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Nejmodernější skatepark
v kraji bude slavnostně
otevřen 13. srpna ve sportovně-rekreačním areálu
na Bučiskách.
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Obyvatelé města i turisté
si mohou od 12. do 14.
srpna v restauraci Písečná užít dvacátý ročník
Dnů guláše a piva. Strana 8

KRÁTCE

Rozhledna v noci
Noční pohled na Rožnov pod Radhoštěm a jeho okolí nabídne v sobotu 13. srpna Jurkovičova rozhledna.
Otevřena bude od půl desáté večer
do půl dvanácté v noci.
„Chceme lidem nabídnout pohled nejen na osvětlený Rožnov, ale
také údolí Rožnovské Bečvy, kde je
v zářících městech obtížné určit
hranice Rožnova, Zubří, Zašové
a Valašského Meziříčí,“ pozval
mluvčí města Tomáš Gross.
Zájemci o noční výstup k rozhledně by si na cestu měli vzít baterku nebo čelovku, trasa vede neosvětleným lesem.
(bur)
DO LISTOPADU BUDE HOTOVO. Práce na silnici I/35 probíhají podle harmonogramu. „Dokončení je naplánováno nejpozději na listopad, kdy
bude zahájen půlroční zkušební provoz. Ten už nebude řidiče nijak omezovat. V jeho rámci budou vyhodnocovány všechny aspekty
nově rozšířené komunikace včetně fungování režimu světelné signalizace,“ sdělil vedoucí odboru rozvoje Ivo Marcin. Město ještě
vybuduje bypass směrem z centra Rožnova na Dolní Bečvu. Ten bude stát zhruba dva miliony korun a práce začnou v srpnu. Zároveň
je do otevření rekonstruované silnice v plánu zprovoznění světelné signalizace u obchodních domů. Investice přijde na milion sedm
set tisíc a polovinu nákladů zaplatí řetězec Lidl. Supermarket Billa se odmítl na stavbě podílet. „Jsme rádi, že se nám podařilo práce
zkoordinovat tak, aby byly menší úpravy s hlavní stavbou v souladu,“ doplnil Ivo Marcin. (bur), foto: Alexandra Buršíková

Rožnovanům vadí hluk z ohňostrojů
Obyvatelům města se nelíbí,
že se ohňostroje pořádají
čím dál častěji, v létě i několikrát do týdne. Zakončují
se jimi svatby, podnikové
a firemní večírky, soukromé
oslavy. Stávají se prostě všudypřítomnými.
Alexandra Buršíková

bursikova@tvbeskyd.cz

Hluk z ohňostrojů a zábavní pyrotechniky byl hlavním tématem
v pořadí už třetích veřejných interpelací, které se na rožnovské radnici konaly ve středu 29. června. Do
velké zasedací místnosti totiž přišli
lidé lobbovat za jejich zákaz.
Vadí jim, že se pořádají čím
dál častěji, v létě i několikrát do

týdne. Zakončují se jimi svatby,
podnikové a společenské večírky,
soukromé oslavy. Stávají se prostě
všudypřítomnými.
„Před pár dny byl vnuk na procházce se psem u nádraží, když ho
těsně před desátou hodinou zastihl ohňostroj, který se konal poblíž
restaurace Travinář. Kluk nemohl
udržet psa, vodítko mu spálilo ruce.
Opravdu by se s tím už mělo něco dělat,“ postěžoval si muž, který by uvítal omezení v pořádání ohňostrojů.
„Mě už to trápí léta letoucí. Bydlím totiž mezi třemi hotely. Situace
už se ale stává neúnosnou. Uvítala
bych proto striktní zákaz změnou
ve vyhlášce vyjma silvestra,“ obrátila se na vedení radnice, šéfa
městské policie a tajemníka úřadu
obyvatelka Dolních Pasek.
Současná legislativa neumožňuje, aby město rozhodlo, zda dojde

k odpálení, či nikoli. „Organizátor
učiní povinnosti zadost, když pořádání ohňostroje dva dny předem
ohlásí. Nesmí však narušit noční
klid, což je podle zákona doba od
deseti hodin večer do šesti hodin
ráno,“ vysvětlil tajemník úřadu Miroslav Martinák.
To, co lidi ale obtěžuje nejčastěji,
nejsou ohňostroje, ale zábavní pyrotechnika reprezentovaná například
i osmdesátiranným kompaktem
s výmětnicemi o průměru třiceti
milimetrů. Ta se totiž hlásit nemusí.
„Vnímám, že musíme zareagovat
na hlas lidu. Dovedu si představit
nulovou toleranci s tím, že ohňostroj či zábavní pyrotechnika budou
povoleny pouze poslední a první
den v roce. Musíme ale prověřit,
zda tak můžeme prostřednictvím
obecně závazné vyhlášky učinit.
Pokračování na straně 6 »

INZERCE

VODA TOPENÍ PLYN

TRUMF
prodej materiálu
montáž plynu
montáž ústředního topení
montáž vody a kanalizace
tlakové čistění domácí kanalizace
kondenzační kotle
tepelná čerpadla
solární panely koupelny
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Povolenou padesátku ohlídá nový rychloměr
Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Dodržování povolené rychlosti
hlídá v rožnovských ulicích od
července nový laserový rychloměr.
Přístroj, který váží jen půldruhého
kilogramu, umožňuje rychlé přesuny a snadnou manipulaci. Umí si
poradit s antiradary a nevadí mu
déšť ani mlha. Díky funkci natáčení
mu navíc neuniknou ani motorkáři.
Radar je schopen ve zlomku vteřiny měřit až do vzdálenosti čtyř
set metrů. Umí ale dohlédnout až
na dvanáct set metrů. A nejen to.
Díky kvalitnímu fotografování je
schopen pořídit i fotografii SPZ.
Disponuje také automatickým režimem měření. „Můžeme proto na
problematických místech rozmístit
boxy, do nichž budeme rychloměr
postupně stěhovat. Řidiči nebudou nikdy vědět, na kterém místě
se právě nachází, a budou si proto
dávat pozor na všech úsecích,“ vysvětlil šéf rožnovských strážníků
Aleš Pilař s tím, že data, která radar nasbírá, městští policisté stáhnou do počítače a vyhodnotí. Podle
registračních značek pak rozešlou
oznámení o podezření ze spáchání
přestupku.
Výběr pokut je ale podle strážníků posledním hlediskem, které při
měření rychlosti řeší. „Vycházíme
z požadavků obyvatel města, kteří
apelovali na dodržování bezpeč-

Radar, kterým od července disponuje rožnovská městská policie, je schopen ve zlomku vteřiny měřit až do vzdálenosti čtyř set metrů. Umí ale dohlédnout až na dvanáct
set metrů. A nejen to. Díky kvalitnímu fotografování je schopen pořídit i fotografii SPZ.

Ředitel rožnovské městské policie Aleš Pilař představuje jen půldruhého kilogramu vážící rychloměr. Foto: Alexandra Buršíková
nosti silničního provozu a kontrolu
rychlosti. Řidiči zkrátka musí dodržovat limity, které jsou stanoveny
v jednotlivých úsecích Rožnova. Ať
už je to padesátka nebo třicítka,“
upozornil ředitel městské policie.

Než se strážníci s rychloměrem
vydali na silnice, museli se s ním
naučit zacházet.
„Měli jsme teoretickou a praktickou část, avšak vzhledem k tomu,
že je přístroj uživatelsky příjemný,

netrvalo školení dlouho,“ řekla Jit
ka Kopalová ze společnosti ATS
Telcom Praha s tím, že firma za pět
let dodala po republice na sedmdesát rychloměrů. Cena jednoho přístroje činí tři sta šedesát tisíc korun.

