyky, písněmi a říkadly se také
představí dětský folklorní soubor
Maleníček z Lipníku nad Bečvou.
„Po všechny dny mohou lidé
vybírat z bohaté nabídky velikonočního zboží a výrobků lidových
řemeslníků a občerstvení,“ doplnila
Pavla Polášková.
(bur)

tek, když jsem mířil na dovolenou
do Frenštátu pod Radhoštěm. Svůj
omyl jsem však zjistil včas, takže
dnes jsem měl možnost si Rožnov
projít poprvé. A moc se mi tady
líbí. Hlavně ten výhled na kopečky.
Beskydy mám moc rád,“ přiznal třiadvacetiletý poutník.
Přestože má horskou turistiku
v oblibě, nemá na ni v poslední
době čas. Už půl roku objíždí Česko se svou projekcí a dva měsíce
má ještě před sebou. „Někdy bych
se rád zúčastnil Beskydské sedmičky, ale nevím, jestli ji ujdu. Jednou
jsem totiž během dvanácti hodin
vyšel desetkrát na horu Kleť, kterou máme v jižních Čechách, a bolely mě strašně nohy. Tak uvidíme,“
usmál se Ladislav Zibura.
V dubnu plánuje pouť napříč Afrikou. Půjde z Port Elizabeth k Viktoriiným vodopádům, což je trasa
dlouhá dva a půl tisíce kilometrů.
„Vydám se po stopách expedice
Emila Holuba, denně plánuji ujít
pětadvacet kilometrů. Kdysi jsem
chodil více, teď se ale chci taky kochat. Navíc bych rád přímo v Africe
napsal knihu, a nevrátím se, dokud
ji nedokončím,“ prozradil poutník.

RADNICE INFORMUJE

Koncerty i strategické plánování
Dokončení ze strany 1
Na druhém projektu pracují
v současnosti projektoví manažeři
jednotlivých měst, tentokrát včetně
Německa, v nichž bude od července
probíhat velká analýza strategického
plánování, s procesem rozhodování,
schvalování, financování a zapojování veřejnosti. „Poté analytická firma
vypracuje doporučení, kterým ob-

lastem v jakých městech by se měli
projektoví manažeři věnovat a kde
mohou získávat peníze. Zároveň budou vybrány příklady dobré praxe,
jimiž by se města mohla obohatit,
a vytipovány budou oblasti, v nichž
je možná spolupráce,“ vysvětlil Ivo
Marcin s tím, že dotace z programu
Evropa pro občany ve výši 150 tisíc
eur pokryje celý projekt.
(bur)

Město snů: děti získaly ceny
Šest rožnovských škol se zapojilo
do projektu společnosti FCC ČR
Město snů. V pátek 12. února si
desítky dětí přišly do obřadní síně
rožnovské radnice pro odměny.
Projekt ekologické výchovy v odpadovém hospodářství zaměřený
na třídění a omezování množství
odpadu. Hlavním partnerem v projektu bylo město a knihovna.
„Soutěžilo se ve třech základních
oblastech. V práci s pracovními listy s tematikou ekologické výchovy
a v literární a výtvarné soutěži, kde
byla tematika rozšířena na celkový
vztah k životnímu prostředí,“ uvedl regionální vedoucí společnosti
FCC ČR pro severní Moravu Petr
Pokorný, který zároveň poděkoval

městu za nadstandardní pomoc při
zapojení škol do projektu.
Slovy chvály nešetřila ani místostarostka Kristýna Kosová, která
ocenila školy i jednotlivce. „Děti
i pedagogové věnovali projektu
velkou energii a spoustu času. A já
jsem za tuto dobrou spolupráci
města a rožnovských škol velmi
ráda,“ poděkovala místostarostka
s tím, že ekologická výchova ve
vzdělávacím procesu především
u dětí má nezastupitelnou roli.
Přehled oceněných dětí a škol naleznete na webových stránkách města. Výstupem z literární a výtvarné
soutěže je také výstava v Galerii Na
Letenské spoluorganizovaná T klubem – kulturní agenturou.
(tg)

Vytrhněte dvojlist, přeložte (do formátu A5) a poté perforovanou část prořízněte.
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Chodník vede ke knihovně s řadou nabídek
Pavel Zajíc
zapa@knir.cz

