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Oslavme společně Den Země. V pátek 22. dubna se od rána do
dvou hodin odpoledne uskuteční v parku a na Masarykově náměstí pro školáky soutěže, hry a několik překvapení. Program připravuje město Rožnov, Střední škola zemědělská a přírodovědná
a společnost FCC. Také se můžete 21. nebo 22. 4. zapojit do
akce Ukliďme Rožnov a očistit svůj oblíbený kousek města.

Veřejné interpelace: dvě hodiny otázek a odpovědí
Historicky první veřejné interpelace v Rožnově pod Radhoštěm se setkaly s příznivým ohlasem obyvatel, kteří se přišli
zeptat na problémy, jež je trápí. Zasedací místnost radnice
byla zaplněná z poloviny.
Alexandra Buršíková

bursikova@tvbeskyd.cz

Veřejné interpelace, tedy diskuze
lidí s vedením města a rožnovské
policie o aktuálních i vleklých
problémech, se konaly historicky
poprvé ve středu 2. března. Zaseda
cí místnost radnice byla zaplněná
zhruba z poloviny.

„Chtěli jsme dát lidem prostor,
aby se nás zeptali na to, co je zajímá.
Řadu věcí, které je trápí, už řešíme
delší dobu. Všechny náměty jsme si
ale pečlivě poznačili a teď se pustí
me do analýzy těch nejpalčivějších,
jejichž řešení probereme s vedou
cími jednotlivých odborů radnice.
Lidi poté budeme o tom, jak jsme
s jejich podněty naložili, informo
vat,“ řekl starosta Radim Holiš.

Otázky a náměty, které od čtyř
do šesti hodin odpoledne v zase
dací místnosti padaly, byly různo
rodé. Každý chtěl být informován
o tom, co se přímo jeho osobně
dotýká.
„Zajímalo by mě, jestli město
uvažuje o tom, že by pro důchodce
vybudovalo dům s pečovatelskou
službou, popřípadě penzion. Zatím
je v Rožnově jen domov důchodců,
tam jsou ale umísťováni jen lidé,
kteří jsou už nemohoucí,“ zeptala
se například seniorka.
Podle místostarosty Jana Kučery
se sociální služby dělí na několik
typů. Některé jsou terénní, jiné am

bulantní a další zase pobytové. Ty
jsou ale desetkrát dražší než ostat
ní. „Bohužel, situace je v rámci re
publiky i Zlínského kraje taková, že
co se týká pobytových zařízení, tak
kromě osob se zdravotním a men
tálním postižením je stop stav
a tlak na snižování kapacit. To zna
mená, že nemůžeme čekat finanční
podporu. Pokud by do toho mělo
město jít, stál by ho provoz takové
ho zařízení zhruba deset milionů
korun ročně. Pro dokreslení. Na
veškeré investiční akce má Rožnov
v rozpočtu třicet milionů korun na
rok,“ vysvětlil Jan Kučera.
Pokračování na straně 3 »

ČTENÁŘSKÝ ŠTRÚDL POPÁTÉ. Průvod, jehož součástí je pojídání štrúdlu, prošel Rožnovem ve středu 16. března. Do ulic se vydal od budovy knihovny, zastavil se u památníku Františka Palackého, zavítal k radnici na Masarykově náměstí a došel až k soše Věčného čtenáře, která připomíná Čeňka Kramoliše. Čtenářský štrúdl je autorský nápad rožnovské
knihovny, jehož účelem je upozornit na aktivity, které organizace pořádá mimo budovu.
(bur), foto: Alexandra Buršíková Více informací naleznete na straně 9 »

INZERCE

VODA TOPENÍ PLYN

TRUMF

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

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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Strážníci pracují dobře, shodli se zastupitelé
Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Zprávu o činnosti městské policie
za uplynulý rok předložil zastupite
lům ředitel rožnovské městské poli
cie Aleš Pilař.
„Děkuji vám za důvěru, kterou
jste mně loni vložili tím, že jste se
shodli na tom, abych vedl městskou
bezpečnostní složku. Nyní přišel
čas, abych nejen svoji činnost, ale
činnost celé městské policie zhod
notil. Přijali jsme dva tisíce dvě
stě oznámení a řešili zhruba stejný
počet přestupků,“ vypočítal Aleš
Pilař.

”Loni jsme přijali na dva tisíce dvě stě oznámení
a řešili zhruba stejný počet přestupků,„ vypočítal ředitel městské policie Aleš Pilař.

Většinou se opět jednalo o pře
stupky proti bezpečnosti a plynu
losti silničního provozu. Násle
dovaly přestupky proti veřejnému
pořádku, proti majetku a za poru
šení obecně závazné vyhlášky.
Strážníci udělili 999 blokových
pokut, podali 152 oznámení ke
správnímu řízení, v 62 případech
spolupracovali se státní policií,
předvedli 27 hledaných osob
a 1 976 řidičů předvolali kvůli
nesprávnému parkování. Na po
kutách bylo v blokovém řízení vy

bráno dvě stě jedenáct tisíc korun.
Městská policie ale nedohlíží jen
na veřejný pořádek nebo silnič
ní provoz. „V loňském roce jsme
odchytili sto čtyřicet zvířat a za
evidovali sto devadesát ztrát. Kro
mě toho spolupracujeme s řadou
subjektů při zajišťování velkého
množství kulturních nebo spole
čenských akcí. V oblasti prevence
kriminality jsme realizovali besíd
ky a přednášky na mateřských,
základních i středních školách,“
vylíčil Aleš Pilař.

Zastupitelé vzali zprávu o čin
nosti městské policie na vědomí.
„Chválím strážníky za to, že kladou
důraz nejen na represi, ale také na
prevenci,“ řekl Petr Kopecký.
„Já bych chtěl městské policii
za její práci poděkovat, v ulicích je
vidět,“ pochválil zastupitel Libor
Zavadil.
Jaroslav Kučera ocenil, že od lidí
neslyšel k práci strážníků žádné
připomínky. „Obecně se málo chvá
lí, takže když nekritizují, znamená
to, že jsou spokojeni,“ zhodnotil.

ZAUJALO NÁS

Centralizují kulturu
i sociální služby
Soutěže Rožnov objektivem, Spor
tovec roku, Kvetoucí město a Den
seniorů. To jsou akce, které v letoš
ním roce přechází z městského úřa
du na T klub – kulturní agenturu.
„Rozumím tomu, že když má
Rožnov svou profesionální kul
turní organizaci, tak chce mít pod
jednou střechou pořádání akcí,
které s kulturou souvisejí. Předpo
kládáme lepší koordinaci, propa
gaci a finanční efektivitu. Ostatně
už v loňském roce jsme s městem
spolupořádali Jarmark nezisko
vek. Také jsme zajistili kulturní
program v rámci akce Běh Emila
Zátopka a v uplynulých letech ve
spolupráci s městem zajišťovali
i program Rozsvícení vánočního
stromu. Zvládli jsme to a v pří
padě navýšení našeho rozpočtu
o nákladové položky, které s pře
váděnými akcemi souvisejí, jsme
schopni pokračovat,“ přiblížila
ředitelka T klubu – kulturní agen
tury Lenka Vičarová.
Přesun akcí a následně i peněz si
vyžádalo druhé letošní rozpočtové
opatření ve výši 1,17 milionu korun
na straně příjmů i výdajů, které
schválili zastupitelé.
„Další významnou položkou
v rozpočtovém opatření je členský
příspěvek do projektu společné
ho financování sociální oblasti,
v němž je zapojeno sedm obcí Mi
kroregionu Rožnovsko,“ vylíčil mís
tostarosta Jan Kučera.
A méně významná část peněz,
které zastupitelé uvolnili v rámci
rozpočtového opatření, je určena
na menší investiční akce. „Je to
například dobudování chodníků
v Kramolišově a v Ostravské ulici,
vybudování WC u Mlýnské doli
ny a rekonstrukce Svazarmovské
ulice,“ vylíčil vedoucí finančního
odboru městského úřadu Martin
Hrnčárek.
(bur)

JOSEFSKÝ JARMARK. Tisícovky lidí zamířily na tradiční Josefský jarmark, který se konal v pátek 18. a v sobotu 19. března na Masarykově náměstí. Ve dvoudenním doprovodném programu se na pódiu představily děti ze Základní školy Koryčanské Paseky, cimbálová
muzika Kordulka z Huslenek, folklorně-bigbítová skupina Docuku z Valašského Meziříčí (na snímku), rožnovská cimbálová muzika
souboru Radhošť, dechová hudba Horňané z Horní Bečvy nebo domácí hudební skupina Fish & Fish. „Po oba dny více než stovka
prodejců nabízela jarmareční zboží jako kytice, květinové vazby, keramiku, svíčky, sýry, perníčky, masné výrobky a mnoho dalšího
zboží,“ přiblížil za pořádající organizující T klub – kulturní agenturu Pavel Jakubík.
(bur), foto: Alexandra Buršíková

Dluhy za nájem? Dva miliony korun 1. máj na náměstí
Neplatiči dluží v Rožnově pod
Radhoštěm za činže v městských
bytech dva miliony sto dvacet šest
tisíc korun, což je zhruba stejně
jako loni touhle dobou.
Naprostou většinu z této částky,
přesně dva miliony korun, tvoří po
hledávky soudně vystěhovaných,
přestěhovaných či mrtvých nájem
níků. „V loňském roce nedošlo
k žádnému exekučnímu vystěhová
ní. Na druhou stranu ale dlužníky
pravidelně vyzýváme k zaplacení,“
poznamenala místostarostka Kris
týna Kosová.
Pro porovnání: v roce předchá
zejícím bylo vystěhováno hned pět
dlužníků, jejichž dluh byl poté vy

máhán prostřednictvím soudních
a exekučních řízení.
Ne všichni bydlící dlužníci jsou
ale chronickými neplatiči. „Někteří
dluží jen za jeden či dva nájmy. Po
kud se nájemník s platbou opozdí,
už se dostane do evidence,“ upo
zornila Pavla Bambušková z bytové
agendy městského úřadu.
Odbor správy majetku eviduje
průběžně téměř stovku žádostí
o bydlení v městských bytech.
„Vzhledem k tomu, že spravujeme
jen tři sta dvacet šest bytů, je čeka
cí doba mezi třemi až čtyřmi lety.
V případě malých bytových jedno
tek ale může být o něco kratší,“ vy
světlila Pavla Bambušková. (bur)

Kdo přijde o první květnové neděli
na Masarykovo náměstí, neprohlou
pí. Město totiž na 1. máj připravilo
zábavu pro malé i velké Rožnovany.
„Program, který poběží od devíti do
třinácti hodin, si užijí hlavně děti,
zkrátka ale nepřijdou ani dospělí,“
pozval místostarosta Jan Kučera
s tím, že kromě kulturních vystou
pení jsou pro příchozí připraveny
i sportovní aktivity. Vyzkoušet si bu
dou moci například hokej, házenou
nebo florbal. Program nabídnou
i Pohádkové lázně, které pro malé
návštěvníky připravily tvořivé díl
ny. A tradičně se zájemcům otevře
skanzen, kde se ve dvě hodiny odpo
ledne začne stavět májka.
(bur)
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Rožnov hledá alternativu pro ztrátovou linku
Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Čtyři sta šedesát tisíc korun zaplatí
Rožnov pod Radhoštěm Zlínskému
kraji za autobusovou dopravu do
místní části Dolní Paseky. Linku
využívá denně padesát cestujících.
Do celokrajského systému do
pravní obslužnosti přispívá město
částkou sto korun na osobu a rok,
což činí milion sedm set tisíc.
„Linka na Dolní Paseky ale byla
krajským úřadem vyhodnocena
jako lokální, což znamená, že nemá
charakter meziměstské dopravy.
Pokud tedy má být zachována, je
po nás požadována úhrada ve výši
sta procent nákladů,“ vysvětlil ve
doucí finančního odboru městské
ho úřadu Martin Hrnčárek.
Radní se podle něj už v roce 2014
zabývali možností, že by město zří
dilo vlastní MHD, nicméně finanč
ní analýza ukázala, že tento způsob
řešení by byl několikanásobně draž
ší než nyní. „Touto cestou jsme se