Rožnov bude mít nejmodernější skatepark v kraji
Skateboardisté, inlinisté a freestylisté nemusejí mít 13. srpen zaškrtnutý v kalendáři. Datum mají vyryté v paměti. V tento den se totiž
ve sportovně-rekreačním areálu na
Bučiskách otevře skatepark, který
Rožnovu pod Radhoštěm scházel
patnáct let.

která jej bude využívat, kvituje s povděkem.
Jako například pětadvacetiletý
Martin Bělunek, který se skateboardingu věnuje od svých dvanácti let.
Na prkně se učil jezdit v bývalém
skateparku na sídlišti Láz. Ten je
ale už řadu let uzavřen a vyznavači

přibude,“ přiblížil Martin Bělunek
s tím, že areál bude navíc uzpůsoben k pořádání závodů, třeba i mezinárodních.
Projekt pracovníci městské
společnosti Komerční
domy Rožnov
připra-

Jsem přesvědčen, že skatepark na Bučiskách svými parametry
nadmíru uspokojí všechny, kteří jej budou navštěvovat. V Rožnově
a okolí je milovníků jízdy přes překážky hodně a s realizací nového
sportoviště jich určitě ještě značně přibude. Martin Bělunek, skateboardista

„Byla to ostuda města, protože
ještě v devadesátých letech patřil
Rožnov, co se týká skateboardingu, ke špici v republice. Tím, že se
staré sportoviště uzavřelo, a město
nenašlo řešení, potenciál se ztratil.
Nyní ale opět můžeme začít vychovávat nové generace,“ zhodnotil
místostarosta Jan Kučera.
Rožnovský skatepark bude nejmodernější v kraji, což komunita,

skateboardingu, bmx kol a inline
bruslí si tak nemají kde plnohodnotně zajezdit. Areál u koupaliště
je totiž jen provizorním řešením.
„Jsem přesvědčen, že skatepark
na Bučiskách svými parametry
nadmíru uspokojí všechny, kteří
jej budou navštěvovat. V Rožnově
a okolí je milovníků jízdy přes překážky hodně a s realizací nového
sportoviště jich určitě ještě značně

vili před řadou let, a to včetně stavebního povolení. Nedařilo se jim ale
najít zdroje pro financování. Peníze
získali až po šesti letech.
„Uspěli jsme u ministerstva pro
místní rozvoj, které nám přiřklo
finance z programu na podporu
cestovního ruchu,“ vysvětlil ředitel Komerčních domů Jindřich
Žák s tím, že polovinu nákladů
na stavbu, které se vyšplhaly na

pět milionů korun, pokryla dotace. „Zvažovali jsme, jestli původní
projekt kvalitativně obstojí i po tak
dlouhé době od vypracování, ale
skateboardová komunita
nás ujistila, že je
návrh nadčasový
a vyhovuje požadavkům současnosti,“ řekl
Jindřich Žák.
Stavět se
začalo už loni,

neboť
dotace se
musela dočerpat do
konce roku 2015. Letos se budovalo z peněz Komerčních domů.
Areál, který budou moci všichni využívat zdarma, bude oplocen
a bude v něm zřízen dozor. Návštěvníci se budou muset řídit otevírací
dobou a provozním řádem. (bur)
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Noclehárna pro bezdomovce? V Čechově ulici
Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Úkryt před mrazy najdou lidé bez
střechy nad hlavou stejně jako loni
v budově městské policie v Čechově ulici. Tentokrát pro ně ale nebudou připraveny jen židle. Podkroví
se promění v noclehárnu, která
nabídne možnost přespání až osmi
bezdomovcům. V denním centru
se pak budou moci klienti osprchovat, najíst a popřípadě využít
sociálního poradenství a odborné
pomoci při řešení tíživé situace.
Zde nebude kapacita striktně stanovena, neboť podle zkušeností
z okolních zařízení se nebudou
lidé zdržovat dlouho.
Původně mělo město pro vybudování zařízení pro lidi bez
přístřeší vytipovány jiné lokality.
Noclehárna a denní centrum měly
stát buď za obchodním domem Albert, nebo poblíž u Základní školy
Videčská, případně v Letenské ulici poblíž polikliniky. „Nenašli jsme
ale u lidí pochopení. Současná vari-

Podkroví budovy městské policie se promění v noclehárnu s kapacitou osmi
míst a denní centrum, kde se budou moci uživatelé osprchovat, najíst a popřípadě využít sociálního poradenství a odborné pomoci při řešení tíživé situace.

anta Rožnovanům nevadí, a přitom
je finančně mnohem méně náročná,“ přiblížil vedoucí odboru rozvoje Ivo Marcin s tím, že město bude
usilovat o dotaci. Předběžně jsou
náklady na rekonstrukci podkroví
v budově městské policie vyčísleny
na půl milionu korun.

zatím nevypadá dobře. Za poslední
tři roky přišlo v Rožnově pod Radhoštěm o život pět lidí bez střechy
nad hlavou.
„Je vidět, že se situace poslední
roky dramaticky zhoršovala, a museli jsme tedy začít jednat. Už jen
proto, že se nám na Rožnovsku

Naším cílem je, aby se osoby využívající službu
co nejvíce přiblížily standardnímu režimu, ve
kterém funguje většina společnosti.
Jan Kučera, místostarosta

„Jsme ve fázi projektové přípravy. Budeme muset vybudovat sociální zázemí, zvětšit kuchyňku, udělat rozvody elektřiny, odpadu, vody
a podkroví vybavit nábytkem,“ vysvětlil Ivo Marcin.
Žádost o dotaci chce město
předložit do konce října. Podle statistik to s bezdomovci v Rožnově

pohybuje sedmdesát bezdomovců.
Zároveň musím upozornit, že jsme
jediným regionem ve Zlínském kraji, který nemá problematiku osob
bez přístřeší řešenou. Jedinou službou, jež tady je, je služba terénní,
kterou provozuje Charita Valašské
Meziříčí,“ upozornil místostarosta
Jan Kučera.

Deváťáci se rozloučili se školou v kině
Tadeáš Solanský byl jedním ze sedmatřiceti žáků devátých tříd, kteří si povinnou docházku plnili na
Základní škole Pod Skalkou. Stejně jako jeho spolužáci si ve středu
29. června převzal poslední vysvědčení v kině Panorama.
„Končí jedna z důležitých etap
mého života, po prázdninách už nastupuji na rožnovské gymnázium.
Chtěl bych poděkovat učitelům za
to, že mě toho tolik naučili a skvěle připravili na přijímací zkoušky,“
řekl hoch, jehož životním snem je
kariéra právníka.
Slavnostní rozloučení s žáky
devátých tříd bylo pro Podskalku
poslední akcí uplynulého školního roku.
„V něm jsme úspěšně absolvovali
Vánoční koncert a dvoudenní oslavy padesátého výročí založení školy. Pokračovali jsme v našich ekologických a fairtradových aktivitách,
nově se pyšníme titulem Škola spolupracující s Mensou a uskutečnili
spoustu zajímavých hodin, exkurzí,
besed, výletů nebo projektů. Nepamatuji si, že by v některém jiném
školním roce probíhala tak intenzivní a krásná spolupráce mezi deváťáky a našimi nejmenšími žáčky,
a to učím na Podskalce už od roku
dva tisíce dva,“ prozradila ředitelka
Kristina Kubečková.
Tradičně se při slavnostním rozloučení s deváťáky odměňují žáci,
kteří dosáhli skvělých výsledků
v různých soutěžích a olympiádách, úspěšně reprezentovali školu

Tereza Děcká, Eliška Hrabalová a Radim Křupala
Foto: Alexandra Buršíková
si odnesli ocenění za skvělé výsledky při výuce.
nebo dosáhli nadstandardních výsledků v různých testech. Nejinak
tomu bylo letos. Ocenění si převzali: Tereza Děcká za výborný prospěch a velmi úspěšné složení přijímacích zkoušek, Eliška Hrabalová

za výborné výsledky v soutěžích
českého jazyka a Radim Křupala
za úspěšnou celorepublikovou reprezentaci školy v rétorické soutěži
Mladý Démosthénes a moderování
akcí školy.
(bur)