Knihovna v březnu pokračuje ve své činnosti
tak, jako tomu činila
doposud. To znamená, že půjčujeme různé druhy dokumentů, pořádáme vzdělávací
a kulturní akce a besedy, ať už pro
nejširší veřejnost v odpoledních
či večerních hodinách, popřípadě
pro žáky základních a středních
škol v hodinách dopoledních. Stalo
se již tradicí označovat měsíc březen jako měsíc čtenářů. Lze v tom
spatřovat posun od minulosti, kdy
byla předmětem zájmu kniha (jako
médium), do doby současné, kdy
je v centru dění člověk jako nositel
činnosti – čtení. Co tedy knihovna
připravila pro čtenáře?
Tak rozhodně to jsou stále nové
dokumenty – knihy, časopisy, zvukové i hudební CD, které průběžně nakupujeme. V roce 2016 je na
nákup knih určena částka 430 000,
časopisy 80 000, zvukové CD
20 000 a hudební CD 10 000 korun. To rozhodně není málo a budeme se snažit vás naším výběrem
uspokojit. Nicméně, máte-li tip na
zajímavé tituly, o kterých si myslíte,

že by ve fondu rožnovské knihovny
chybět neměly, můžete nám svůj
tip poslat prostřednictvím formuláře na adrese http://knir.cz/katalog/
tip-na-nakup-knihy/.
V průběhu března budeme prostřednictvím dotazníkového šetření
zkoumat spokojenost našich čtenářů. Zajímá nás, kdo chodí do knihovny a proč? Co ho tam baví a co rád
čte? Jak si vybírá knížky? Abyste byli
s našimi službami spokojeni, chtěli
bychom vás lépe poznat. Dotazníky
budou po celý březen k dispozici na
www stránkách knihovny nebo tištěné u výpůjčních pultů. Všem, kteří
se budou na výzkumu podílet, děkujeme za spolupráci.
V březnu jsou pro milovníky
literatury připraveny následující
pořady. V cyklu setkávání skupiny
Město v mé paměti bude v pondělí
7. března od 16 hodin číst z knihy

Tam pod Bačovým vrchem její autor František Drápala. Kniha má
podtitul „Vzpomínky a příběhy
z Dolních Pasek a jiných míst blízkých i vzdálených“ a jsem přesvědčen, že bude mít řadu posluchačů.
Rodačka z Dolní Bečvy Zuzana
Maléřová přijede spolu se svým
nakladatelem Josefem Snětivým
představit svoji novou knihu Dopis
Cyranovi. O hudební doprovod se
postará Josef Snětívý, který zároveň představí svou knihu Dvě na
čtvrtou sonetů v rytmu srdce. To
vše v úterý 8. března v podkroví
knihovny od 17.30 hodin.
Dalším
literárně-dramatickým
bonbónem je pořad Kafe a cigárko,
se kterým se již počtvrté pod hlavičkou městské knihovny představí
projekt LiStOVáNí. V představení
knihy Marie Doležalové (ano, to je
ta, co vyhrála poslední Stardance)

Kafe a cigárko účinkují herci Barbora Jánová a Gustav Hašek. Recenze na toto představení jsou velmi
pozitivní, jsou většinou vyprodaná
a věřím proto, že si tento pořad přijdete poslechnout. Listování je totiž
především skvělý projekt, který propaguje netradičním způsobem literaturu a knihy. Z textu vybere nosné
úryvky tak, aby divákům v hodinovém představení předal příběh i atmosféru dané literatury. Posluchači
si po zhlédnutí často knihu sami
přečtou. A to je hlavní cíl LiStOVáNí, dokázat že i dnes, kdy je možné
téměř všechno, pořád ještě není kniha pasé. 15. března od 17.30 hodin.
A je toho mnohem víc. Bohužel místo ve Spektru Rožnovska je
omezené, avšak na webu knihovny,
v měsíčním zpravodaji knihovny či
na plakátovacích plochách po městě
je úplně vše. Třeba vás něco zaujme.