Do celokrajského systému dopravní obslužnosti přispívá Rožnov pod Radhoštěm částkou sto korun na
osobu a rok, což činí milion sedm set tisíc korun.

ubírat nechtěli. Současné vedení
mezi čtyřmi a pěti miliony korun,
města zvažuje jiné alternativy, ty
jiná, například Uherské Hradiště,
však ještě nejsou rozhodnuty,“ řekl
Uherský Brod, Holešov a Rožnov
Martin Hrnčárek.
platily jen paušál. V rámci rovnos
Ztráta za provoz linky každý rok
ti jsme to tedy nastavili tak, aby
roste. Zatímco v roce 2013 město
chom do roku dva tisíce šestnáct
nehradilo nic, neboť spoj byl pla
dorovnali plné náklady spojené
cen v rám
se ztrátovými
ci
paušálu,
linkami,“ vy
v roce 2014
světlil krajský
”Když lidem nabídneme lepší
už to bylo 138
radní pro do
formu, jak cestovat z okrajotisíc, loni 322
pravu a rož
vých částí do centra nebo nátisíc a letos
novský zastu
kupních zón, tak se nám sníží
460 tisíc ko
pitel Jaroslav
automobilová doprava.„
run. Úhradu
Kučera.
Vít Matějka, zastupitel
ztráty poža
Podle něj
duje krajský
se ale musí vy
úřad třetím
tvořit systém,
rokem kvůli nepoměru v platbách
jak hromadnou dopravu v Rožnově
jednotlivých měst. „Některá si už
zajistit. „To je ale diskuze pro ko
dlouhodobě hradí veškeré náklady
misi odborníků, v níž by měly být
spojené s městskou hromadnou
zastoupeny i jednotlivé sociální
dopravou sama. Například Vsetín
skupiny, které dopravu využívají,“
devět milionů a Valašské Meziříčí
řekl Jaroslav Kučera.

Zastupitel Vít Matějka upozor
nil, že jedním ze zásadních důvo
dů, proč nastavit systém městské
hromadné dopravy, je efekt snížení
té individuální. „Když lidem na
bídneme lepší formu, jak cestovat
z okrajových částí do centra nebo
nákupních zón, tak se nám sníží
automobilová doprava,“ řekl Vít
Matějka.
Markéta Blinková zdůraznila,
že linku využívají zejména senioři,
kteří se potřebují dostat na polikli
niku a nákupy, a také děti, které se
autobusem dopravují do škol. Není
proto možné linku zrušit. „Podle
mě by bylo dobré zvážit alternativu
výběrového řízení na nového posky
tovatele služby,“ řekla zastupitelka.
Prověřením možností, jak za
bezpečit kvalitní dopravní obsluž
nost v Dolních Pasekách, se bude
vedení radnice v příštích měsících
intenzivně zabývat.

První veřejné interpelace: dvě hodiny otázek a odpovědí

Ačkoli byla zasedací místnost radnice zaplněná jen z poloviny, diskutovalo se živě celé dvě hodiny. Foto: Alexandra Buršíková

» Dokončení ze strany 1

V případě, že by město takovou služ
bu zřídilo, muselo by třetinu toho,
co by mohlo postavit, dát ročně na
její provoz. „A to by bylo pro většinu
občanů zřejmě nepřijatelné. Co ale
je v moci města, je výstavba uzpů
sobeného bydlení pro seniory, tedy
menších bytů, které by byly bezbari
érové a uzpůsobené k obývání lidmi
s menšími omezeními, již by vyu
žívali terénní služby. Už jsme našli
a teď budeme hledat dotační titul,
který by nám s financováním stavby
pomohl,“ vylíčil Jan Kučera.
Další dotaz směřoval k bezpeč
nosti na silnicích. „Jsem obyvatel Ty

lovic a vodím dítě do tamní mateřské
školy. Ta ale stojí u silnice, po níž jez
dí auta strašně rychle. Protože vím,
že jinde na přechodech u škol bývají
ráno strážníci, tak by mě zajímalo,
zda by nemohli pohlídat i přechod
v Tylovicích,“ zeptal se muž.
Ředitel městské policie odpově
děl, že by to bylo problematické.
„Strážníci totiž stojí na přecho
dech, které jsou ještě frekventova
nější. Můžeme to zkusit přehod
notit a na nějaký čas jednu hlídku
přemístit. Obávám se ale, že pak
bude chybět tam, kde je situace ješ
tě horší. Možná by problém mohl
vyřešit mobilní radar, který plánu

jeme koupit a jenž by místo mohl
ohlídat,“ poznamenal Aleš Pilař.
Další lidi zajímala doprava v Již
ním Městě. „Slyšel jsem, že město
začíná připravovat projekt, který by
omezil dopravu na Tyršově nábřeží
a v jižní části Meziříčské ulice. Po
dle mě by ale bylo dobré zaměřit se
i na severní část Meziříčské, která
bude exponovaná, neboť kvůli vý
stavbě světelné signalizace povede
veškerá doprava ke Kauflandu prá
vě po ní,“ vyslovil podnět obyvatel
Jižního Města.
Podle starosty Radima Holiše
dojde v Jižním Městě po rekon
strukci silnice I/35 a plánované

výstavbě obchodního domu ke
změně fungování dopravy a návyků
obyvatel. „Můžeme se ale zatím jen
domnívat, kudy budou řidiči jezdit.
Máme na projekt v rozpočtu vyčle
něny peníze, musíme ale počkat do
doby, jak dopadne realizace silnice
I/35 a jak se nám poté změní funkč
ní dopravní vazby,“ odpověděl Ra
dim Holiš.
Lidem, kteří na veřejné interpe
lace přišli, si průběh jednání po
chvalovali.
„Je to dobrý počin, který má smy
sl. Lidé díky tomu, že se mohou na
vedení města přímo obrátit, získají
k němu důvěru,“ řekl Jan Tomčík.
„Přišel jsem podpořit kamarádku
ohledně psího útulku. Má pro jeho
fungování významný přínos, zejmé
na v distribuci psů k novým maji
telům. Paradoxně ale nyní nemůže
chodit pejsky venčit, protože poru
šila pravidla, která nemají co do či
nění se zdravým selským rozumem.
Pes, s nímž byla na procházce, totiž
neměl náhubek. Ona ho ale dobře
zná, takže to, že mu košík na chví
li sundala, nevadí. Navíc nechápu,
proč by nemohla zveřejňovat nabíd
ku psů z útulku na internetu, když
všude jinde to možné je. Starosta
přislíbil, že se na problém podívá,
za to jsem rád. Přišel jsem ale také
kvůli tomu, abych slyšel názory na
problémy, které v Rožnově máme.
Otevřenost vedení města mě mile
překvapila,“ zhodnotil David Holiš.
Veřejné interpelace se budou
pravidelně opakovat, a to vždy ná
sledující středu po úterním jednání
zastupitelstva.
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Karta hosta nabídne turistům výrazné slevy
Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Kartu hosta, novinku pro letošní
turistickou sezonu, představil na
Vll. konferenci cestovního ruchu
Východní Moravy rožnovský desti
nační manažer Marek Havran.
„Nabídne hned několik výraz
ných slev na přibližně šest největ
ších místních atraktivit, jako je
Valašské muzeum v přírodě, Rož
novské pivní lázně nebo Jurkovičo
va rozhledna. Kartu s kupony, díky
nimž návštěvník města ušetří až ně
kolik stovek korun, získá každý, kdo
se v Rožnově ubytuje alespoň na
dvě noci,“ přiblížil Marek Havran.
Účastníkům konference dále
představil tištěnou brožurku s pře
hledem významných akcí roku,
kterou Rožnov vydal vůbec poprvé
v historii a která se podle něj setka
la s příznivým ohlasem.
Třetí a poslední novinkou, o níž
destinační manažer před odbor
níky z mnoha míst Moravy, Čech

Destinační manažer Marek Havran představil na Vll. konferenci cestovního ruchu Východní Moravy novinky pro letošní
turistickou sezonu v Rožnově pod Radhoštěm.
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sledovat pak budou třídenní Veliko
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žící i chystané projekty a zároveň
dající Centrály cestovního ruchu
se potkat se spoustou odborníků
Východní Moravy Dana Daňová
v cestovním ruchu a předběžně pro
informovala o výsledcích cestovní
diskutovat další spolupráce,“ řekl
ho ruchu v tomto regionu za rok
Marek Havran s tím, že velkou akcí
2015 a ředitel společnosti m-Ark
ve městě byl Josefský jarmark, který
pak prezentoval statistické výsled

ky a trendy návštěvnosti Zlínského
kraje a dalších moravských krajů
v loňském roce.
Závěr konference patřil vyhlášení
výsledků soutěže HIT sezony, kte
rou vyhrálo Centrum slováckých
tradic. V nepodnikatelském sektoru
zvítězil produkt města Kroměříž
nazvaný Kroměříž 2016 v barvách,
světle, umění. Počinem roku se stala
rozhledna Kelčský Javorník.
„Cena pro nás byla překvapením
a zároveň nás velmi potěšila. Tako
vý úspěch jsme nečekali. Jen jsme
využili příležitosti přihlásit se,“
komentovala ocenění Markéta Bur
dová, projektová manažerka Pod
hostýnského mikroregionu, který
sdružuje patnáct obcí.
Přesná čísla návštěvnosti k dis
pozici nejsou, neboť je rozhledna
přístupná zdarma. Podle Markéty
Burdové už ale na Kelčský Javorník
zavítaly tisíce lidí.