Vytvořením služeb chce rožnovská radnice osobám bez přístřeší
pomoci odejít z ulice, získat řád,
snížit množství vypitého alkoholu,
a tím eliminovat to, co je nejvíce
nepříjemné pro obyvatele města.
„Naším cílem je, aby se osoby využívající službu co nejvíce přiblížily standardnímu režimu, ve kterém
funguje většina společnosti. Chceme zamezit obtěžujícímu chování,“
vysvětlil Jan Kučera.
Jeho slova podpořil i Pavel Březovják z valašskomeziříčské charity.
„Naše zkušenost vypovídá o tom,
že když mají lidé nějaký režim a neopíjejí se, což naše pravidla zakazují,
pak to má na společnost příznivý
dopad. Tito lidé přestávají budit veřejné pohoršení a k ostatním lidem
se chovají slušně. Nezaznamenali
jsme, že by si někdo stěžoval na to,
že bezdomovci před naším zařízením tropí hluk, nebo nepřístojnosti,
popřípadě se opíjejí,“ poznamenal.

AKTUÁLNĚ

Lidé posílají náměty,
město je začíná řešit
Dotazníkové šetření, jehož prostřednictvím mohou obyvatelé města upozorňovat úředníky radnice
na drobné nedostatky a závady či
podávat návrhy na zlepšení života
v Rožnově pod Radhoštěm, se setkalo s nečekaným úspěchem.
„Během pár týdnů jsme dostali přes sto námětů. Jsme nadšeni
z toho, že se občané zajímají o město, že chtějí, aby bylo lepší a hezčí,
že s námi spolupracují. Chtěl bych
všechny požádat o trpělivost, budeme náměty postupně řešit, nejde
však všechny odbavit ihned,“ řekl
místostarosta Jan Kučera.
Náměty už pracovníci radnice
zpracovávají. Ty, které se týkají
běžných nepříjemností, jako je třeba neposečená tráva, neuklizený
chodník, rozbitá lavička či scházející odpadkový koš, se nyní začnou
postupně řešit. „Větší investiční
akce budeme muset nechat odborně zhodnotit, a případně na ně zajistit v rozpočtu peníze,“ vysvětlil
Jan Kučera.
Formuláře, které jsou k dispozici na webových stránkách města,
nebo v budově radnice na Masarykově náměstí, mohou Rožnované
odevzdávat v sídle Klubu seniorů
v ulici 1. máje nebo vhazovat do
sběrné nádoby ve vestibulu radnice. Pro podávání drobných námětů
je možno využít také mobilní aplikaci InCity nebo mobilní a internetovou aplikaci Lepší místo. (bur)
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Dopravní omezení potrvají do konce srpna
Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Lidé, kteří se potřebují dostat z Hážovic a Tylovic do centra Rožnova
pěšky a bezpečně, mají důvod slavit. Stavební firma dokončila dalších pět set metrů chodníku. Souběžně se stavbou opravili dělníci
kanalizaci, vybudovali sjezdy a provedli sadové úpravy zeleně v okolí.
V pořadí už šestá etapa, kterou
město od roku 2008 ukončilo, si vyžádala zhruba deset a půl milionu
korun, přičemž přibližně čtyři miliony korun pokryly peníze ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
Zatímco ale pěší už mohou
chodník užívat, dopravní problémy
v úseku řidiče pár týdnů potrápí.
Ředitelství silnic Zlínského kraje
totiž ještě dokončuje práce na rekonstrukci vozovky.
Jedná se především o zvýšení
nivelety, kdy cesta musí být v některých místech zvýšena, v dalších
úsecích pak musí být opraveno
stávající propadnutí silnice. Řidiči
tak musí počítat s omezeními až do

Rožnov pod Radhoštěm ukončil stavbu půl kilometru dlouhého chodníku
v úseku Tylovice – Hážovice v termínu. Řidiče ale uzávěra potrápí až do
24. srpna, a to kvůli rekontrukci silnice, která je v majetku Zlínského kraje.

S dopravními omezeními musejí řidiči kvůli
rekonstrukci vozovky počítat do konce srpna.
konce srpna,“ vysvětlil vedoucí odboru investic Ivo Marcin.
Město se sice snažilo vyjednat se Zlínským krajem omezení

Foto: Alexandra Buršíková

doby uzavírky na co nejkratší čas.
Oprava je ale takového rozsahu, že
semafory musejí v místě zůstat po
celou dobu rekonstrukce. „Nejde

jen o to, že se položí asfalt. Probíhají tam práce související s opravou
celé konstrukce vozovky,“ řekl Ivo
Marcin.
Úsek silnice z Rožnova pod Radhoštěm k Viganticím byl dlouhodobě nebezpečný a problémový. Jen
během minulých šesti let se tady
bouralo pětadvacetkrát a jedna nehoda si vyžádala život. „Projekt tak
přinese zvýšení bezpečnosti dopravy, zpřístupnění komunikací osobám se sníženou mobilitou a celkovou revitalizaci území,“ doplnil
místostarosta Jan Kučera.
Městu ještě zbývají vybudovat
tři úseky chodníků. Aktuálně je
ve fázi přípravy dokumentace
k územnímu rozhodnutí výstavba
úseku z centra města k restauraci
Harcovna. Investici ale brzdí majetkoprávní vztahy. Někteří z vlastníků nemovitostí totiž požadují za
prodej části parcel vysoké finanční
částky. Termín realizace se proto
nedá předvídat.

Stojednaletý Ladislav Křenek opět na Radhošti
„Moc rád bych se podíval na
Radhošť.“ Tuto větu vyslovil při
květnových oslavách narozenin
Ladislav Křenek z Rožnova pod
Radhoštěm. Narodil se před sto
jedna lety. A je třetím nejstarším
obyvatelem města.
Přání mu za pár týdnů splnil
Oldřich Paulus z Matice Radhošťské. Vyvezl jen na kopec a vzal na
oblíbená místa. „Mám povolení
k vjezdu autem i klíče od kaple,

tak to nebyl problém. Jen jsme to
museli zorganizovat tak, abychom
vyrazili tehdy, kdy se bude pan
Křenek na výlet cítit,“ popsal Oldřich Paulus.
Ten den nastal 26. června.
„Vyjeli jsme nahoru a projeli se
nejprve kolem Tanečnice, Libušína a Maměnky. Poté jsme se
kolem Cyrilky vydali nahoru.
U Radegasta už měl pan Křenek
slzy v očích. A když jsme zastavili

u sochy Cyrila a Metoděje, byl už
vyloženě dojatý,“ vylíčil člen Matice Radhošťské, který Ladislavu
Křenkovi daroval stříbrnou medaili k výročí Příchodu věrozvěstů
a zdobenou šindel z kaple.
Z výletu na valašský kopec se
však neradoval jen obdarovaný
muž, ale také dárce. „Mám obrovskou radost, bylo to pohlazení
na duši, žil jsem z toho řadu dní,“
usmál se Oldřich Paulus.