Hudební mág Marián Varga přijede do Rožnova
Martin Valášek
tka@tka.cz

MARIÁN VARGA – sólový koncert
Středa 9. března
19.30 hodin – Společenský dům
JIŘÍ BÁRTA – violoncello
TEREZIE FIALOVÁ – klavír
Úterý 15. března
18.00 hodin – Společenský dům
Marián Varga je prostě pan muzikant. Od konce šedesátých let svítí
jako opravdová stálice na slovenské
hudební scéně. Hráč, skladatel, improvizátor a neobyčejná osobnost.
Náruživý kuřák, který kromě občasné spolupráce s Moyzesovým kvartetem se v posledních letech věnuje
hlavně sólové tvorbě. Připomeňme,
že jeho kmenovými kapelami byly
Prúdy a Collegium Musicum. Marián Varga je pojem, který se některým novinářům dodnes nepodařilo
zcela uchopit. Ovšem rozhovory
s ním jsou velice podnětné, dokáže
zformulovat své názory k rozličným
tématům. O hudbě a její budoucnosti řekl například toto: „Ale hlavně
mám strach ze smrti hudby jako
takové. Že tady zbude jen nějaká
hudba na každodenní přežití. Hudba jako zvuková kulisa, jako tapeta.

Marián Vagra působí na hudební scéně od 60. let. Foto: archiv TKA
Jako zevšednění všeho. V každé kavárně dneska na mě útočí zapnutá
muzika, která už není muzikou.
Není před ní úniku.“ Je na něm
obdivuhodné to, že i přes svůj věk
a občasné zdravotní problémy jde
stále kupředu, nebojí se nových výzev, dokáže experimentovat se zvuky, aby se v dalším tvůrčím období
vrátil ke skládání skladeb inklinující
spíše k vážné hudbě. A hlavně hraje.
V současné době více na klavír než
na hammondky, na které jsme byli
u něj zvyklí. Zcela jistě nás čeká nezapomenutelný zážitek přesahově
hudební.
Jiří Bárta, přední violoncellista své
generace, studoval u Josefa Chuchro

a Mirko Škampy v Praze, Borise Pergamenščikova v Kolíně nad Rýnem
a Eleonore Schoenfeld v Los Angeles. Je nositelem několika prestižních světových hudebních ocenění.
Spolupracuje s předními českými
a mezinárodními orchestry, jako jsou
Česká filharmonie, Royal Philharmonic Orchestra London, Royal
Liverpool Philharmonic nebo Berliner Symphoniker, a s dirigenty Jiřím
Bělohlávkem, Charlesem Dutoit
nebo Liborem Peškem. V roce 2008
spoluzaložil Mezinárodní festival
komorní hudby v Kutné Hoře, který
se v krátké době stal nekonformním
festivalem vrcholné úrovně.
Bártovu desku se sólovou sonátou Zoltána Kodálye vybral

londýnský časopis The Grammophone jako „Editor´s Choice“, do
stejného výběru se dostalo i Bártovo album s violoncellovými koncerty B. Martinů, J. B. Foerstera
a J. Nováka za spolupráce Pražské
komorní filharmonie a dirigenta
Jakuba Hrůši. Jiří Bárta spolupracoval i s Magdalenou Koženou na
jejím albu „Songs“ pro Deutsche
Grammophon, oceněném v roce
2004 Gramophone Award. V roce
2000 natočil neobvyklé album „Reflexe“, o němž v rozhovoru pro
Český rozhlas řekl: „Vždycky mě
lákaly takové věci, jako nahrávání
různých zvuků a atmosféry, jejich
různý mix a použití v nových souvislostech. Tak jsem se vypravil
s minidiskem na Pražský hrad a tajně jsem tam natáčel. Všímal jsem
si nejenom těch atraktivních věcí,
jako jsou zvony nebo výměna Hradní stráže; je tam slyšet například
i tekoucí voda u sochy svatého Jiří
a telefonický hovor nějakého kluka
u té kašny, hlas průvodce a turistů,
atmosféra v katedrále svatého Víta,
nějaká kára, kterou přes nádvoří
kdosi táhne, a co hlavně a nejvíc,
zpěvy ptáků. Takové to jarní ptačí
probouzení okolo páté, to miluju.
Práce se zvuky mě vždy bavila.“
Nenechte si ujít spatřit na vlastní oči jednoho z nejlepších českých
interpretů vážné hudby.
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INZERCE / INFORMACE