ŠPLH O TYČI. Závod ve šplhu na tyči
uspořádali pro děti ze základních škol
pracovníci Střediska volného času. Do
tělocvičny Základní školy 5. května se
sjelo na sto třicet mladých sportovců
z města i okolních obcí. „Všichni závodníci měli dva platné pokusy a do celkového pořadí se počítal lepší z obou
časů,“ vysvětlil Pavel Navařík ze Střediska volného času. Nejmladším účastníkem byl Vojtěch Kubíček z Mateřské
školy Sportovka, který závod zdolal
v čase 9,97 sekund a nejrychlejším byl
David Giebel z 9. třídy Základní školy
Videčská, který vyhrál v neuvěřitelném
čase 2,28 sekund, což je absolutní rekord všech dosavadních ročníků. První tři závodníci v každé z devatenácti
věkových kategorií obdrželi diplom
a medaili. Pořadatelé se už těší na příští ročník a zároveň zvou na Školní gymnastickou přehlídku, která se uskuteční
rovněž v Základní škole 5. května ve
středu 30. března od 14 hodin. (bur)
Foto: Lukáš Španihel

Závody kočárků: maminky, rozhýbejte se Parkinsonici se vydají na Sůkenickou
Strolleringové závody, neboli závo
dy s kočárky odstartují v rožnov
ském parku v neděli 10. dubna ve tři
hodiny odpoledne.
„Cílem akce je motivovat mamin
ky na mateřské dovolené k pravidel
nému pohybu a sportu. Chceme uká
zat, že sportovat lze i s kočárkem,“
vysvětluje Edita Berková, zakladatel
ka programu Strollering. Pravidelné
sportovní aktivity maminek podle
ní probouzí u dětí od raného dětství
přirozený vztah ke sportu. Děti se
tak od svých rodičů učí, že sport pa
tří ke každodennímu rytmu života.
Podstatou závodu je chůze s kočár

kem na sto metrů dlouhé trati v co
nejkratším čase. Pro soutěžící jsou
připraveny tři hlavní kategorie: pro
maminky, pro tatínky a pro děti, kte
ré závodí s dětskými kočárky a s pa
nenkami. Součástí sportovního klání
bude doprovodný program určený
především pro nejmladší účastníky.
„Akce polovinou padesátiko
runového rodinného startovného
podpoří neziskovou organizaci
Iskérka, druhá polovina výtěžku
poputuje do mateřinky 1. máje,“
prozradila za organizátory v Rož
nově pod Radhoštěm Hana Janta
čová.
(bur)

Benefiční koncert a výlet na Sůke
nickou pořádá v rámci Světového
dne Parkinsonovy choroby Klub
rožnovských parkinsoniků. „Konat
se bude 8. dubna od 17 hodin odpo
ledne v evangelickém kostele, kde
vystoupí Dalibor Štrunc a jeho Cim
bál Classic. „Určen je veřejnosti,
vstupné dobrovolné a výtěžek bude
použit na provoz našeho klubu,“
přiblížila předsedkyně rožnovských
parkinsoniků Vlaďka Svobodová.
Výlet na Sůkenickou je určen jen
nemocným. V sobotu 9. dubna se
v tamní restauraci sejde na sto par
kinsoniků z celé republiky. „Kdo

bude mít sílu a chuť, může se vydat
na kopec, ostatní se projdou po okol
ní krajině,“ řekla Vlaďka Svobodová.
Klub parkinsoniků funguje v Rož
nově tři roky a má dvacet členů ve
věku od 56 do 87 let. „Založila jsem
jej, protože manžel se s nemocí po
týká už dvanáct let. Když se to do
zvěděl, byla to pro něj velká rána,
neboť byl velmi činorodý. Nyní je
většinu dne upoután k posteli,“ vy
světlila Vlaďka Svobodová.
Parkinsonici se scházejí v inter
nátu zemědělské školy. Nejen že
jednou týdně společně cvičí, ale po
řádají nejrůznější akce.
(bur)
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Jarní očista začíná. Přeparkujte
Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Jarní úklid města začíná. Zametací
stroje vyjedou do ulic Rožnova už
v pondělí 4. dubna. Za měsíc očis
tí šestadevadesát kilometrů silnic,
jednapadesát kilometrů chodníků,
pětapadesát metrů schodů a pět
a půl hektaru parkovišť.
Majitelé a provozovatelé aut bu
dou o blokové očistě informováni
dopravní značkou, která bude na
dotčených komunikacích umístěna
sedm dnů před zahájením úklidu.
Městští policisté upozorňují, že
motoristé, kteří svá auta v daném
termínu nepřeparkují, tím poruší
zákon o silničním provozu. Za to
jim hrozí až dvoutisícová pokuta.

Motoristé, kteří nepřesunou své vozy, tím poruší
zákon o silničním provozu. Strážníci jim mohou
uložit pokutu až do výše dvou tisíc korun.

„Letos už nebudeme benevolent
ní. Řidiče, kteří budou blokovat
ulice a znemožňovat tím očistu,
předvoláme k podání vysvětlení, po
případě zaplacení pokuty,“ popsal
ředitel městské policie Aleš Pilař
s tím, že loni strážníci řešili v době
úklidu města přes stovku přestupků.
„Pouze třicet jsme je řešili domlu
vou, ostatní od nás dostali blokovou
pokutu,“ doplnil Aleš Pilař.
Zametací stroje se do konce dub
na postarají o úklid více než tří set
čtyřiceti tun posypového materiálu
a téměř třiašedesáti tun soli, kterou
město nechalo vysypat na komuni
kace v zimních měsících.

„Množství použitého materiálu
je nižší než v předchozím roce,
kdy bylo v Rožnově na údržbu sil
nic a chodníků použito čtyři sta
sedmdesát tun posypu a pětaosm
desát tun soli,“ řekl mluvčí města
Tomáš Gross.
Očista bude probíhat denně od
šesti hodin ráno do pěti hodin od
poledne. „Prosíme vlastníky vozidel,
aby vyklidili parkoviště a jednotlivá
stání v daném termínu a tím umožni
li bezproblémový úklid. Efektivnost
prací bude totiž z velké části záviset
na vstřícném přístupu obyvatel a or
ganizací,“ požádal motoristy Pavel
Solanský z odboru správy majetku.

KRÁTCE

Pozor na zloděje kol

Policisté se začínají s nadcházejí
cím jarem zabývat krádežemi jízd
ních kol. Od začátku roku řešili
na Valašsku už sedmnáct krádeží.
V pěti případech se jednalo o pře
stupek proti majetku, v ostatních
o trestný čin krádeže.
Proti zlodějům je podle preven
tisty Vladislava Malcharczika dobré
se pojistit výběrem bezpečného mís
ta s větším pohybem lidí a dostateč
ným osvětlením. „Vhodné je využít
k zajištění nějaký pevný předmět,
buď k tomu určený stojan, nebo
sloup, plot a podobně. Kvalitním
zámkem je pak dobré pospojovat
více částí kola. Pokud bicykl uklá
dáme do koláren a sklepů, měli
bychom jej také zajistit kvalitním
zámkem. Místo je důležité pravidel
ně kontrolovat a dbát na to, aby se
do těchto společných míst nedostal
někdo nepovolaný,“ upozornil Vla
dislav Malcharczik.
(bur)

Galerie Crears představí Zdenu Höhmovou a Jaroslava Koléška
Zdena Höhmová a Jaroslav Kolé
šek. Dvě jména, dva umělci. Gale
rie Crears představí jejich díla od
30. března do 14. května.
Malířka Zdena Höhmová je vý
raznou osobností české výtvarné
scény. Dokumentuje to množství
autorských výstav, které byly reali
zovány u nás i v zahraničí, zastou
pením ve sbírkách institucí i sou
kromých, její činnost pedagogická
i působení v uměleckých seskupe
ních, jako například ve Sdružení Q.
Byla oceněna Cenou Města Brna
za rok 2012 za osobitý umělecký
projev. Výtvarné zaměření Zdeny
Höhmové se označuje jako imagi
nativní malba.
„Její význam se pro mě v čase
nemění. Pořád je to představivost,
obrazotvornost, fantazie. Jen v prů
běhu života se mění zdroj motiva
ce a inspirace. Pokud neděláte jen
rutinu a u malování přemýšlíte, tak
je na něm úžasná a dobrodružná ta
nekonečná možnost hledání a změ
ny. Přináší to sice neustálý neklid
a jsou s tím spojené chvíle vyčer

Malířka Zdena Höhmová patří ke střední generaci,
Foto: archiv Sdružení Q
která vstupovala do českého umění v 80. letech.

pání a nespokojenosti, ale přijdou
i momenty opravdového pocitu
štěstí,“ vylíčila malířka.
Tvorba Jaroslava Koléška je ori
entována na objekt a sochu. Ve
svém díle reaguje na realitu okol
ního světa. Zejména jej ovlivňuje
průmyslové prostředí a z části také
přírodní nebo duchovní vnímání.
„Industriální prostředí je pro mě
základním vodítkem k vytváření
pseudofosilií strojů, jejich součástí
a fragmentů. Jsou představeny tak,
jako by byly nalezeny v budoucnos
ti coby pozůstatky lidské činnosti,
která dávno ztratila svůj význam.
Diváka stavím do pozice archeo
loga znovuobjevujícího smysl věcí
a důvěrně známých tvarů, ovšem
už bez kontextu jejich původního
použití,“ přiblížil Jaroslav Koléšek.
Vernisáž se koná ve středu
30. března v pět hodin odpoledne.
„Výstavu i autory uvede malíř Boris
Jirků. Na zahájení zazpívá duo zpě
vaček, které bude překvapením ve
čera. Vstup je zdarma,“ pozvala ga
leristka Ingrid Kitzbergerová. (bur)

INZERCE

CESTOVNÍ KANCELÁŘ SPECIÁLNÍ NABÍDKA
ŘECKO – Chalkidiki

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

AKCE 1 + 1 ZDARMA!
TERMÍN: 31. 5.–9. 6. (10 dnů = 7 nocí) busem
studia, vl. strava 1. os. cena: 6 000 Kč
hotel se snídaní 1. os. cena: 6 900 Kč
hotel s polopenzí 1. os. cena: 7 900 Kč
2. osoba jede ZCELA ZDARMA!

TURECKO
TERMÍN: 27. 5.–3. 6. (8 dnů = 7 nocí)
4* hotely ALL INCLUSIVE!
h. Kleopatra Dr. B.
cena: 13 500 Kč
h. Lonicera World
cena: 14 300 Kč
děti od 7 200 Kč

CHORVATSKO
TERMÍN: 10. 6.–19. 6. (10 dnů = 7 nocí)
hotel Mediterian ***
cena: 7 500 Kč
hotel Riviera **
cena: 6 900 Kč
vila Dramalj
cena: 6 500 Kč
pavilony Riviera
cena: 6 500 Kč
doprava + polopenze v ceně!
dítě do 12 let ZCELA ZDARMA!

ITÁLIE – kemp Cesenatico
doprava + plná penze v ceně!
TERMÍN: 17. 6.–23. 6. (7 dnů = 4 noci)
stany – dospělí
cena: 3 400 Kč
karavany – dospělí
cena: 3 900 Kč
mobile homes – dospělí cena: 4 400 Kč
1. dítě od 2 500 Kč, 2. dítě od 1 500 Kč

TERMÍN: 17. 6.–26. 6. (10 dnů = 7 nocí)
stany – dospělí
cena: 4 500 Kč
karavany – dospělí
cena: 4 900 Kč
1. dítě od 2 600 Kč, 2. dítě ZDARMA!

MAĎARSKO – termály BÜKFÜRDÖ
TERMÍN: 6. 5.–8. 5. za 3 700 Kč
V ceně: bus, 2 noci s polopenzí, pobytová taxa, průvodce, vstupy.

MÁJOVÁ VÍDEŇ
TERMÍN: sobota 7. 5. za 550 Kč
V ceně: bus, průvodce Vídní.