Stojednaletý Ladislav Křenek
prozradil recept na dlouhověkost už při loňských oslavách.
„Nekouřil jsem, nepil a celý život
jsem byl v plné práci. Po vyučení
natěračem a lakýrníkem v Brně
jsem pracoval jako živnostník
a po válce jsem nastoupil v Tesle.
A tam jsem pracoval až do důchodu,“ vylíčil muž, který téměř
veškerý svůj volný čas trávil jako
myslivec v lese.
(bur)

Ladislav Křenek se vyfotil s rodinou před sousoším Cyrila a Metoděje, poté mu Oldřich Paulus předal v kapli památný šindel. Foto: archiv Oldřicha Pauluse
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POČASÍ ZAHRADNÍ SLAVNOSTI NEPŘÁLO.
Klienti Domova pro seniory museli
kvůli dešti poprvé v historii prožít
tradiční zahradní slavnost uvnitř budovy. „Program byl ale připraven tak,
aby si každý přišel na své. Seniorům
i hostům zahrála cimbálová muzika
Polajka, zazpíval sbor Karlovjanky,
připraven byl workshop pískohraní
a nechyběly ani ukázky canisterapie.
Zájemci z řad veřejnosti si mohli nechat změřit tlak, určit hladinu cukru
v krvi a připraveno bylo i sociální
poradenství,“ vylíčila vedoucí zařízení Magdalena Stejskalová. Součástí
programu bylo také předání šeku na
třicet tisíc korun z programu Tesco:
Vy rozhodujete, my pomáháme.
„Tyto peníze jsou určeny na akce,
které slouží nejen k pobavení, ale
také k sociálnímu začleňování seniorů, jejich propojení s komunitou
a upevňování vazeb s rodinnými příslušníky,“ doplnila Magdalena Stejskalová.
(bur)
Foto: Alexandra Buršíková

Jan Roman: Chtěl jsem pomoct kamarádovi
Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Čtyřiašedesátiletý Jan Roman má
na svém kontě už sto dvacet bezplatných odběrů krve. Po pětačtyřiceti letech se tak stal nositelem
Zlatého kříže II. třídy Českého červeného kříže. V pondělí 27. června
jej společně s dalšími osmatřiceti
bezpříspěvkovými dárci ocenila
rožnovská radnice.
„K prvnímu odběru jsem šel
ještě před vojnou, to mi bylo devatenáct let. Kamarád měl dopravní
nehodu a já mu chtěl pomoct. Měl
však jinou krevní skupinu, takže to
nešlo. I tak jsem ale krev daroval.
Od té doby chodím k odběrům pravidelně, vždy dvakrát až čtyřikrát
do roka, podle toho, jak mi to vyjde. Vím, že mi to neuškodí a druhým pomůže,“ popsal Jan Roman,
který s odběry začal v Ostravě, pokračoval ve Vsetíně a nyní už řadu
let dojíždí do Nového Jičína.
Kromě poděkování a dárku obdrželi všichni dárci krve z rukou
místostarosty Jana Kučery drobné
finanční ocenění.
„Bezpříspěvkové odběry mají
v Česku velkou tradici a všichni,
kteří krev bezplatně darují, nabízí
velmi důležitou pomoc. A opakovaným bezplatným dárcovstvím
zachraňují lidské životy,“ vylíčil
místostarosta, který už má na svém
kontě jeden odběr.
„Loni, když jsem se před dárce
postavil poprvé, jsem myslel na to,
že asi není na místě, abych lidem,
kteří jsou ochotni pomoci, něco předával, když jsem nikdy krev nedal.
A byla to pro mě krásná inspirace

Devětatřicet bezpříspěvkových dárců krve ocenila v pondělí 27. června rožnovská radnice. Mezi pozvanými hosty byl i Jan Roman, který od Českého
červeného kříže získal Zlatý kříž II. třídy za 120 bezplatných odběrů krve.

Jan Roman, nositel Zlatého kříže II. třídy, se podepsal do pamětní knihy. Foto: Jitka Porubová
a motivace. Malinko jsem měl obavy, a tak jsem to oddaloval, nicméně
když se přiblížil termín předávání,
odhodlal jsem se. Teď věřím, že se
stanu pravidelným dárcem a brzo
se přiblížím bronzové plaketě, tedy
deseti odběrům,“ řekl Jan Kučera.
V České republice je ročně potřeba téměř půl milionu odběrů
krve a jejích složek. V současnosti
je v nemocničních transfúzních
zařízeních evidováno kolem 270

tisíc dárců, k doporučenému počtu však stále chybí zhruba sto
padesát tisíc dárců.
„V praxi to znamená, že transfúzních přípravků pro nemocné
není nedostatek, při jejich zajišťování však mohou někdy nastávat
obtížné situace,“ vysvětlil ředitel
Úřadu Českého červeného kříže
Josef Konečný.
Ocenění rožnovských dárců krve
je pořádáno v rámci Světového

dne dárců krve, který připadá na
14. červen. Vyhlásit tento den Světovým dnem dárců krve a vzdát tak
hold obětavým jedincům, jejichž
zásluhou jsou často zachráněny lidské životy, byla společná myšlenka
Světové zdravotnické organizace
(WHO), Mezinárodní federace
Červeného kříže a Červeného půlměsíce, Mezinárodní federace dárců krve a Mezinárodní společnosti
transfúzního lékařství.
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Výstava v kostnici odhaluje tajemství putování
Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Výstavu s názvem Krajiny k putování otevřela v kostnici farní zahrady
v polovině července akademická
malířka Gabriela Nováková. V prostoru o velikosti zhruba čtyřiceti
metrů čtverečních nabízí devět kreseb krajin. Ty působí jako vymyšlené. Mají ale reálný základ.
„Je těžké ho najít. A přestože
se to na první pohled nezdá, je
na obrazech zastoupena i valašská
krajina. Zejména ten pocit, který
mívám, když jsem v Rožnově pod
Radhoštěm, to obklopení kopci,
které je mi příjemné. Jsou tam
ukryty i tvary Radhoště,“ vysvětila
absolventka Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze.
Obrazy jsou součástí cyklu, na
němž Gabriela Nováková pracuje
už deset let a jenž ještě není uzavřený. „Ráda bych pozvala návštěvníky, aby, pokud jim to bude příjemné
a milé, do mých krajin vešli a svou
přítomností je obohatily,“ pozvala
na výstavu rodačka z Ostravy, která
se každé léto vrací do Rožnova, do
domu na Kramolišově, kde se narodila její matka.
„Prostor kostnice mě naprosto
okouzlil. Když jsem tady byla před
třemi lety na výstavě Jindřicha
Štreita, řekla jsem si, že bych tady
strašně ráda jednou vystavovala.
A jsem šťastná, že se mi to splnilo,“
usmála se pedagožka Fakulty architektury ČVUT v Praze.
Gabriela Nováková navazuje
svou prací na odkaz renesanční
kresby. Svým syrově realistickým
expresivním akcentem podle odborníků evokuje zaalpskou kresbu
15. až 16. století. Obrazy nevytváří
v jednom souvislém časovém úseku, ale vznikají někdy i v odstupu
několika let.

Akademická malířka Gabriela Nováková se na léto vrátila do Rožnova
pod Radhoštěm. Při té příležitosti otevřela v kostnici farní zahrady výstavu s názvem Krajiny k putování, která potrvá do konce září.

Gabriela Nováková před svými obrazy v kostnici. Foto: Alexandra Buršíková
Výtvarný cit a vzdělání získávala v rodině prostřednictvím svého
otce, sochaře a keramika Vratislava
Varmuži.
Vedle volné malířské a grafické
tvorby se věnuje knižní i časopisecké ilustraci a užité grafice, spolupracuje s řadou zavedených nakladatelství, výtvarně spolupracovala
s Československou televizí Brno. Je
členkou Sdružení výtvarných umělců a teoretiků Ostrava.
Gabriela Nováková má za sebou
zhruba třicet samostatných a padesát skupinových výstav v Česku
i zahraničí.

„Moje dcera byla nadějné dítě,
byla hodná a poslušná, všechno jí šlo
dobře, mohla dělat cokoli. Ale shodou okolností, které svádí na mě, se
dostala do oblasti umění. Často jsem
se zamýšlel nad tím, co to vlastně to
umění je. V kostnici je k vidění devět
kreseb, na něž dcera spotřebovala
možná tři lahvičky tuše, trochu balakrylu a několik papírů. Čáreček, které ale musela udělat, je nespočítaně,
strávila nad nimi stovky hodin. A to
z její práce zřejmě dělá ono umění,“
prozradil Vratislav Varmuža.
Na vernisáž, kterou zahájil farář Kamil Obr, přišly desítky lidí.