ŘÁDKOVÁ INZERCE

PRODÁM
 Prodám dětské klávesy Casio
MA 130 + tři zpěvníky. Tel.: 605
407 052.
 Prodám pánskou celtovou teplušku. Blůza a kalhoty na výšku 182
cm za 900 Kč. Tel.: 725 284 789.
 Prodám pánský tříčtvrteční celtový kabát – uvnitř beran. Vhodné
do lesa. Velikost: 182 cm. Cena:
100 Kč. Tel.: 724 117 612.
 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.
 Prodám plynový průtokový
ohřívač MORA 371/2, zemní
plyn, výkon 17,5 kW, nový. Tel.:
724 549 689.
 Prodám lokální plynové topení
WAF zn. KARMA – BETA 2, zemní plyn, výkon 2,2 kW, sání a výfuk
přes zeď. Tel.: 724 549 689.
 Prodám nepoužitý ruční pletací
stroj Dopleta 190-B s příslušenstvím. Cena dohodou. Tel.: 732 310
916, 731 969 491.

PRONÁJEM
 Svaz zahrádkářů nabízí k pronájmu volné zahrádky na Záhumení.
V případě zájmu pište na Miroslav.
pecha@valachnet.cz.
 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.

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

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.

Soukromé řádkové inzeráty jsou zdarma zveřejněny ve dvou číslech Spektra Rožnovska.
Poté jsou nahrazeny dalšími. V případě jiného požadavku kontaktujte písemně redakci SR.

ZUBŘÍ
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Zubří žilo masopustem, ulice byly plné maškar
Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

ZUBŘÍ • Maškary, mezi nimiž nechyběli medvěd či slaměný, nevěsta
s ženichem, šašci nebo cikáni, vyšly v Zubří v sobotu 6. února na obchůzky. Fašankovým průvodem se
také tam ohlásil konec masopustního období, které trvá od svátku Tří
králů do Popeleční středy.
„Masopustní tradice u nás vymizela na desítky let. Velkou zásluhu
na tom, že se do našeho města před
šesti lety vrátila, má Jirka Krčmář
z našeho souboru. Několik desítek masek projde v průvodu na tři
čtvrtiny Zubří,“ vysvětlil vedoucí
Valašského souboru písní a tanců
Beskyd Vítězslav Staňo.
Program začal už v deset hodin
ráno před místním Klubem, kde
si mohli příchozí nakoupit masopustní pochoutky. O půl jedenácté
se průvod vydal k rozcestí na staré
Zubří a poté zpátky na Rožnovskou ulici. „Obnovení tradice velmi

Šestý ročník masopustního veselí si v Zubří užívali lidé v maskách i bez nich. Tančilo se a zpívalo, ale také hodovalo. Jak jinak.
Fašank je obdobím hojnosti mezi dvěma postními dobami.

vítám. Lidé mají dnes starostí nad
hlavu, takže je příjemné odreagování na chvíli se ocitnout ve světě,
kde člověka nic netrápí. Mám tyto
věci rád, kdysi jsem tančíval ve
Valašském souboru písní a tanců,
takže se rád zajdu na kamarády podívat,“ vylíčil Jiří Budínský.
On i jeho žena si masopust užívají o to více, že tradice ze Zubří vymizela ještě v době, než se narodili.
„Proto si myslím, že by se zvyky
měly dodržovat. Už kvůli mladým
lidem, aby viděli, jak to kdysi na
dědinách chodívalo,“ řekla Zdeňka
Budínská.
Fašanku se zúčastnil také starosta Lubomír Vaculín. „Tradice
patří k životu. Soubor Beskyd loni
oslavil sedmdesáté výročí a já jsem
rád, že pracuje s malými dětmi a že
valašské hodnoty se díky němu
předávají z generace na generaci,“
poznamenal starosta.

První zastávka byla u domu Jiřího Kolečka, který
Foto: Alexandra Buršíková
maškary pohostil slivovicí, klobáskami i perníkem.

INZERCE

Besedy poradí, co s nepovedeným nákupem
Pokud si pořídíte věc či službu, s níž
po nákupu nejste spokojeni, nabízí
české zákony řadu možností, jak si
s nepovedeným nákupem poradit.
Přesto o nich mnoho spotřebitelů
neví, nebo je neumí správně využívat. Jak reklamovat zboží či službu,
jak vracet zboží a nepřijít o peníze
či jak postupovat při změně obchodních podmínek, to se dozví účastníci
besed, které pořádá poslankyně Evropského parlamentu MUDr. Olga
Sehnalová, MBA (ČSSD, S&D).
„Kdo z nás někdy nelomil rukama nad nákupem, který se nám