KOMPLETNÍ NABÍDKU NALEZNETE
na www.jokratour.cz
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Na olympiádu letos přijedou partnerská města
Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Každý druhý rok se v Rožnově pod
Radhoštěm koná olympiáda dětí
a mládeže. V individuálních a ko
lektivních sportech poměří v červ
nu síly přes tisíc žáků nejen z míst
ních škol, ale také ze slovenské
Povážské Bystrice, polského Śremu
a maďarského Körmendu. Soutěžit
se bude například v lehké atletice,
plavání, malé kopané, vybíjené,
malé házené, basketbalu a dalších
disciplínách. Součástí olympiády
bývá také bohatý doprovodný zá
bavný a společenský program.
„Nabídli jsme letos možnost
účasti našim partnerským městům,
která projevila zájem. Tradičně se
účastnila Povážská Bystrica, nově
se ale můžeme těšit i na děti z pol
ského Śremu a maďarského Kör
mendu. Máme radost, protože akce
přinese nejen mezinárodní porov
nání sportovních výkonů, ale také
jazykovou výměnu a seznámení se
s odlišnými národnostmi. Bude nás
to stát o něco více peněz, protože
ve zvyku s partnerskými městy je
to, že přijíždějící si hradí dopravu,
a hostitel hradí náklady na místě,
ale výsledek bude stát za to,“ zhod
notil místostarosta Jan Kučera.
Projekt rožnovských olympiád
dětí a mládeže je součástí dlouho
dobého záměru města na podporu
volnočasových sportovních zájmo
vých aktivit, které by měly přispívat
ke zdravému životnímu stylu a pů
sobit preventivně proti negativním

Projekt rožnovských olympiád je součástí dlouhodobého záměru města
na podporu volnočasových aktivit, které by měly přispívat ke zdravému
životnímu stylu a působit preventivně proti negativním jevům.

Školáci změřili síly na Rožnovské olympiádě
dětí a mládeže naposledy v červnu roku 2014.

Foto: Alexandra Buršíková

jevům vyskytujícím se i u mladé
generace.
Spolupráce mezi partnerskými
městy Rožnova pod Radhoštěm je
široká. Jen pro letošní rok čítá téměř
padesát aktivit. „Nejrozsáhleji spo
lupracujeme s Považskou Bystricí,
letos pořádáme šestadvacet aktivit,
do kterých se zapojí především děti
a mládež. Ať už se jedná o společná
vystoupení souborů rožnovské zá
kladní umělecké školy, folklorních
skupin nebo o účast na mládežnic
kých házenkářských turnajích na
Slovensku i v Rožnově,“ popsal sta
rosta Radim Holiš, podle kterého ne
budou chybět ani tradiční akce, jako
jsou Bezhraniční valašení či účast
slovenských sportovců na Běhu rod
ným krajem Emila Zátopka.
Trojstranná smlouva je také pode
psána s polským Śremem a němec
kým Bergenem. „Do Německa chce
me opět vyslat studenty gymnázia
na jazykový kurz a do Polska se vy
dají mimo jiné děti na prázdninové
tábory nebo sportovci na Dny Śre
mu. Podobné je to i s maďarským
Körmendem, kam v příštím roce
vyjede minimálně jeden folklorní
soubor na tamní festival. Chystáme
také rozsáhlejší spolupráci v oblasti
architektury a sochařských sympo
zií, která jsou v Körmendu pravidel
ně pořádána, a u nás se dají propojit
například s Ledovým královstvím
nebo připravovanou venkovní gale
rií,“ doplnil Radim Holiš.

PRVNÍ ZMÍNKA O ROŽNOVĚ POCHÁZÍ Z ROKU 1267

Čeká nás jubilejní rok: máme ale co oslavovat?
Je tomu už téměř půl století, kdy celý Rožnov žil v roce 1967
ve znamení oslav sedmistého výročí první písemné zmínky o městě. Mnohé z tehdejších akcí připomínají dnes již
jen fotografie. Zůstaly však i některé hmatatelné připomínky jubilejního roku – pamětní medaile nebo kniha Ladislava
Nezdařila Horní chlapci, která tehdy obsadila první místo ve
vyhlášené literární soutěži.
Daniel Drápala

drapala@phil.muni.cz

Padesát let uplynulo, a tak by bylo
na místě si ono tři čtvrtě tisíciletí,
které by mělo připadnout na příští
rok, náležitě připomenout. Je ovšem
co slavit? Možná je to otázka zby
tečná, přesto stojí za to si ji položit.
Obdobně jako se za uplynulé půl
století zásadní měrou rozšířily naše
znalosti v přírodních a technických
vědách, stejně tak nové poznatky
přineslo i úsilí archeologů, historiků
a archivářů.

Na rozdíl od situace v polovině
minulého století je totiž dnes již
nezpochybnitelné, že oním místem
Rosenowe zmíněném v památné
závěti olomouckého biskupa Bru
na z roku 1267 není náš Rožnov.
Ostatně zvídavý čtenář Rožnov
ských malých tisků může již ně
kolik let listovat knížkou našeho
předního specialisty na moravský
středověk PhDr. Dalibora Janiše
s názvem Hrad a město Rožnov
v časech středověku. Na straně
šestnácté se mimo jiné dočteme:
„Tradice, která velmi úporně spo
juje vznik města a hradu Rožnova

s osobou biskupa Bruna, však vy
chází z písemnosti, kterou Čeněk
Kramoliš omylem zařadil do nej
starších rožnovských dějin.“
Jak se tedy zdá, před padesáti
lety slavili naši předchůdci něco, co
se ukázalo jak historická chiméra.
Ale nebyli jediní. Celé Českoslo
vensko si obdobně v roce 1929 při
pomínalo tisíc let od smrti knížete
Václava. Dnes již ale panuje všeo
becná shoda na tom, že starobo
leslavská vražda neproběhla roku
929, ale spíše v roce 935. Smířil-li
se tedy celý český národ s úpravou
letopočtu úmrtí svého zemského
patrona, proč bychom si i my Rož
nované nemohli přiznat, že k roku
1267 se opravdu žádná první dolo
žená a věrohodná písemná zmínka
neváže. Nebo budeme v duchu po
hádky o císařových nových šatech
zarputile trvat na tom, že se slavilo
před padesáti lety – a proto je třeba
totéž slavit i v roce 2017?!

Netřeba ale smutnět. I další speci
alisté na středověk, které před deseti
lety město oslovilo, sice zpochybnili
konkrétní rok 1267 a vazbu na závěť
olomouckého biskupa, nevyvrátili
ale, že v té době již první Rožno
vané – ale možná i jejich druhá či
třetí generace prožívali na březích
Bečvy a Hážovky své chvíle radost
né i truchlivé. Proč tedy neslavit, že
již tři čtvrtě tisíciletí obývá a žije ve
zdejší krajině lidské pokolení? Proč
nepřipomenout nelehké počátky,
kdy v nehostinné podhorské krajině
dobývali naši předkové chléb svůj
vezdejší? Slavme tedy. Připomínej
me si své kořeny a dějinnou podsta
tu, bez níž bychom jen stěží mohli
utvářet to, co pojmenováváme jako
lokální, regionální či národní identi
ta. Jen se prostě neblamujte tím, že
budeme skálopevně lpět na tom, že
chceme slavit sedm set padesát let
od první písemné zmínky. Tyto císa
řovy nové šaty za to jistě nestojí.

ROZHOVOR
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Migrace je velké téma, říká Marek Šindelka
Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

”S minulostí je každý hned hotový, všichni jsou si jistí tím, na čí straně by stáli, protože nikdo si
o sobě nemyslí, že je zlý. Současnost je ale mnohem méně jednoznačná. Vnímám tendenci
odebírat migrantům plnohodnotné lidství. A vidím v tom paralelu s Židy,„ líčí mladý spisovatel.

Několikrát do roka pořádá měst
ská knihovna besedu se spisovateli.
V únoru si se čtenáři přijel popo
vídat Marek Šindelka, autor bás
nické sbírky Strychnin a jiné básně
a prozaických děl Chyba, Zůstaňte
s námi a Mapa Anny.
Jste v Rožnově poprvé?
Byl jsem tu jako malý kluk s má
mou a bráchou. Vyrůstal jsem totiž
ve Frýdku-Místku, kde žije dosud
velká část mé rodiny. Pamatuji si, že
jsme si tenkrát udělali výlet na Rad
hošť. Z té návštěvy mi zbyla jen ml
havá vzpomínka. Beskydy ale znám
dobře. K tomuto regionu mám blíz
ký vztah, je to moje dětství. Stejně
jako Ostravsko a Karvinsko, kde
mám rodinu zase z tátovy strany.
Jezdili jsme tam vlakem za babič
kou a já měl strašně rád haldy hluši
ny a jezera kalu, kolem kterých vlak
projížděl. Přišlo mi to jako z pohád
ky, taková měsíční krajina.
Jste přirovnáván k Janu Balabánovi, stejně jako on máte rád povídkový žánr a píšete úsporným stylem.
Těší vás to srovnání, nebo je tomu
právě naopak?
Jestli mě někdo přirovnává
k Balabánovi, je to pro mě pocta.
Jana Balabána si ohromně vážím.
Dokázal, že na velkou literaturu
není potřeba velká plocha textu.
Nicméně myslím, že každý s po
vídkou pracujeme trochu jinak. Je
pravda, že název mé předposlední
knihy Zůstaňte s námi je hodně ba
labánovský. To je ale náhoda. Ten
název jsem vybral podle televizní
ho sloganu, který denně opakovali
moderátoři jisté televize. Jedna po
vídka z té knihy je totiž o hlasateli,
který vládne jazykem, je schopný,
charismatický, společensky oblí
bený, ale pod povrchem je úplně
prázdný. Slogan „zůstaňte s námi“
jej dokonale vystihuje. Ten člověk
se vlastně strašně bojí lidí, a záro
veň je fanaticky potřebuje k tomu,
aby zahlédl sám sebe, aby se doká
zal definovat. Přijde mi to pro tuhle
dobu příznačné.
Zvolil jste si povídkový žánr, který
nakladatelé nevydávají rádi, neboť
se prý špatně prodává. Četla jsem
v jednom rozhovoru, že nevidíte žádné velké téma. Proto píšete povídky?
Byl to trochu provokativní výrok,
na který spousta lidí reagovala až
hystericky, ale jsem rád, že to zved
lo nějaké vášně. Já mám prostě
pocit, že nejtypičtější znak světa,
v němž teď žijeme, je to, že nemá
žádnou ústřední dějovou linii. Ať
se snažím sebevíc, nevidím žádné
ho univerzálního ducha doby, žád