„Když se řekne putování, cítíme,
že to má úzkou spojitost s duchovním rozměrem člověka. Pokud
bychom vzali do rukou bibli a otevřeli ji, možná bychom se podivili,
kolik zmínek o různých poutnících
tam najdeme. Člověk, který se prochází, vstupuje do tajemství svého
vlastního života. Krajina nám totiž
evokuje, kde jsem já, kam směřuji, kde je cíl mé cesty. Troufám si
proto říct, že v obrazech, jež jsou
v kostnici, je příběh života každého z nás,“ pozval na výstavu, která
potrvá do konce září děkan Kamil
Obr.

ZAUJALO NÁS

Lidem vadí hluk … Turisté ušetří díky kartě hosta Nová pěší trasa
» Dokončení ze strany 1
Pokud ano, projednáme to v radě
a předložíme zastupitelům na zářijovém jednání zastupitelstva.
Prvním krokem ale bude, že si
pozveme hoteliéry a pokusíme
se s nimi uzavřít nějakou dohodu
o omezení,“ poznamenal starosta
Radim Holiš.
Vymahatelnost vyhlášky však
bude podle ředitele městské policie
problematická. „Kdo bude chtít odpalovat, ten odpalovat prostě bude.
Navíc nebude snadné původce
chytit. Rachejtle jednoduše zapálí
a utečou. A pokud se to nestane
pod kamerou, máme hodně ztíženou pozici,“ upozornil Aleš Pilař.

Rožnov card, neboli kartu hosta
s řadou výhod a slev, dostávají od
začátku prázdnin turisté, kteří se
ve městě ubytují na dvě a více nocí.
Jejím prostřednictvím se dají
ušetřit stovky korun. „Mezi slevami
nechybí vstup do Valašského muzea v přírodě,
zvýhodněná cena za návštěvu Jurkovičovy rozhledny a na kuponech je
také snížená cena vstupenky do adrenalinového Gibon parku,
kde se zabaví nejen děti, ale i dospělí,“ vylíčil místostarosta Jan Kučera.
Díky kartě se dá výrazně ušetřit také v Pohádkových lázních,
v pivovaru nebo na Ranči Bučiska.

„Jednotlivé slevy jsme poskládali
tak, aby poskytly držitelům zábavu na tři dny, což je doba, kterou
v Rožnově tráví nejčastěji. Věříme
proto, že ohlasy budou dobré,“
vysvětlil destinační manažer Marek Havran.
Vydáváním karty se
město snaží turistům
ukázat, že kromě skanzenu, který je hlavním
návštěvnickým
lákadlem, je v Rožnově spousta dalších zajímavých míst a atraktivit.
„Stojí za to je objevit a pak se sem
za nimi vracet,” poznamenal předseda komise cestovního ruchu Jindřich Motýl.
(bur)

Klub českých turistů opravuje v Rožnově pod Radhoštěm a okolí silniční
a pásové značení cyklotras i stezek
pro pěší. Jejich délka přesahuje sto
kilometrů. „Obnovujeme i směrovníky, mapy a vyvěšujeme směrovky,“
přiblížil Vladimír Ondruch, který je
značkařem Klubu českých turistů
šestnáct let.
Novinkou pro letošní rok je nová
turistická trasa z centra Dolní Bečvy do Vigantic a odtud jedním směrem na Hutisko-Solanec a druhým
směrem až na Díly. „Další novou
pěší trasu letos budeme značit od
přehrady na Horní Bečvě až na
Polanu, Benešky,“ uzavřel Vladimír
Ondruch.
(bur)
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Nechci lidi šokovat, tvrdí Alena Kupčíková
Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Když se řekne umění z pubického ochlupení, vždycky to vzbudí rozruch. Alena Kupčíková s tímto
materiálem pracuje už šestnáct let. Věnuje se ale také smaltu, křišťálu a vytváří originální výtvarná
díla úzce spojená s hudbou. Její práci můžete až do 27. srpna obdivovat v Galerii Crears.

Alena Kupčíková otevřela výstavu v Galerii Crears ve středu 22. června. Foto: Alexandra Buršíková
Provokativní. Takovou nálepku nosí
už řadu let Alena Kupčíková, umělkyně, která vytváří obrazy z chloupků ohanbí. Chlupatice ale nevytváří
proto, aby šokovala. Zajímá ji téma
ženy v její erotické a intimní roli.
Výstava v Galerii Crears prozrazuje její hluboký zájem o ženu jako
femme fatale, ženu milenku, ženu
prostitutku, ale i o ženu osamělou,
zanechanou pouze se svou fyzickou
podstatou.
„První obraz jsem vytvořila před
šestnácti lety z vlastních chloupků. Byl to dárek mému partnerovi,
o pětatřicet let staršímu novináři
z BBC, do něhož jsem byla hrozně
zamilovaná. Měl už hodně odžito,

takže když mi řekl, že je to dobré,
dal impuls, povzbuzení, že to asi
něco znamená. Řekla jsem si tedy,
že ještě nějaké obrazy udělám.
Sama jsem už ale žádné chloupky
neměla, takže jsem o ně musela
poprosit své přítelkyně. Překvapilo
mě, když mi je odmítly dát. A přesně v té chvíli mě to začalo zajímat.
To tabu bylo tak silné, že jsem dostala silné nutkání ho začít otevírat,“ prozradila Alena Kupčíková.
Do Rožnova pod Radhoštěm
nepřijela poprvé. Na město je napojená přes svého bratra, který žije
s místní rodačkou. „Jak člověk míří
vysoko, tak nechce na regiony jezdit, protože si říká, že lidi na výsta-

vu nepřijdou. Ale tady mám radost,
že tu jsem. Navíc zdejší galerie je
úžasná,“ popsala.
Její dílo bylo několikrát zcenzurováno. „Poprvé se tak stalo v Paříži,
kde jsem měla převzít cenu pro mladé výtvarníky. Byla jsem z toho dost
rozčarovaná. Až později mi došlo,
že umění není jen o tom, že člověk
něco myslí dobře a opravdově, ale
i o tom, že za to musí umět bojovat.“
Technika, kterou vytváří své obrazy, je jedinečná ve světě. Chloupky z ženského ohanbí, které se lepí
na papír a pak se celý obraz zalaminuje pod průhlednou fólií s UV
filtrem. Ta dílo učiní nesmrtelným.
Reliéf vypadá nápadně jako kresba

tužkou, ale vše je vytvářeno touto
jedinečnou technikou.
Výtvarné dílo Aleny Kupčíkové
se ale nesoustředí jen na obrazy
z chloupků. „Věnuji se celé řadě
technik. Pracuji se smaltem, který
je tak trochu pozapomenutým materiálem. Vyrývám do toho sgrafita
v jednoduchých barvách bílé, černé a červené, celé to bude s názvem
Kabaret ženy v jejím přirozeném
světě. Pořád je to s nadsázkou a legrací, jako celá moje tvorba. Třeba
korunovační klenoty v mém provedení jsou místo žezla pozlacená
brokolice a místo jablka dort. Nikdy jsem se politice nevěnovala, ale
toto je taková moje lehká politická
reakce.“
Pracuje také s českým křišťálem.
A vytváří originální výtvarná díla
úzce spojená s hudbou.
„Předělávám jevy do obrazů a do
zvuků. Zaznamenávám různě zabarvená místa a každému přiřazuji
nějaký akord, takže z toho vznikne hudba. Baví mě na tom, že jde
vlastně zhudebnit cokoliv. Třeba
další můj projekt byla hudba z letokruhů, které se sice složitě počítají,
ale každé číslo má akord. Vytvořila
jsem hudbu nejrůznějších stromů,“
vylíčila Alena Kupčíková.
Výstava je k vidění do 27. srpna.
Do té doby mohou lidé v Galerii
Crears odevzdávat své chloupky.
„Hodlám udělat novou Slovanskou epopej, a to z chloupků příslušníků všech národů, které v dějinách prošly přes současná česká
a slovenská území. Zabývám se
totiž tím, jaké máme kdo předky.
Možná je mnohem komplikovanější, co je český národ zač. A lidský
chloupek v sobě má DNA, tedy odkaz každého z nás,“ doplnila Alena
Kupčíková.