nepovedl, a nepřemýšlel, co dělat?
Mávnout rukou
a smířit se s tím,
že zboží je zmetek a služba má
daleko od toho,
co bylo v reklamě
slibováno? Nebo
se
sebevědomě
domáhat svých práv, pokud tedy
víme, jaká jsou? Jsem pro druhou
možnost, protože jsem si sama vyzkoušela, že pokud se nám něco nelíbí, je lepší se ozvat. A o tom, JAK
se ozvat, jsou naše besedy, které

budu opět pořádat pro veřejnost
v různých městech
Zlínského
a Olomouckého
kraje,“ vysvětlila
europoslankyně
Sehnalová.
Besedy s názvem
„Nepovedený nákup. Co teď?“ povede vrchní rada České obchodní
inspekce Zdeněk Krul. Další z nich
se uskuteční již 4. března od 9.30
v Zubří, v pohostinství Pod Lipůvkou
202. Účast je zdarma, vítán je každý,

kdo se chce o dané problematice dozvědět více. Zájemci se naučí nejen
rozpoznat možná rizika při nákupu
i po něm, ale i to, jak nepovedený
nákup vyřešit. Besedy pokryjí i nejrizikovější oblasti, jako je nakupování
na internetu či po telefonu.
Celkem se od února do března uskuteční čtyři tato setkání
– v Němčicích nad Hanou, Hranicích, Zubří a Šumperku. Navážou
na tradici vzdělávacích seminářů
o nekalých obchodních praktikách,
které Olga Sehnalová úspěšně pořádala v předchozích letech.
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DOLNÍ BEČVA / HUTISKO-SOLANEC

Obecní úřad zmodernizuje kanceláře i zbrojnici
Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Část nákladů na rekonstrukci
zbrojnice by mohlo formou dotace zaplatit ministerstvo obrany.

Starosta Pavel Mana představuje plánovanou rekonstrukci. Foto: Alexandra Buršíková
DOLNÍ BEČVA • Stavebními
úpravami vnitřních prostor obecního úřadu plánují v letošním roce
v Dolní Bečvě navázat na loňský
projekt s názvem Energetické
úspory, v rámci něhož byla budo-

va zateplena. „Chceme opravit
a rozšířit hasičskou zbrojnici, která se nachází v přízemí. Tu také
rozšíříme, a to tak, že poště, která
sídlí rovněž v přízemí, odebereme
zbytné prostory,“ vysvětlil starosta

Pavel Mana s tím, že v přízemí také
nově vznikne obecní archiv. „Vlastníme spoustu dokumentů, které už
nemáme kam ukládat. Prostory,
které jsme v minulosti pro tyto účely vyčlenili, již praskají ve švech,“
podotkl starosta.
Rekonstrukce interiérů zahrne
i opravu chodeb, kanceláří, obnovu
vzduchotechniky a vznik bezbariérových vstupů uvnitř úřadu. Předpokládaná cena prací je vyčíslena
na tři miliony korun, část nákladů
by ale měla pokrýt dotace. „Na obnovu a rozšíření hasičské zbrojnice
by nám mohlo poskytnout až polovinu peněz ministerstvo vnitra,“
vysvětlil Pavel Mana.
Obec s rekonstrukcí počká do
doby, kdy získá dotaci. Teprve poté
zahájíme práce. Zatím je proto
předčasné mluvit o termínu. Pokud
to nestihneme na jaře, pak s nimi
začneme v létě nebo na podzim
tak, aby do konce roku bylo hotovo,“ řekl starosta s tím, že budova
obecního úřadu pochází z padesátých let minulého století. V průběhu času v ní sídlila mateřinka,
základní škola, ordinace lékařů
i správa Dolní Bečvy. Nahoře se
nacházejí čtyři byty.
Loni dokončený projekt energetických úspor spočíval ve výměně

oken, dveří, zateplení obvodového a střešního pláště. Došlo i na
rekonstrukci střechy, venkovních
elektrických rozvaděčů a instalaci
věžních hodin na západní stěně.