Marek Šindelka čtenářům představil povídky ze svých dvou posledních knih. Foto: Alexandra Buršíková
nou jasnou definici současnosti, na
které by se všichni shodli. Každý si
vytváří o realitě vlastní obraz. Mám
pocit, že se život rozpadl do straš
ného množství střepů, že se roze
vřel do jakéhosi vějíře. Najednou si
může člověk zvolit z tisícovky mož
ností, může se rozhodnout, že bude
hudebník, právník, svatý muž nebo
co já vím, ale paradoxně jako by ta
hle totální svoboda vytvářela na lidi
zvláštní tlak. Nejsou schopní se v té
nabídce zorientovat. Doba velkých
ideálů je dávno pryč. Už dávno ne
žijeme romány, spíš takové drobné
privátní povídky. Když jsem se roz
hodl, že budu psát o současnosti,
došlo mi, že žánr povídky k ní pro
stě perfektně přiléhá.
Myslíte si, že absence sjednocujícího prvku, velkého tématu je důvodem, proč si mnoho mladých autorů
volí dějinné tragické události?
Rozhodně. Protože to, co bylo,
je jistota. Tahle doba bude taky
jednou vypadat jednoduše, protože
dějiny jsou vždy redukce. Po bitvě
už je každý generál. Dnes všichni
dobře vědí, že nacisti byli zlí. Ale
když si přečtete Mefista, což je ro
mán, v němž Klaus Mann popsal
nástup Hitlera k moci dodnes ne
překonatelným způsobem, tak tam
jasně vidíte tu nejednoznačnost.
Nastupující zlo tehdy vnímalo jen
několik málo lidí. Většinová společ
nost se na něm tiše podílela, buď

svou nevědomostí, nebo pasivitou.
Dějiny jsou jako odtučňovací kúra
minulosti, realitu určité doby vždy
oholí na kost. Na srozumitelnou
linii, která vede k současnosti, na
příběh, který se zpětně jeví téměř
osudově, tak, že to nemohlo do
padnout jinak. Jenže ono to vždy
mohlo dopadnout tisíci způsoby.
O přítomnosti se uvažuje mnohem
hůř. Chybí orientační body. Je
mnohem těžší rozlišit, co je dobro
a co zlo. Tyhle kategorie jsou jasné
vždy až ex post.
Taky asi záleží na úhlu pohledu…
Určitě. Záleží na tom, kdo dějiny
píše, kdo vzpomíná, čí příběh se vy
práví. Já jsem ve své poslední knize
Mapa Anny řešil, co to příběh vlast
ně je. Historie je velký příběh. Ale
i život každého člověka je příběh.
Takže jsme zajatci příběhů, a všech
no bychom chtěli mít vypointované
a velkolepé. Nejen historické udá
losti, ale i své životy. A pokud se
nám to z nějakého důvodu nedaří,
tak si to vymyslíme. Tohle téma mě
zajímá a baví. Psát další historický
román by pro mě byla ztráta času,
protože je to už hotová věc. Kdežto
současnost je chůze po nezajištěné
cestě.
Máte teď něco rozpracovaného?
Ano. Sice nerad mluvím o vě
cech, na kterých zrovna pracuju,
ale můžu říct, že to bude kniha

o běžencích, kteří přicházejí do
Evropy. Skrze jejich pohled bude
nahlíženo na tento svět. Na Evro
pu, která je z jejich pohledu velmi
zvláštním chladným až nepřátel
ským místem. Celá ta debata kolem
migrační vlny se mě hodně dotkla.
Tohle je pro mě něco, o čem je tře
ba psát. O tom, jak jsou lidi v Evro
pě dodnes ve velkém ochotni ke zlu
a nenávisti. Jak snadno jsme ma
nipulovatelní skrz média a laciné
fráze populistických politiků. Jak
lakomí a ustrašení jsme ve všem
tom svém blahobytu. Protože my
nejsme nic jiného, než zhýčkaná
smetánka téhle planety, máme kaž
dý den co jíst, můžeme se koupat
v pitné vodě, to jsou věci, o kterých
si miliony lidí na tomhle světě mů
žou nechat jen zdát. Mluvili jsme
o druhé světové válce. Dnes nám
připadá šílené, že mohl někdo na
páchat taková zvěrstva. Jenže ono
se nezměnilo vůbec nic. Nepoučili
jsme se. Znovu se pokoušíme dé
monizovat nějakou skupinu lidí,
přenést na ni naše strachy a přede
vším problémy. Tohle udělal Hitler
s Židy. Omezil jim lidství. Řekl,
že to jsou lidé nižší kategorie. No,
a když na to ostatní přistoupili, ne
bylo už tak těžké začít s nimi podle
toho nakládat. Toho se bojím a za
to se stydím, že jsme klesli k tako
vým věcem. Můžeme se bát, ale
měli bychom i myslet. A proboha
aspoň trochu soucítit s druhými.
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Čas ubíhá různě – vždy podle toho s kým...
Lucie Maléřová

knihovna@knir.cz

23. dubna 1616 zemřel
v Stratfordu nad Avo
nou herec a dramatik,
jehož znají i ti, kteří
jeho dílo ještě nečetli... Libreta her
Williama Shakespeara známe ze
školy, stávají se předlohou velkofil
mů i dětských pohádek – a to i 400
let po jeho smrti. Můžeme ho ale
poznat i lépe... Přestože sám Willi
am se ke svým hrám inspiroval zná
mými příběhy z mytologie a dobové
literatury, jeho pojetí, jazyk, vtip
a dramatičnost jsou originálem,
který stojí za to číst i v dnešní době
– ať už v jakémkoliv překladu.
Literární vědci se ani dnes ne
shodnou na mnoha reáliích Shake

spearova života, záhady opřáda
jí jeho poetické sonety, někteří
dokonce zpochybňují i samotné
autorství jeho her.
Mohl skutečně na
psat syn rukavičká
ře, který se oženil již
v 18 letech, dramata
z anglického dvora
či italské vyšší třídy?
A je to pro nás vů
bec důležité vědět?
Dědictví, které
i přes čtyři století
promlouvá k dneš
ním čtenářům a di
vákům, stále prově
řuje naši schopnost
vnímat a myslet.
Láska, přetvářka,
boj o moc... nám jistě nejsou cizí.
Navíc je Shakespearův jazyk plný
poetických metafor, humoru i filo

sofie. Ani původní Romeo a Julie
není jen sladkým románkem, na kte
rý jej některé remaky zjednodušují...
Rožnovská měst
ská knihovna chce
připomenout Shake
spearovo
výročí
v pestrosti jeho doby.
10. března proběhla
v podkroví vernisáž
výstavy výtvarného
oboru ZUŠ – poetic
ké připomenutí osu
du Ofélie... Obrázky,
grafiky a citáty mů
žete zhlédnout i na
chodbách knihovny
– a to do 5. května,
kdy vás zveme na
dernisáž. Nabídne
podvečerní hru od 17 hodin a ve
černí hru od 20 hodin. V rámci
vzdělávacích programů pro školy,

které knihovna realizuje celoročně,
probíhají v jarních měsících i lekce
zaměřené na tragédii Král Lear (ov
šem z optiky dnešní doby). 26. dub
na pak zazní v cyklu Nechte knihy
promluvit Shakespearovy Sonety,
které jsou krom lásky prodchnuty
i věčnou pomíjivostí a metaforičnos
tí všeho kolem nás. Poezii doplní
zpěv a dobová hudba v podání cim
bálu a violoncella.
Stále je co slavit, v každém dni
objevíme mnohá výročí. Pojďme
si však tentokrát (kromě hodová
ní) připomenout zajímavou osob
nost i tím, že si nadělíme kulturní
událost – ať už v podobě psaného
textu, divadla, výstavy, poetického
večera, hudby, filmu či dokumen
tu. Protože to, co pro nás může
být jediným skutečným přínosem,
je inspirace... a ta přichází skrze
zážitek.

Hudební workshop, Člověk pokrokový a Karel Plíhal
Martin Valášek
tka@tka.cz

2. HUDEBNÍ WORKSHOP –
KREATON RÁDIA WAVE –
téma Ableton
Pátek 15. dubna – 16.00 – T klub
ČLOVĚK POKROKOVÝ
(BONUS a dj MARY C, Praha),
DIZZCOCK (Praha)
Pátek 15. dubna – 20.00 – T klub
KAREL PLÍHAL
Úterý 19. dubna
19.00 – kino Panorama
Koncem února proběhl v T klubu
první hudební workshop, který byl
hodně specifický a náročný, nic
méně ohlasy jak lektora Ventolina,
tak účastníků nás utvrdily v pokra
čování. Tentokrát se spolu s týmem
Kreaton Rádia Wave podíváme za
zoubek nejpoužívanějšímu softwaru

pro hraní elektronické hudby Able
ton Live a při té příležitosti Bonus
a Mary C zabrousí i trochu do vod
hudebních aplikací
pro iOS. Oba patří
k propagátorům no
vátorského přístupu
k tvorbě elektronic
ké muziky, ať už
na vlnách Českého
rozhlasu v pořadu
Scéna s Mary C
nebo na worksho
pech
pořádaných
pro děti i dospělé.
Akce bude probíhat
podobně jako ta
minulá – nejdříve
trocha teorie, potom
názorné ukázky a nakonec si budou
moci účastníci programy vyzkoušet.
A možná dojde i na vytvoření spo
lečné vlastní skladby. Workshop je
zdarma.
Večer odehrají oba protagonisté
koncert pod pseudonymem Člověk
pokrokový, po nich vystoupí praž

ský producent Dizzcock. Bonus se
po účinkování v několika skvělých
kapelách dal na sólovou tvorbu a cítí
se v ní velice dobře.
Rapper a DJ, to je
typická hiphopová
sestava, v tomto pří
padě ale s aktuálním
obsahem a strhující
atmosférou. Je to
jeho další krok do
nejistoty ve jménu
pokroku. Předsta
ví totiž Bonusovu
starší tvorbu v no
vých souvislostech
i dosud nehrané
Foto: Ota Nepilý novinky ve spojení
s avantgardními at
mosférickými beaty, které na živo
kombinuje, staví a boří Mary C.
Dizzcock vytváří osobité beatové
kompozice čerpající z vlivů britského
grimeu a bass music a často použí
vané vokální samply také prozrazují
fascinaci zámořským undergroun
dovým hip hopem. Živě vystupuje

s vizuálním umělcem Kolouchem,
který svou projekcí obohacuje už tak
pestrou hudbu o další rozměr.
Kdo by neznal Karla Plíhala!
No, možná ti později narození, ale
většina lidí si ho dobře pamatuje už
od osmdesátých let jako svéráznou
postavu české folkové scény. Jeho
tvorba je velmi originální a těžko
napodobitelná. Navazuje na nejlep
ší tradice českých bardů a přitom
jeho písničky nejsou vůbec jedno
duché, je vynikajícím kytaristou,
tak proč by si nezkomponoval
něco, kde může ukázat své umění.
Plíhal disponuje velkou slovní
fantazií. V jeho textech často na
cházíme pohádkovou tematiku:
bajky, zvířata, personifikaci, snové
zápletky a hraní se slovy ho unáší
do té míry, že napsal několik poda
řených básnických sbírek.
Do Rožnova se vrací po třech le
tech, tak předpokládáme, že se mu
publikum za to odvděčí. Pořad není
vhodný pro děti do 12 let.

Vytrhněte dvojlist, přeložte (do formátu A5) a poté perforovanou část prořízněte.
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Jeden svět je o ztrácení a nalézání domova
Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Hlavně na migraci a hledání do
mova se zaměřil letošní festival
dokumentárních filmů o lidských
právech Jeden svět. Upozorňuje ale
také na konflikt na Ukrajině.
„Česká republika mnoho posled
ních měsíců žije tématem migrace.
Vybrali jsme proto filmy, které se
zabývají různými pohledy, důvody
útěku, co znamená dostat se napří
klad ze Sýrie do Evropy, žít v Evro
pě a poznávat nové sousedy. Jestli
je možné, aby člověk, který utíká,
našel nový domov a byl tam šťast
ný,“ uvedla programová ředitelka
festivalu Hana Kulhánková.
Ve Zlínském kraji se festival
koná pouze ve Zlíně, Uherském
Hradišti a v Rožnově pod Radhoš
těm, kde se na něj diváci mohou
přijít podívat do kina Panorama od
11. do 13. dubna.
„Vzhledem k vysoké kvalitě le
tošních dokumentů je obtížné vyti
povat některé konkrétní, ale přesto
si nenechejte ujít Mezi věřícími,
který přináší zprávu o fungování
Červené mešity, jednoho z center

”Migrační krize nám ukázala hodně především o nás samotných. Uvědomili jsme si například, že domov nelze zobrazit. Je to komplex řady hodnot,
a nejen oblíbené bačkory,„ říká ředitelka festivalu Hana Kulhánková.

Festival o lidských právech startuje v kině Panorama 11. dubna.
radikálního islámu v Pákistánu.
Navazující V paprscích slunce je
pak pohledem do Severní Koreje,

který je hořký a děsivý, zároveň
však zvláštním způsobem vtipný,“
přiblížil ředitel kina Pavel Jakubík.