FESTIVAL PRO CELOU RODINU

Folkrockování nabídne Neckáře, Voxela, AtmAsferu i Stromboli
Valašské folkrockování, multižánrový festival pro celou rodinu,
otevírá brány už sedmadvacátému
ročníku. Ten se uskuteční v sobotu
13. srpna a organizátoři věří, že
potěší příznivce všech věkových
skupin i různých hudebních žánrů.
„Jsme rádi, že můžeme v krásném amfiteátru Valašského muzea
přivítat barda české pop music Václava Neckáře se skupinou Bacily, ale
také novodobého písníčkáře Voxela
s netradičním pojetím hudební produkce. Překvapením festivalu bude
pozoruhodná, mezinárodně uznávaná ukrajinská kapela AtmAsfera,
kterou lze žánrově zařadit do world

music, a také legendární kapela
Stromboli s Bárou Basikovou, která bude mít v rámci svého letního
turné jen několik koncertů, a nám
se podařilo skupinu získat i pro rožnovské publikum,“ pozvala ředitelka pořádajícího T klubu – kulturní
agentury Lenka Vičarová.
Václav Neckář, který vystoupí od
šesti hodin večer, představí zbrusu
nový koncertní program s názvem
Mezi svými. Fanoušci se dočkají
i osvědčených hitů.
Voxel, jenž patří k nejvýraznějším
mladým interpretům u nás, ovládne
pódium ve tři čtvrtě na osm. Během
své kariéry se mladý muzikant posu-

nul od původního elektropopu spíše
ke kytarovému písničkářství. Na
koncertech podobně jako třeba Ed
Sheeran baví publikum s využitím
chytrých krabiček a efektů.
AtmAsfera odstartuje koncert
o půl desáté. „Hudba této kapely
vychází z původních melodií s kořeny v mnoha částech světa, jejichž
orchestrální provedení vyznívá naprosto jedinečně,“ přiblížila dramaturgyně kulturní agentury Daniela
Cibulcová.
Festival
zakončí
legendární Stromboli. Přestože skupina
vznikla v osmdesátých letech,
rozhodně ji nelze považovat za

vyhořelou. Letos jí vyšlo nové album Fiat Lux a nadále sklízí ovace
jak na sólových koncertech, tak
na letních scénách a festivalech.
„Kapela se představí v původní
sestavě Michal Pavlíček, Bára Basiková, Klaudius Kryšpín, Jiří Veselý a Vendula Kašpárková,“ řekla
Daniela Cibulcová.
Kdo si na letní festival ještě nekoupil vstupenky, má možnost to
ještě dohnat. Předprodej probíhá
v T klubu, Turistickém informačním centru a v Sušáku Valašského
muzea. Vstupenky v předprodeji
přijdou na 290 korun, na místě příchozí zaplatí 350 korun.
(bur)
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Rožnov ovládne muzika, jarmark i guláš s pivem
Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Pestrá programová nabídka bude pokračovat i v následujících týdnech. V sobotu
10. září se na Masarykově náměstí uskuteční pokus o zápis do České knihy rekordů
v počtu koloběžek a odrážedel na jednom místě. A v sobotu 17. září se do regionu
opět sjedou sportovci, kteří změří síly na Běhu rodným krajem Emila Zátopka.

Dny plné zábavy nabídne obyvatelům města i turistům víkend od
12. do 14. srpna. Lidé se mohou
těšit na Starodávný jarmark, Valašské folkrockování, Dny guláše
a piva a slavnostní otevření skateparku.
Nabitý program začne v pátek
v pět hodin odpoledne v restauraci Písečná. Dvacátý ročník Dnů
guláše a piva odstartuje koncertem
skupiny Astmatic. „Hosté si mohou
pochutnat na třinácti druzích tradičního guláše a dvanácti druzích
piva. Kromě toho si užijí vystoupení kapel Radegrass revival, Z Horní
a dolní a dál na jih, Prague Queen,
Navalentym, Stetson či Valašská
bluesová společnost,“ vyjmenoval
rožnovský destinační manažer Marek Havran.
Starodávný jarmark začne v sobotu v devět hodin ráno. V Dře-

věném městečku bude připravena
pestrá nabídka jarmarečního zboží
s bohatým programem a atrakcemi
pro celou rodinu. „Mezi účinkujícími nebude chybět skupina historické hudby Krless, divadlo pro děti
Kapsa, jarmareční trio Pouličníci,
žongléři a kejklíři ze skupiny Agripa, kapely Stanley´s Dixie Street
Band, Lam trio, Ponožky pana
Semtamťuka nebo skupina historického šermu Valmont,“ vylíčila
mluvčí Valašského muzea v přírodě
Pavlína Polášková.
Mozaiku pestrého víkendu doplní slavnostní otevření skateparku
u rožnovského zimního stadionu.
„Vše odstartujeme v sobotu po poledni. Lidé se mohou těšit na exhibici profesionálních jezdců, kteří
ukáží, co všechno se dá v našem
novém sportovišti dělat. K tomu by
se mělo přidat hudební vystoupení

KRÁTCE

Listování se spisovatelem Robertem Fulghumem

Libušín: na obnově
se začalo pracovat
Obnova vyhořelé chaty Libušín na
Pustevnách začala. V pátek 1. července předalo vedení Valašského
muzea v přírodě staveniště zástupcům dodavatelské firmy Archatt
z Brna. Ta si nejprve musí prostory zařídit.
„Skrýt ornici vedle na louce,
kde bude větší zařízení staveniště. Začne se tím, že se bude chata
rozebírat, každý trám se posoudí,
odstraní se vše, co je jakkoliv špatné, napadené hnilobou, hmyzem,
ohořelé. Až se to rozebere, tak
se vyspraví platforma, budou se
dělat inženýrské sítě,“ vyjmenoval postup ředitel muzea Jindřich
Ondruš.
Jan Všetečka z firmy Archatt
už dříve uvedl, že obnova národní
památky se bude skládat ze tří fází.
Tou první bude právě rozebrání
ohořelého torza, posouzení jeho
stavu a oprava základny objektu.
V další fázi odborníci zhotoví repliku roubení včetně šindelů. „Třetí
fáze bude dokončení stavby včetně
všech uměleckořemeslných detailů, technických instalací,“ doplnil
Všetečka.
Chatu postavenou v roce 1899
podle návrhu architekta Dušana
Jurkoviče zničil předloni na jaře
rozsáhlý požár. Její obnova vyjde
na téměř osmdesát milionů korun.
Libušín se bude opravovat metodou takzvané vědecké rekonstrukce. Objekt dostane vzhled z roku
1925.
(bur)