Rampa pro handicapované

Na projekt navazovala výstavba
bezbariérového vstupu do budovy, což představovalo vybudování
vstupní rampy včetně zábradlí. To
společně s automatickými dveřmi
umožní pohodlný přístup seniorům, matkám s kočárky, vozíčkářům tak, jak veřejnost požadovala.
Při této příležitosti radnice pořídila
dva stožáry na vlajky a dvě vývěsní
skříňky. Práce si vyžádaly tři miliony osm set tisíc korun, přičemž
dva miliony čtyři sta tisíc korun zaplatilo formou dotace ministerstvo
životního prostředí.
V letošním roce ještě v Dolní Bečvě plánují připravit projekt na zateplení poslední obecní budovy, a to
osvětové besedy, která pochází ze
třicátých let. V ní sídlí klub důchodců a neregistrovaná umělecká sdružení. Práce pro letošní rok zahrnují
zpracování projektu a vyřízení stavebního povolení. „O ceně je předběžné hovořit, ale předpokládáme,
že se vyšplhá na dva a půl milionu
korun,“ doplnil Pavel Mana.

Děti z kroužku Poštolka přikrmují v zimě zvěř
Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

HUTISKO-SOLANEC • Poštolka. Tak se jmenuje kroužek mladých
přátel přírody v Hutisku-Solanci, který se snaží v dětech prohloubit lásku
k přírodě a úctu ke všemu živému.
K oblíbené náplni zájmové skupiny v zimních měsících patří přikrmování zvěře a ptáků. Připravují
se na ně už od podzimu, kdy sbírají
kaštany, žaludy, suší jeřabiny a na
schůzkách čerpají znalosti o potřebách zvěře v jednotlivých ročních
obdobích.
„Procházky ke krmelcům a krmítkům jsou pro nás tradiční. Lesní
zvěři v korýtkách necháváme kukuřičné klasy, jablka, mrkev, kaštany,
brambory, oves či usušený chléb.
Ptačí krmítka pak doplňujeme zejména slunečnicí,“ vylíčil vedoucí
kroužku Josef Skalík s tím, že vycházky do přírody využívají děti ke
sledování pobytových stop.
Přikrmování ale není jedinou
činností Poštolky v zimních měsících. „Třikrát měsíčně pořádáme
v učebnách základní školy besedy
zaměřené na botaniku, zoologii,

Přirozený zájem o přírodu a snaha předat dětem co nejvíce zkušeností přináší ovoce. Členové kroužku je zúročují
v místních a okresních kolech soutěže Zlatá srnčí trofej.

myslivost a loveckou kynologii.
A věnujeme se také střeleckým dovednostem,“ vylíčil Josef Skalík.
Znalosti si děti z Poštolky rozšiřují návštěvami obor a farem, které
se zabývají chovem jelení, daňčí,
mufloní a černé zvěře. Na výlety
s nimi jezdí rodiče i bývalí členové
kroužku. U některých tato záliba
ovlivnila i volbu povolání.
Přirozený zájem o přírodu a snaha vedoucích a myslivců předat dětem co nejvíce zkušeností přináší
své ovoce. Mladí přírodovědci je
zúročují v místních a okresních kolech soutěže Zlatá srnčí trofej, kde
pravidelně obsazují přední příčky.
Rok 2015 byl v tomto ohledu tradičně úspěšný. „Dosáhli jsme skvělých úspěchů v okresním kole soutěže o Zlatou srnčí trofej v Hranicích
na Moravě, které uspořádal Okresní myslivecký spolek v Přerově ve
spolupráci s Mysliveckým spolkem
Drahotuše-Pobečví. Zvítězili jsme
také v obou kategoriích místního
kola Zlaté srnčí trofeje s mezinárodní účastí, které pořádal ve

spolupráci s obcí Hutisko-Solanec
místní myslivecký spolek a zdejší
základní škola. V obou kategoriích
jsme zvítězili také v okresním kole
Zlaté srnčí trofeje, které uspořádal
Okresní myslivecký spolek ve Vsetíně a Myslivecký spolek Hrachovec-Vichury,“ vyjmenoval úspěchy
vedoucí kroužku Poštolka. Rovněž
v soutěžích ve střelbě ze vzduchov-

ky na vzdálenost deseti metrů byli
mladí přátele přírody z Hutiska-Solance úspěšní. Výborných výsledků dosáhli ve všech závodech.
„Úspěchů dosáhl kroužek Poštolka
díky výrazné podpoře místního mysliveckého spolku, základní a mateřské školy a také vedení obce. Za
to všem moc děkujeme,“ doplnil
vedoucí kroužku Josef Skalík.