Neúplatní je podle něj jedním ze
snímků, který navazuje na předcho
zí ročníky. „Odehrává se v Senegalu
a přináší příběh někdejšího disiden
ta a bojovníka za práva lidu, který
se po vítězství v prezidentských vol
bách sám stal autokratickým vlád
cem, jenž je ochoten ohýbat demo
kratické principy ve svůj prospěch.
Dalším z filmů, který stojí za pozor
nost, je Aminin profil, jež mapuje
nejdříve osud lesbické blogerky na
pozadí událostí v Sýrii a poté se stá
vá detektivkou s nečekaným rozuz
lením a zajímavým příspěvkem do
debaty o moci médií a možnostech
manipulace pomocí sociálních sítí,“
řekl Pavel Jakubík.
Situaci na Ukrajině během ne
pokojů v letech 2013 a 2014 pak
mapuje snímek Rukojmí, který tak
přibližuje nám geograficky nejbliž
ší vojenský konflikt. „Celý festival
pak zakončíme filmem V kožešině.
Ten podává svědectví o zacházení
se zvířaty na kožešinových far
mách,“ doplnil za pořádající T klub
– kulturní agenturu Pavel Jakubík.

Čtenářský štrúdl je pro letošek sněden. Tak zase za rok
Pravidelná akce se koná
vždy v březnu, který je vyhlášen Měsícem čtenářů. Akce
cílí na propagaci čtení ve
společnosti.
Alexandra Buršíková

bursikova@tvbeskyd.cz

Čtenářský štrúdl je happening,
který se snaží upozornit na to, že
knihovna není jen statická institu
ce. A je to také recesistická akce,
jíž se pravidelně kromě knihovní
ků účastní dětští i dospělí čtenáři
a která nádavkem připomíná dva
literáty, a to Františka Palackého
a Čeňka Kramoliše.
Štrúdl, jehož součástí je také po
jídání stejnojmenného moučníku,
prošel Rožnovem ve středu 16. břez
na. Do ulic se vydal od budovy
knihovny, zastavil se u památníku
Františka Palackého, kde se čtenáři
dozvěděli zajímavosti o jeho životě.
Pak zavítal k radnici na Masaryko
vě náměstí, před níž uvolnění radní
četli společně s účastníky happenin
gu ze svých oblíbených knih, a do
šel až k soše Věčného čtenáře, která
připomíná Čeňka Kramoliše.
„Čtenářský štrúdl je autorský
nápad rožnovské knihovny. Jehož
účelem je upozornit na aktivity,
které pořádáme mimo budovu, na

Průvod se vydal od budovy
knihovny a zastavil se před radnicí.

Foto: Alexandra Buršíková

příklad na letní procházky městem,
nebo podzimní lampionový průvod
s názvem Putování s broučky. Zá
roveň cílíme na propagaci čtení,“
vylíčil ředitel knihovny Pavel Zajíc.
Knihovna pracuje s dětmi pravi
delně. Například na duben pro ně
pracovníci připravili novinku, a to
pravidelná představení loutkového
divadélka Rolo. Dále mohou malí
čtenáři přijít na besedu o Shake
spearovi, jehož výročí si svět připo
míná právě v dubnu.
„Máme tři tisíce dospělých
a osm set padesát dětských čtená
řů. Jsme rádi, že jejich počet nekle
sá, ačkoli obyvatelů města ubývá,“
upozornila knihovnice Alena Srov
nalová.
Průvod, který skončil u sochy
Věčného čtenáře symbolickým sně
dením štrúdlu, si přítomné děti užily.
„Jsem tady poprvé a moc se mi
to líbilo. Nejvíce asi společné čte
ní, kdy jsem si musela dávat pozor,
abych se nespletla,“ přiznala devíti
letá Anička Vlková, která čte nejra
ději dobrodružné knížky.
Vítek Svačina má nejraději kni
hy o starověku. „Naštěstí jich mají
v knihovně dost, takže se mám
pořád na co těšit,“ prozradil malý
čtenář, který se na akci bavil. „Nej
více se mi líbilo čtení před radnicí,“
usmál se devítiletý hoch. Společně
s kamarády si pochutnal na mouč
níku, který upekli knihovníci.
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Kalamitní stav knihovny se musí začít řešit
Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Rozšíření
provozních
ploch
knihovny, nejlépe formou přístav
by, je nutné a velmi aktuální. To je
závěr kontroly, která v příspěvkové
organizaci města probíhala od říj
na uplynulého roku do letošního
ledna.
Zaměřena byla na kvalitu posky
tování veřejných služeb, personální
vedení, účetní evidence a hospoda
ření s majetkem. Všechna sledo
vaná kritéria zhodnotil kontrolní
výbor zastupitelstva jako zcela bez
pochybení.
„S výsledky jsme spokojeni.
Knihovna plní své základní po

Otázkou rozšíření prostor knihovny a její modernizací se
město ve spolupráci s poradními orgány a pracovními
skupinami intenzivně zabývá. Možností je několik.

slání na velmi dobré úrovni a ve
sledovaných oblastech jsme ne
shledali žádné chyby,“ řekl před
seda kontrolního výboru Libor
Zavadil, který ale upozornil na
naprosto nevyhovující prostorové
podmínky.
„V současné době disponuje
knihovna plochou pro uživatele
a zaměstnance necelými čtyřmi
sty metry čtverečními, přičemž
plocha daná normou je kolem tisí
ce metrů čtverečních. Organizace
tak nemůže plnit některé meto
dické pokyny ministerstva kultury
a jím uložené úkoly.

S kalamitní situací, kdy se čtená
ři tísní, není kam ukládat nové kni
hy a pracovníci jsou namačkáni do
přeplněných kanceláří, se knihov
na potýká přes dvacet let.
„Naprostá většina příchozích
zůstává ve výpůjční hale, neboť je
pro ně budova nepřehledná, oddě
lení pro dospělé je maličké, knihy
jsou uložené do výšky a špatně se
vytahují z regálů. Dětské oddělení
je přestropováno, malí čtenáři mají
k dispozici jen dvě místnůstky, které
musejí pojmout dvanáct tisíc kní
žek, čtyři počítače a dělají se tam be
sedy,“ zhodnotil ředitel Pavel Zajíc.

Otázkou
rozšíření
prostor
knihovny a její modernizací se
město ve spolupráci s poradními
orgány a pracovními skupinami in
tenzivně zabývá.
„Možností je několik. Nechali
jsme si proto upřesnit, jaké prosto
ry potřebují rozšířit a kolik metrů
čtverečních by mělo přibýt. V kul
turní rozpočtové rezervě máme pro
tento rok vyčleněno deset milionů
korun, ty však nejsou určeny jen
na knihovnu, ale také na stavbu
víceúčelového kulturního centra,“
upozornil vedoucí odboru rozvoje
Ivo Marcin.

Městští policisté rozdávali v ulicích reflexní prvky
Chodci, kteří nejsou na silnicích
za snížené viditelnosti označeni
reflexními prvky, nedostávají zatím
pokuty. Strážníci jim jen domlou
vají. Podle novely zákona, která
začala platit na konci února, by ale
mohli ve správním řízení zaplatit
až dva a půl tisíce korun.
V rámci prevence uspořádali ve
středu 2. března strážníci v rožnov
ských ulicích preventivní akci, na
níž neoznačeným chodcům rozdá
vali reflexní prvky.
„Trochu mě překvapilo, když mě
zastavili. Ale dostala jsem jen na
rukáv pásku. Osvěta je dobrá, lidé
by měli být informováni, je to pro
jejich bezpečí. Chodím do Tylovic
za dcerou, takže tam reflexní prv
ky, které jsem dostala, upotřebím,“
vylíčila například Lenka Pátková.
„Něco jsem zaslechl v televizi,
ale spoléhal jsem na to, že mám
sportovní oblečení, které v sobě
bezpečnostní prvky obsahuje, ale
dozvěděl jsem se, že to nestačí. Tak
že budu používat to, co mi policisté
předali,“ řekl zase Pavel Hauser.

Strážníci chodcům rozdali několik desítek reflexních pásek. Foto: Alexandra Buršíková

Podle ředitele rožnovské měst
ské policie nerozdávali strážníci
jen bezpečnostní prvky. Také chod
ce poučili o tom, jak se správně na
komunikacích při snížené viditel
nosti chovat.
„V zákonu se mluví o tom, že
nově povinnost být označen platí
na místech, která jsou neosvětle
ná a mimo obec. I v Rožnově ale
taková nebezpečná místa jsou. Na
příklad na výpadovce na Tylovice,
kde je velmi komplikovaná doprav
ní situace, velký provoz a problémy
s vybudováním chodníků,“ vysvětlil
Aleš Pilař.
Na prevenci má městská policie
pro letošní rok vyčleněno přes de
set tisíc korun. Osvěta se neodehrá
vá jen v ulicích, zejména je směřo
vána do základních škol.
Podle Jiřího Hudce jsou preven
tivní akce přijímány kladně. „Lidé
vnímají, že to netlačíme do repre
se. Seznamujeme lidi s novinkami
a s tím, co je důležité vědět pro to,
aby nedocházelo ke zbytečným ne
hodám,“ upozornil strážník. (bur)

RADNICE INFORMUJE

Zápisy do mateřinek Podnikatelé, zřiďte si datové schránky Jarní svoz bioodpadu
Ředitelky mateřských škol zři
zovaných městem Rožnov pod
Radhoštěm v souladu s § 34, odst.
2 Školského zákona dohodly se zři
zovatelem, že termín pro podávání
žádosti o přijetí dětí k předškolnímu
vzdělávání od školního roku 2016–
‑2017 je stanoven na 16. a 17. května
2016. V případě MŠ 1. máje 1153
logopedické třídy zápis proběhne
12. dubna 2016 od 13.00 hodin do
15.00 hodin a v případě sportovní
třídy zápis bude ve dnech 3. a 5.
května mezi 15. a 16. hodinou v bu
dově MŠ 1. máje 864.
Bližší informace budou zveřejně
ny v následujícím čísle.
(měú)

Úpravou v zákoně č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů došlo
k rozšíření okruhu subjektů, které
mají zákonem stanovenou povin
nost činit podání vůči správci daně
v elektronické podobě. Nově se tak
povinnost vztahuje i na všechny
plátce daně z přidané hodnoty (tj.
na podnikatele podnikající v reži
mu živnostenského zákona, pokud
jsou v postavení plátců DPH).
Od 1. ledna jsou tito plátci DPH
povinni podávat pro Finanční
správu některé formuláře pouze
elektronicky, opatřené elektronic
kým podpisem nebo prostřednic

tvím datové schránky nebo doru
čením e-tiskopisu potvrzujícího
odeslané podání.
Tímto si dovolujeme informovat
podnikatele, že datovou schránku
lze bezplatně zřídit také na praco
višti Czech POINTu na Městském
úřadě Rožnov pod Radhoštěm,
odboru Obecní živnostenský úřad,
pracoviště Letenská 1918, kancelář
č. 217 a 221 v pondělí a ve středu od
8.00 do 11.00 a od 12.00 do 17.00
hodin; v úterý, ve čtvrtek a v pátek
v době 8.00–11.00 a 12.00–14.00
hodin. Datovou schránku si mohou
bezplatně zřídit i ostatní fyzické
osoby – neplátci DPH.
(měú)

Tradiční jarní úklid na zahrád
kách a zahradách mohou začít
plánovat Rožnované na začátku
dubna. Ve městě proběhne svoz
bioodpadu.
„Uskuteční se v sobotu 9. dubna
a o týden později, v sobotu 16. dub
na, vždy od osmi do dvanácti ho
din. Do kontejnerů mohou lidé vy
hodit trávu, listí, hlínu nebo větve,“
popsala Lenka Němcová z odboru
správy majetku.
„Pro občany je důležité podívat
se na termíny svozů na jednotli
vých stanovištích, například na
webových stránkách města,“ dopl
nila Lenka Němcová.
(tg)
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

PRODÁM
 Prodám malé množství ekolo
gicky vypěstovaných jablek. Levně.
Tel.: 604 733 106.
 Prodám různá kola pánská
i dámská. Dále velké množství po
užitých, ale funkčních náhradních
dílů. Levně. Tel.: 605 906 703.
 Prodám dětské klávesy Casio
MA 130 + tři zpěvníky. Tel.: 605
407 052.
 Prodám pánskou celtovou tep
lušku. Blůza a kalhoty na výšku 182
cm za 900 Kč. Tel.: 725 284 789.
 Prodám pánský tříčtvrteční cel
tový kabát – uvnitř beran. Vhodné
do lesa. Velikost: 182 cm. Cena:
100 Kč. Tel.: 724 117 612.
 Prodám vlněné paleto šedočer
né barvy s černou šálou. Značkové,
vel. 48-50, nenošené. Původní cena
900 Kč, nyní 450 Kč nebo domlu
vou. 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, zem
ní plyn, výkon 2,2 kW, sání a výfuk
přes zeď. Tel.: 724 549 689.