Kowall Company a určitě budeme
mít připraveny doprovodné aktivity
pro děti,“ pozval jednatel Komerčních domů Rožnov Jindřich Žák.
Folkrockování zahájí v šest hodin večer zpěvák Václav Neckář
se skupinou Bacily. „Věřím tomu,
že většina diváků už bude v tento
čas na svých místech a nenechá si
koncert ujít. Poté pódium ovládne
písničkář Voxel, který do svých
vystoupení dává skutečně všechno. Myslím, že lidi hodně osloví.
AtmAsfera vysílá k posluchačům
hodně energie, je to taková taneční world music, takže publikum se
určitě rozvlní. Festival zakončí kapela Stromboli, která zahraje staré
hity, ale také pár novinek,“ řekla
ředitelka pořádajícího T klubu –
kulturní agentury Lenka Vičarová.
Návštěvníky, kteří přijedou do
Rožnova na víkend, určitě potěší

novinka sezony, karta hosta. „Dostane ji každý, kdo se ve městě
ubytuje na dvě a více nocí. Na kartě je celkem osm slev a výhod, a to
až do výše třiatřiceti procent,“ připomněl předseda komise cestovního ruchu Jindřich Motýl s tím, že
veškeré informace zájemci najdou
na adrese www.roznovcard.cz.
Další dárky domácím i turistům nabídne o víkendu také
Rožnovský pivovar. „Kdo k nám
přijde se vstupenkou ze Starodávného jarmarku nebo z Folkrockování, dostane zdarma třetinku
piva a také pralinku z naší nové
Málkovy čokoládovny. Navíc v našem dětském centru Pohádkových
lázní bude platit pro všechny celý
víkend třiatřicetiprocentní sleva
na celodenní vstupné,“ prozradil
ředitel Rožnovských pivních lázní
Tomáš Kupčík.

Knihu si od Roberta Fulghuma nechal podepsat téměř každý. Foto: Alexandra Buršíková
Americký spisovatel Robert Fulghum
se v rámci svého turné po českých
městech zastavil ve čtvrtek 14. července také v Rožnově pod Radhoštěm. V kině Panorama představil
v rámci projektu Listování svou knihu
Drž mě pevně, miluj mě zlehka. Lukáš Hejlík, Alan Novotný a Věra Holá
ve scénickém čtení zavedli diváky do
seattleské tančírny Century, v níž se
setkávají lidé nejrůznějšího věku,
pohlaví, národnosti, náboženského

vyznání či sexuální orientace. Robert
Fulghum přijel do Česka podesáté.
„Neustále se vracím, protože se mi tu
líbí. Rád se potkávám s lidmi a sleduji
jejich reakce na má díla. Vždycky si
sednu bokem, a zatím co herci předvádějí text na pódiu a diváci je sledují,
já se dívám do obecenstva. Je to součástí mé práce a takové cestování je
příjemné,“ vysvětlil Robert Fulghum,
který divákům představil i svou novou
knihu Poprask v sýrové uličce.

„Měl jsem v šuplíku asi sto padesát nepublikovaných esejí a povídek a zároveň jsme s mým českým
nakladatelem chtěli udělat knihu.
Tak jsem mu je všechny předal a on
vybral ty, které by se podle něj líbily českému čtenáři,“ vysvětlil
Robert Fulghum, který plánuje napsat knihu o Česku. „Byl by hřích
ji nenapsat, když tady vidím tolik
skvělých míst a lidí,“ doplnil spisovatel.
(bur)

Vytrhněte dvojlist, přeložte (do formátu A5) a poté perforovanou část prořízněte.
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Knihobudky rožnovské zahnízdily ve městě
Pavel Zajíc
zapa@knir.cz

Možná jste již fenomén
knihobudek stihli zaregistrovat v jiných městech. Možná ne, anebo
vůbec nevíte, oč se jedná. Dovolte
mi tedy krátké seznámení na úvod.
Knihobudka je malá knihovnička,
která je umístěna ve veřejném prostoru a nabízí knihy k vypůjčení. Je
zdarma přístupná komukoliv, obsahuje knihy, které si můžete přečíst
a zase je do ní vrátit, popřípadě si
je můžete nechat, anebo také můžete knihobudku obohatit o nové
tituly právě vy. Knihobudka má
povětšinou někoho, kdo se o ni stará, udržuje ji v dobrém stavu, stará
se o to, aby byla naplněna knihami
a ne něčím, co do ní nepatří.
V Česku se fenomén knihobudek
začíná prosazovat v posledních několika málo letech. Vlastně samotný název Knihobudka je spojen
s projektem adopce vysloužilých
telefonních budek a jejich adaptace
na Knihobudku, tedy malou a všem
přístupnou knihovničku (www.knihobudka.cz). Avšak v průběhu času
se začaly objevovat ve městech také
malé knihovničky vyrobené z růz-

Všech šest knihobudek nám pomohli vyzdobit děti a rodiče. Foto: archiv MK
ných vysloužilých skříněk, regálků
či polic. Jejich autoři je různě pomalovávají a vyzdobují. Zde je zjevnou
inspirací projekt Little Free Library,
který je celosvětově rozšířen a je zaměřen na lokální komunity ve městech s cílem nabídnout lidem čtení
zdarma. Knihobudky a malé knihovničky můžete potkat z blízkých
měst například ve Frenštátě či Vsetíně. Pokud však použijete vyhledávače google pro zobrazení obrázků

pod klíčovým slovem „little free library“, určitě vás překvapí množství
a rozmanitost knihovniček.
V Rožnově doposud takováto
knihovnička chyběla, avšak od letošních prázdnin se i naše město zařadí
mezi města s knihobudkou. V rámci
propagace čtení, knih a knihovny
jsme se rozhodli umístit v blízkosti
dětských hřišť šest malých knihobudek. Kde tyto malé knihovničky
v Rožnově najdete? Na Koryčan-

ských Pasekách to je dětské hřiště
na Borové ulici, v ulici 1. máje je to
hřiště v centru sídliště, na sídlišti Láz
jsou to hřiště u Finančního úřadu
a u obchodního domu Láz, na dětském hřišti u Brasserie Avion a poslední knihobudka je umístěna na
dětském hřišti na sídlišti Záhumení.
Všech šest knihobudek nám pomohli vyzdobit děti a rodiče při
dopolední akci nazvané Pomaluj si
knihobudku, za což jim patří velké
poděkování. Jednu z knihobudek
podepsal, a vlastně tím pádem nad
ní převzal patronát, americký spisovatel Robert Fulghum, který se
v Rožnově zastavil v rámci turné
s projektem Listování. Poděkování
patří také panu Milanu Kosovi, který nám pomohl s přípravou samotných knihobudek.
Knihobudky bude udržovat a zásobovat městská knihovna a věřím,
že přispějí k podpoře čtení a čtenářství mezi všemi věkovými skupinami. Věřím také, že knihobudky
pomohou upřít pozornost veřejnosti ke knihovně a jejím problémům,
neboť budou obsahovat knihy, které se nám prostě do naší knihovny
nevejdou z důvodů překročených
prostorových kapacit. Snad se knihobudkám dostane dobrého přijetí
od veřejnosti a budou uchráněny
destrukce nevybouřenými vandaly.

V hudebním altánu vystoupí písničkář Bouch
Buckleym. V jejich písničkách
se poznáme, protože nás donutí
zamyslet se nad určitými aspekty
života a lásky.“
Koncerty v hudebním altánu mívají jedinečnou atmosféru
a Alasdairovo vystoupení by mohlo
být jedním z nich.

Martin Valášek
tka@tka.cz

ALASDAIR BOUCH
Neděle 21. srpna 2016
18.00 – hudební altán
DĚDA MLÁDEK
ILLEGAL BAND
Pátek 26. srpna 2016
19.00 – Masarykovo náměstí
Alasdair Bouch, britský písničkář
se skotsko-irsko-anglickými kořeny je už osm let usídlený v Praze.
Svou hudební cestu začal jako
školák zpěvem ve sboru, ale ukázalo se, že muzikály a operety jsou
příliš velkou zátěží pro jeho hlas,
který mu záhy odešel. Pak přišel
rock'n'roll a už ho nepustil, respektive přirozeně se vyvinul ve
svébytné písničkářství, které provozuje dodnes. Nespornou výhodou je jeho zcestovalost, takže je
velice otevřený člověk i muzikant
a dokáže nenásilně vstřebávat
cizí podněty. Dodnes lituje, že
když poprvé v Zimbabwe slyšel
od jednoho místního nadšence
z kazeťáku Rodrigueze, že se jeho
fenoménu nezmocnil (a to bylo 10
let před vznikem filmu „Pátrání po
Sugarmanovi“).