Oves a jablka. Děti z Poštolky na lesní zvěř nezapomínají. Foto: archiv kroužku Poštolka
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Tenisté slaví úspěchy
Mimořádně vydařenou zimní sezonu prožívá rožnovský Tenisový klub Radegast. Jeho hráči a hráčky v halových turnajích postoupili téměř třicetkrát do finále, které v sedmnácti
případech proměnili v celkové vítězství.
Pavel Machů

pavel.machu@post.cz

„Je to opravdu skvělá
bilance za první dva měsíce zimní halové sezony,
kterou se snad může pochlubit jen
středisko vrcholového sportu Prostějov. Poctivá, pečlivě zorganizovaná příprava v Synot TIP hale prostě
přináší výsledky a radost dětem
i jejich rodičům,“ řekl prezident TK
Radegast Josef Kramoliš.
K oporám klubu patří Dominik
Holiš, který vyhrál dva turnaje
a dvakrát byl ve finále. Maximálně
úspěšná pak byla Karolína Kubáňová. Startovala sice jen na dvou turnajích, ale na obou dokázala zvítězit jak ve dvouhře, tak v deblu. Tři
tituly pro klub získala Dominika
Kramolišová, navíc se probojovala
do finále na silně obsazeném turnaji ve Frýdku-Místku, kde nestačila

jen na českou reprezentantku Kolářovou. Stejný počet výher přidal
ve starších žácích Matěj Kubín
a v mladších se čtyřikrát radoval
z prvenství Pavel Kubáň. Další
dobré výsledky zaznamenali Tomáš
Hrachovec a David Zeithamel. „Ti
se zatím potýkají s přechodem do
starší kategorie, ale jejich čas určitě
přijde,“ podotkl Josef Kramoliš.
Tenisová akademie TK Radegast
Rožnov se nevěnuje jen špičkovému závodnímu tenisu, mnoho dětí
tady dělá tento sport jen pro radost.
„Akademie vyznává krédo zřejmě
nejznámějšího tenisového odborníka Nicka Bolletieriho. Ten říká:
Hodnota dlouhodobého tréninku
je hlavně v tom, že se děti naučí
respektovat sebe i ostatní a tvrdě
pracovat při všem, co kdy v životě
budou dělat. Učit se tenis, to jsou
i lekce, jak žít šťastný a produktivní
život,“ uzavřel Josef Kramoliš hodnocení první poloviny zimní sezony.

VOLEJBAL TJ ROŽNOV P. R.
hala SŠZePř
Neděle 6. 3.
TJ ROŽNOV –
SK 1 AC UHERSKÝ BROD
10.00 a 13.00 hodin
FLORBAL
1. FBK ROŽNOV P. R.
2. liga žen – skupina 7
Neděle 6. 3.
1. FBK R. p. R. / FbK Horní Suchá
9.00 hodin – hala SŠIEŘ
S.K.P.E.M.A. Opava /1. FBK R. p. R.
12.45 hodin – hala SŠIEŘ
Muži A – 1. liga mužů – vyřazovací
boje – předběžný termín
Neděle 6. 3.
17.00 hodin – hala SŠIEŘ
Muži A – 1. liga mužů – vyřazovací
boje – předběžný termín
Sobota 12. 3.
19.30 hodin – hala SŠIEŘ

Muži D – Moravskoslezská soutěž mužů
Neděle 13. 3.
1. FBK R. p. R. / Z.F.K. Petrovice C
10.15 hodin – hala SŠIEŘ
1. FBK R. p. R. / FBK SKP
Frenštát p. R.
14.00 hodin – hala SŠIEŘ
Muži A – 1. liga mužů – vyřazovací
boje – předběžný termín
Neděle 13. 3.
17.00 hodin – hala SŠIEŘ
Muži A – 1. liga mužů – vyřazovací
boje – předběžné termíny
Sobota 19. 3. – 19.30 hodin
Neděle 20. 3. – 17.00 hodin
Sobota 26. 3. – 19.30 hodin
Neděle 27. 3. – 17.00 hodin
hala SŠIEŘ
STOLNÍ TENIS
tělocvična ZŠ 5. května
Sobota 12. 3.
Krajská soutěž B
TJ R. p. R. C / TJ Sokol Šarovy B
17.00 hodin
Neděle 13. 3.
Krajská soutěž B
TJ R. p. R. C / T.J. Sokol Vsetín B
10.30 hodin
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