KOUPÍM
 Koupím garáž nejlépe za finanč
ním úřadem, není však podmínkou.
Nejsem RK. Tel.: 739 255 303.
 Koupím byt 2 + 1 mimo lokalitu
Koryčanské Paseky. Platba ihned.
Tel.: 776 494 603.
 Koupím štěně – psa hlídače,
střední velikosti – bez průkazu pů
vodu. Tel.: 736 175 537.

PRONÁJEM
 Svaz zahrádkářů nabízí k proná
jmu volné zahrádky na Záhumení.
V případě zájmu pište na Miroslav.
pecha@valachnet.cz.
 Nabízíme ženě pronájem poko
je v rodinném domku v Rožnově
p. R. Kuchyň a sociální zařízení
společné. Cena 3 000 Kč. Tel.: 731
624 699.

KOMERČNÍ
 Nabízíme k pronájmu kavárnu
– bistro v Rožnově p. R. Bližší
informace na tel.: 608 770 105.
Soukromé řádkové inzeráty jsou zdarma zveřejněny ve dvou číslech Spektra Rožnovska. Poté jsou nahrazeny
dalšími.

ZUBŘÍ / KULTURA
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Knihovna přesídlí do nových prostor
Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Bývalá restaurace v Domě služeb byla zavřená,
radní se ji proto rozhodli využít pro vybudování
důstojného zázemí pro čtenáře.

Čtenáři budou od září využívat nové prostory knihovny. Vizualizace: MěÚ Zubří
ZUBŘÍ • V zuberském Domu slu
žeb je rušno. Dělníci tam provádějí
stavební úpravy prostor bývalé re
staurace, kam se má na podzim pře
stěhovat městská knihovna. Čeká je
ale ještě několik měsíců práce.
„Rekonstruujeme prostory, které
byly dlouho nevyužité. A protože
knihovna sídlí v nevyhovujících
a značně stísněných podmínkách,
které se míjejí se standardy jedna

dvacátého století, rozhodli jsme se
ji přestěhovat do nových a moder
ních prostor,“ vylíčil starosta Lubo
mír Vaculín.
Termín realizace je stanoven na
konec dubna, poté město vybere
zhotovitele interiéru. V létě pro
běhne stěhování a v září už budou
čtenáři chodit do nového.
Knihovna bude rozdělena na vý
půjční prostory, studovnu, přednáš

kové prostory a pavlač, kde budou
probíhat autorská čtení a besedy.
Samozřejmostí je koutek s přístu
pem k internetu.
Náklady se vyšplhají k pěti mi
lionům korun. Stavební úpravy si
vyžádají tři miliony korun, vybudo
vání interiéru pak milion sedm set
tisíc korun.
Uvolněné prostory Klubu budou
využity místními spolky.

Depozitář představuje zuberskou výšivku i meteority
Depozitář muzea přesídlil do no
vých prostor. Návštěvníci zde na
jdou ukázky zuberské výšivky, ale
i zkameněliny, nebo polodrahoka
my z Valašska a keramické kachle,
nalezené ve zřícenině rožnovského

hradu. Součástí sbírky jsou minerá
ly a úlomky meteoritů, nalezených
na území města.
Hodnota díla činí 4,7 milionu
korun. „Prostor byl v minulosti vyu
žíván jako restaurace. Když zavřela,

rozhodli jsme se ho přestavět na de
pozitář. Ten původně sídlil v prosto
rách bývalých jeslí, když vznikl po
žadavek na zvýšení kapacity školek,
musel ustoupit nové třídě,“ vysvětlil
starosta Lubomír Vaculín. (měú)

ZAZNAMENALI JSME

Oceněný dobrovolník
Každý rok hejtman oceňuje dob
rovolné pracovníky v oblasti vol
nočasových aktivit dětí a mládeže
Zlínského kraje. Za soubor Beskyd
jsme navrhli na toto ocenění Jirku
Krčmu. Již více než 20 let vede
složku Malý Beskyd (dříve Příprav
ka), která mívá okolo 20 dětí ve
věku od 10 do 15 let. Velice nás po
těšilo, že byl Jirka spolu s dalšími
19 dobrovolníky oceněn.
Jirka Krčma nevěnuje svůj čas
a energii souboru jen v rámci ná
cviků, jež probíhají dvakrát do
týdně, ale samozřejmě i účastí na
festivalech a různých vystoupeních,
kterých je několik do roka, ať už
v zahraničí nebo v tuzemsku. Jedná
se například o vystoupení na Met
lářském jarmarku v Zubří, Dnech
města Zubří, na benefici pro Sto
nožku, při vánočních koledách či
na Vánočním jarmarku. Z folklor
ních festivalů je možno zmínit
účast v Liptále, Hradci Králové, ve
Frenštátě pod Radhoštěm, na Slo
vensku, v Bulharsku či na Ukrajině.
Jirka Krčma stál u zrodu obno
vené tradice Masopustního průvo
du v Zubří, která je občany velmi
oceňována a zvláště děti si ji velmi
užívají. Aby toho nebylo málo,
zpestřuje svým svěřencům život
i takovými akcemi, jako například
stanováním v přírodě s vařením
jídla dětmi na ohni v kotlíku, výle
ty do beskydské přírody a dalšími
aktivitami, které nesouvisí přímo
s folklorem, ale upevňují dobrou
partu v Malém Beskydu a učí děti
i dalším dovednostem.
Z členů Malého Beskydu se re
krutují členové dospělého Beskydu,
takže se dá říci, že díky obětavé prá
ci Jirky Krčmy má soubor Beskyd tr
valé místo na folklorní scéně. Jsme
rádi, že byla naše nominace úspěšná
a že Jirka Krčma mohl zastupovat
na slavnostním ceremoniálu nejen
Beskyd, ale celé Zubří. Beskyďáci

ROŽNOVSKÝ FESTIVAL PRO CELOU RODINU

Folkrockování odtajnilo poslední hvězdu. Přijede i Bára Basiková
Sedmadvacátý ročník multižánro
vého hudebního festivalu Valašské
folkrockování, které se uskuteční
13. srpna v rožnovském amfiteátru
Na Stráni, zná své kompletní obsa
zení. Poslední vyplněnou tajenkou
je kapela Stromboli se zpěvačkou
Bárou Basikovou.
Stejně jako v minulých letech
bude i letošní ročník velmi pestrý
a potěší příznivce různých hudeb
ních žánrů.
„Jsme rádi, že můžeme v krás
ném amfiteátru Valašského muzea
přivítat barda české pop music Vác
lava Neckáře se skupinou Bacily,
ale také novodobého písničkáře Vo
xela. Příjemným překvapením bude
pozoruhodná a mezinárodně uzná
vaná ukrajinská kapela AtmAsfera,
kterou lze žánrově zařadit do world

music,“ předkládá nabídku ředitel
ka pořádajícího T klubu – kulturní
agentury Lenka Vičarová.

Že na festivalu vystoupí Strom
boli se zpěvačkou Bárou Basiko
vou, mohla agentura dle smlouvy

zveřejnit až 15. března. „Legendár
ní kapela bude mít v rámci svého
letního turné jen několik koncertů
a my jsme moc rádi, že se nám po
dařilo skupinu získat i pro rožnov
ské publikum,“ doplnila dramatur
gyně T klubu – kulturní agentury
Daniela Cibulcová.
Druhý srpnový víkend tak bude
v Rožnově doslova nabitý událost
mi. Kromě Valašského folkrocková
ní se zde konají další dvě velké akce.
„V sobotu třináctého a v neděli
čtrnáctého srpna se ve Valašském
muzeu v přírodě uskuteční Staro
dávný jarmark a od pátku dvanác
tého se bude v restauraci Písečná
konat tradiční a oblíbené Dny gu
láše a piva,“ představil akcemi pro
tkaný víkend destinační manažer
Marek Havran.
(bur)
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Obec zmodernizuje varovný systém

Zveme na Čechovce

tový obecní rozhlas za čtyři sta
padesát tisíc korun. Inovovaný
a ucelený varovný a vyrozumívací
systém vyhovuje současným poža
davkům integrovaného záchranné
ho systému na varování obyvatel
obce před povodněmi a jinými
mimořádnými situacemi a stane
se součástí jednotného systému
varování, který provozuje hasičský
záchranný sbor,“ přiblížil starosta
Pavel Mana.
Součástí systému, který bude ná
pomocen povodňové komisi obce,
radě obce a obecnímu úřadu při ře
šení mimořádných situací i při běž
ném informování obyvatel, bude di
gitální povodňový plán, bezdrátový
rozhlas, digitální vysílací zařízení,
bezdrátové hlásiče, hladinoměry
na vodních tocích, srážkoměr, in
fobox pro přehrávání hlášení ze zá
znamu, dieselagregát jako náhradní
zdroj energie a elektronická siréna
na střeše úřadu.
Předpokládané náklady činí tři
miliony padesát tisíc korun včetně
vypracování projektu, žádosti o do
taci a administraci. Předpokládaná
spoluúčast obce činí 750 tisíc ko
run. Dotace z Operačního progra
mu životního prostředí by měla po
krýt pětaosmdesát procent nákladů
na povodňový plán a sedmdesát
procent nákladů na rozhlas.

Lyžařský klub Radhošť a Matice
Radhošťská vás zvou na hudební
večer s cimbálovou muzikou Jaro
slava Čecha z Uherského Hradiště,
který se koná v sobotu 16. dubna
od 19 hodin v restauraci U Maléřů.
Cimbálová muzika v čele s pri
mášem Janem Rajmicem, známá
jako Čechovci, působí od roku
1970. Uměleckým vedoucím je
kontrabasista Jan Maděrič. Re
pertoár kapely vychází z folkloru
Dolňácka, luhačovického Zálesí
a Kopanic. Čechovci jsou skvělou
partou muzikantů, jimž je písnička
celoživotní láskou, a jejich podá
ní dosahuje obdivuhodné čistoty
a krásy. Muzika má za sebou řadu
vystoupení i v zahraničí. Vystupují
na akcích Českého olympijskéjho
výboru včetně Plesu olympioniků.
Obohatili kulturní část olympij
ských her v Českém domě v Řecku
a v Číně. Doprovázeli na poslední
cestě v Národním divadle Emila
Zátopka, ve skanzenu Jaroslava Šti
ku a v bečvanském kostele Radko
Linharta. Hráli i v Evropském par
lamentu v Bruselu.
Věříme, že si v současném život
ním shonu najdete čas a naladění
na lidovou notu si přijdete Če
chovce poslechnout. Rezervace na
telefonním čísle 724 179 297.
Olda Paulus

Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Síť varovného dorozumívacího
systému nahradí dosavadní rozhlas, jenž nevyhovuje současným
potřebám obce.

Inovovaný varovný systém vyhovuje současným požadavkům. Foto: Libor Bečák
DOLNÍ BEČVA • Obec si chce
pořídit nový varovný systém,
který by upozorňoval mimo jiné
na riziko povodní. Nahradí do
savadní rozhlas, jenž nevyhovuje
současným potřebám. Předpo
kládané náklady na digitalizaci

povodňového plánu a vybudování
sítě varovného vyrozumívacího
systému, jak se projekt jmenuje,
činí tři miliony korun.
„Záměr v případě realizace na
hradí původně zařazený kapitálo
vý výdaj do rozpočtu na bezdrá

POZVÁNKA

Mladí hasiči jsou halovými mistry republiky
Halového mistrovství Čech,
Moravy, Slezska a Slovenska v požárním sportu, které
se konalo po pětadvacáté,
jsme se zúčastnili v sobotu
27. února.
Petr Maléř

ou@hutisk-solanec.cz

HUTISKO-SOLANEC • Na halo
vé mistrovství, které nám každým
rokem zahajuje novou sezonu, jsme
se pečlivě připravovali od podzimu
loňského roku.
Jako každý rok se tato soutěž
skládá z uzlové štafety, štafety dvo
jic a štafety 4×40 metrů. Náš tým
z Hutiska-Solance měl hned dvojí
zastoupení, a to starší a mladší žáky.
Při štafetě dvojic starším moc štěs
tí nepřálo, a tak skončili až na místě
osmém. Chuť si však spravili na šta

V konečném součtu bodů za všechny
Foto: Libor Bečák
disciplíny jsme skončili v čele soutěže.
fetě uzlů, kde nedali ostatním šanci,
a tak prvním místem z této štafety
se posunuli na průběžné 3. místo.

Poslední a zároveň rozhodující šta
fetou tohoto mistrovství byla štafeta
4×40 metrů s překážkami.

Přestože naši žáci zaběhli až sed
mý nejrychlejší čas, v konečném
součtu bodů všech disciplín z toho
však bylo krásné první místo, a tudíž
titul mistrů republiky. Domů jsme si
odvezli putovní pohár a spoustu dal
ších hodnotných cen.
Letošní sezonu jsme tak přivítali
vítězným pokřikem MISTŘI.
Naši mladší žáčci si počínali
velmi statečně a parádně si tuto
premiérovou soutěž užili. Nasbí
rali nové zkušenosti a s hezkým
umístěním na 21. místě se mohli
také radovat.
Pro naše mládežníky čekalo ve
zbrojnici překvapení v podobě osla
vy prvenství, kterou si i přes velké
vyčerpání užili. Vedoucí s fanoušky
samozřejmě nezůstali pozadu.
Závěrem bych jako trenér chtěl
poděkovat za parádní výsledky, kte
rých si společně s ostatními členy
sboru velice vážíme. Budeme se tě
šit na další předvedené výkony.

KRÁTCE
 Darovací smlouvu o poskytnutí
dvaceti tisíc korun z rozpočtu obce
schválili radní. Peníze jsou určeny na
činnost Sdružení pro rozvoj Soláně
– IC Zvonice Soláň. Odplatou chce
za to obec dvacet pernamentek. (r)

 Rada obce schválila ZŠ a MŠ
Hutisko-Solanec přijetí finančního
daru ve výši dvacet tisíc korun od
Nadace SYNOT. Peníze budou
použity na náklady spojené s náku
pem krojového vybavení pro dětský

folklorní soubor Soláněk a pořízení
hudebních nástrojů pro školní cim
bálovou muziku Světlina a zároveň
schválila zařazení tohoto pořízené
ho majetku do majetku základní
a mateřské školy.
(r)

 Dvanáct tisíc korun získá od
obce formou daru Myslivecký spo
lek Hutisko-Solanec. Schválili to
místní radní. Finanční dar využijí
myslivci na svou činnost v letoš
ním roce.
(r)
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Fotbalisté před sezonou
Příprava fotbalistů Rožnova
vrcholí a na to, jak je s ní spokojen, jsme se zeptali hlavního trenéra A týmu Milana
Náměstka.
Pavel Machů

pavel.machu@post.cz

Kdy jste začali s přípravou?
Příprava začala 15. ledna, zatím se
do ní zapojilo sedmnáct hráčů. Ně
kteří si léčí zranění, ale věřím, že do
začátku jarní části sezony se to dá
do kupy a nastoupíme v plné síle.
Došlo přes zimní přestávku k nějakým změnám v kádru?
Největším problémem je, že odešel
Renda Bolf. Na druhé straně se
snažíme posílit základní sestavu
a v přípravě zkoušíme Pavla Drdu
z Vidče a Martina Zetochu z Hor
ní Bečvy. Trénuje s námi také něko
lik našich dorostenců.
Po podzimu je Rožnov na třetím
místě. Nepošilhává vedení klubu po
postupu do divize?
Musíte se zeptat vedení klubu. Já
takové úkoly nemám. Mám stabili
zovat kádr, zapracovat mladé kluky
a držet se v horní polovině tabulky.

Trenér rožnovských fotbalistů Milan Náměstek.

Foto:
archiv klubu

Podzimní počasí umožnilo předehrát jarní kola, takže sezona začne
později. Narušilo to nějak přípravu?
Vůbec ne. Je to pro všechny stejné,
takže se s tím musíme vyrovnat.
Jak vidíte šance týmu v jarní části
krajského přeboru?
Chceme se udržet v horní polovině
tabulky. Ale to chce většina týmů.
Skutečnou formu ukážou až první
jarní kola.
Jaro přeboru Zlínského kraje za
číná v prvním dubnovém víkendu
a fotbalisty Rožnova čeká v úvod
ním utkání SK Baťov z Otrokovic.
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Házenkáři Zubří zatím na druhém místě

Házenkáři Zubří proměnili sérii tří domácích utkání v závěru základní části extraligy ve tři vítězství, která je dostala na druhé místo v tabulce. Nejprve zdolali Litovel, pak rozdílem třídy rozstříleli
Zlín a v rozhodujícím zápase o druhou příčku porazili Plzeň.
Pavel Machů

pavel.machu@post.cz

HC Zubří – Talent Plzeň 29:28 (20:12)
První slovo ve vyprodané hale
sice měli hosté, ale hned ve 2.
minutě Hrstka srovnal stav utkání

a chvíli nato Bechný otočil skóre.
Ještě dalších pět minut bylo po
měrně vyrovnaných. Pak Douda
svým gólem na 5:4 rozjel čtyř
brankovou šňůru domácího týmu.
Při ní třikrát skóroval Hrstka,
jednou se trefil Zahradníček a po
čtvrthodině hry vedlo Zubří 9:4.
Slibný náskok si nejen pohlídalo,
ale do konce poločasu jej zvýšilo

na rozdíl osmi branek. Gól do šat
ny dal tři vteřiny před přestávkou
Řezníček.
Převaha Zubří pokračovala i na
začátku druhé půle. Ve 40. minu
tě vedlo 25:19. Jenže pak se zača
la karta obracet. Nejprve Hrstka
neproměnil sedmičku, chvíli nato
šel předčasně do sprch Douda
a Plzeň se pomalu, ale jistě vracela
do utkání. Náskok Zubří začal tát
jako jarní sníh. Dvě minuty před
koncem snížili hosté na rozdíl jedi
né branky 28:27. Závěr utkání byl
doslova infarktový. Nejprve byl na
hranici brankoviště faulován Reček

a Řezníček z devítky pojistil vedení
domácích na 29:27. V poslední mi
nutě byl vyloučen domácí Šíra. Pl
zeň v přesilovce ještě stihla dát gól,
ale víc už jí hráči Zubří nedovolili.
„Dnešní výhra je pro nás velmi sil
ným vítězstvím před nastávajícím
play-off,“ řekl po utkání trenér do
mácích Andrej Titkov.
V prvním kole play-off extraligy
čeká Zubří, stejně jako vloni, její
odvěký rival Karviná. Minule to
nedopadlo zrovna nejlíp. Zubří
nezvládlo oba domácí zápasy a ex
traliga pro něj skončila. Letos jí to
určitě bude chtít vrátit i s úroky.

Sezona nám nevyšla, říká trenér Roman Bambuch
Hokejisté Rožnova skončili
v letošním ročníku krajské
ligy poslední. Tým ale neměl
zrovna nejklidnější sezonu.
Pavel Machů

pavel.machu@post.cz

Během sezony došlo u týmu k několika výrazným změnám.
V listopadu od nás odešel z rodin
ných důvodů trenér Miroslav Šku
mát z Nového Jičína. Věděli jsme,
že uprostřed sezony za něj těžko
seženeme nějakou náhradu, takže
jsme se s kluky domluvili, že to
nějak dotáhneme do konce sami.
Já jsem byl v té době dlouhodobě
zraněný, tak jsem se nabídl, že po

vedu tréninky. Na zápasy s námi
jezdil viceprezident klubu Honza
Kunčický. Navíc u týmu v závěru
roku skončil kvůli nedostatku času
dlouholetý vedoucí Miroslav Mar
tyčák. Tyto změny určitě měly na
nás vliv.
Přitom jste sehráli dobré zápasy,
vozili body zvenku a porazili i vedoucí Orlovou. Pak ale přišly série
porážek.
Hlavní důvod nevyrovnané for
my je, že nemáme široký kádr.
Stačí když vypadnou jeden či
dva hráči a na výkonu týmu je to
hned znát.
Jak vidíte budoucnost týmu?
Po sezoně si musíme sednout a říct
si, jak to chceme hrát. Protože hrá

čů moc není. Navíc za námi je díra,
protože Rožnov nemá juniory, tak
že už tři, čtyři roky k nám do kádru
nepřišel nikdo z mladých. Možná
na podzim by mohli přijít nějací

dorostenci. Uvidíme. 30. dubna
máme v klubu takzvané poslední
buly, což je rozloučení se sezonou,
a přitom bude čas popovídat si s ve
dením o budoucnosti.

KONEČNÁ TABULKA KRAJSKÉ LIGY 2015–2016
TÝM

Z

V

VP

PP

P

SKÓRE

B

1.

HC Orli Orlová 1930

28

20

1

3

4

161:81

65

2.

HC Studénka

28

20

1

2

5

154:84

64

3.

Hokejový klub Krnov

28

15

2

0

11

119:108

49

4.

TJ Horní Benešov

28

11

1

4

12

119:111

39

5.

HC Uničov

28

11

3

0

14

135:127

39

6.

HC TJ Šternberk

28

6

2

6

14

91:135

28

7.

HK Nový Jičín B

28

5

5

2

16

115:185

27

8.

HC Rožnov p. R.

28

6

3

18

101:164

25
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