Alasdair Bouch, britský písničkář se skotsko-irsko-anglickými kořeny. Foto: archiv TKA
Zatím vydal čtyři alba. Po akustické desce First Person Singular
(2010) následovala poprocková Second Hand Lullaby (2011) a ve stylu old schoolového rhythm & blues
pak nahrál třetí album Third Time
Lucky (2013). Zatím poslední sérii
nahrávek nabídl posluchačům pod
názvem Go Forth! (2014).
O skládání písní řekl v rozhovoru pro hudební časopis FullMoon:

„Je to o tom, použít slovo nebo
slovní spojení, které něco znamená pro mě osobně. Inspirace není
jen o muzice, ale je to i vysvětlení, proč se o některých ženách
říká, že jsou múzy. Skládání je
umění, a proto tak milujeme naše
oblíbence, protože písničky můžou být napsány jen jimi a nikým
jiným. Mohly být napsány jen
Dylanem nebo Cohenem, Jeffem

Ivan Mládek je fenoménem české populární hudby. Jeho tvorba
naprosto zlidověla a partu veselých
chlapíků napadlo jeho písničky
začít zpívat po svém a jelikož na
začátku svou podvratnou činnost
prováděli bez vědomí Mistra, dali
si do názvu slovíčko illegal. Což
dnes už neodpovídá skutečnosti, jelikož Ivan Mládek posvětil fungování svébytné revivalové kapely, která
brzy rozprostřela svůj cirkus za hranice rodné Plzně a stala se neočekávaně populární, což zaovocovalo
vydáním dvou desek. Z avizovaného rozpadu na začátku tisíciletí se
stala nakonec jen dvouletá přestávka a v čele s frontmanem Marsím
obrážejí všemožná česká pódia,
náměstí či festivaly. V současnosti
se tvorba posunula směrem k vlastním skladbám, které pokračují v zavedeném kurzu, zkrátka znějí, jako
by je napsal sám Ivan Mládek. Na
Masarykové náměstí v Rožnově
proběhne velká párty, při které se
zabaví všechny věkové kategorie.

PÍŠETE S NÁMI NOVINY
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Akademie a retroprůvod k 60. výročí Gymnázia

Do atmosféry retroprůvodu se nechali „vtáhnout“ jak učitelé, tak studenti.

Štěpán Válek vtipně a s filosofickou
pointou zhodnotil roli učitelů.
Gymnázium v Rožnově pod
Radhoštěm oslavilo své
60. výročí vzniku 16. 6. 2016
v 6:00 p. m. slavnostní Studentskou akademií v Janíkově stodole, která se opravdu
vydařila.
Kolektiv autorů

gymroznov@gymroznov.cz

Celou akci zahájil křest Almanachu gymnázia 1956–2016, společná fotografie všech žáků, učitelů
a zaměstnanců školy a posléze se
od školy rozvlnil pestrobarevný

Sbor Juventus si pozval vzácného hosta – sólistu Marca Campa s písní Fix you.
retroprůvod, jenž představoval po
jednotlivých třídách časový a hlavně společensko-historický průřez
od roku 1956 po současnost, vydal
se kolem ZŠ Videčská (kterou jsme
jako našeho kmenového partnera
hlasitě pozdravili) centrem města
až k Janíkově stodole Valašského
muzea, kde již byl připraven kulturní program studentů. Průvod
také shora monitoroval a snímal
dron Jardy Krčmáře a Jirky Románka ze Studia Rožnov, který si
nenechal nic ujít.
Sál v Janíkově stodole se zaplnil
vzácnými hosty a nedočkavými
diváky, jimž tímto děkujeme za jejich přízeň; program tedy mohl za-

čít: svými slavnostními projevy jej
otevřeli paní ředitelka Alena Gal
lová, starosta města Rožnova pod
Radhoštěm Radim Holiš a vedoucí
Odboru školství, mládeže a sportu
Zlínského kraje Stanislav Minařík,
kteří popřáli gymnáziu další studijní i pracovní úspěchy a mnoho
dalších aktivních a nadaných studentů. Na scéně se poté představily: studentský divadelní soubor
s Jánošíkem, virtuální prohlídka
prostor školy, trailer filmu Up The
Hill, taneční, baletní, stepařská
a sportovní čísla, pěvecký sbor Juventus a vše vyvrcholilo vzácnou
návštěvou paní Marie Kučerové,
jež poodhalila první krůčky gym-

Zavzpomínali jsme na hodiny tělocviku.
Foto: Michal Fiurášek
názia od roku 1956, jeho počátky,
akce a úspěchy, které sama zažila
a tvořila. Po ukončení programu se
již jen v příjemné atmosféře vzpomínalo a vzpomínalo…
„Akademie se opravdu vydařila,
máme školu plnou inspirativních
studentských talentů, a to ve všech
oblastech, ale hlavně také ochotných nadšenců s nápady tvořit neustále něco nového. Souhra a nadšení těch, kdo se do příprav jakkoliv
zapojil, to vše bylo naprosto perfektní a já všem děkuji za skvělou
spolupráci a nezapomenutelný zážitek,“ zhodnotila na závěr celou
akci hlavní organizátorka Kateřna
Halaštová.

INZERCE

CESTOVNÍ KANCELÁŘ LAST MOMENTY
CHORVATSKO

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

doprava + polopenze v ceně!
TERMÍN: 5. 8.–14. 8. (10 dnů = 7 nocí)
dep. Marina
cena: 7 200 Kč
vila Dramalj
cena: 7 800 Kč
hotely
cena: 8 200 Kč
děti u hotelů zcela ZDARMA!
TERMÍN: 12. 8.–21. 8. (10 dnů = 7 nocí) – busem
dep. Marina
cena: 7 200 Kč
Uvala Scott
cena: 7 400 Kč
vila Dramalj
cena: 7 800 Kč
pav. Riviera
cena: 7 800 Kč
hotel Mediteran
cena: 8 700 Kč
děti do 12 let od 1 000 Kč!

ITÁLIE – kemp Cesenatico

doprava + plná penze v ceně!
NOVĚ – MOBIL HOMY s KLIMATIZACÍ!
V areálu kempu nový krásný BAZÉN!
Vstup na bazén ZDARMA.
TERMÍN: 9. 8.–18. 8. (10 dnů = 7 nocí)
karavany – dospělí
5 700 Kč
mobile home – dospělí
6 900 Kč
TERMÍN: 12. 8.–21. 8. (10 dnů = 7 nocí)
karavany – dospělí
5 900 Kč
TERMÍN: 16. 8.–25. 8. (10 dnů = 7 nocí)
karavany – dospělí
5 700 Kč
mobile home – dospělí
7 200 Kč
děti v karavanech od 3 500 Kč
děti v mobile homech za 4 900 Kč

ŘECKO – Chalkidiki
TERMÍN: 8. 8.–18. 8. (11 dnů = 10 nocí) – let OV
studia Asterios, vl. strava cena: 9 900 Kč
hotel se snídaní
cena: 12 900 Kč
TERMÍN: 9. 8.–18. 8. (10 dnů = 7 nocí) – busem
studia, vl. strava
cena: 5 100 Kč
hotel se snídaní
cena: 6 900 Kč
děti busem u studií platí pouze 1 000 Kč
TERMÍN: 18. 8.–29. 8. (12 dnů = 11 nocí) – let OV
studia Asterios, vl. strava cena: 10 900 Kč
hotel se snídaní
cena: 13 900 Kč

MAĎARSKO – termály
TERMÍN: 25. 9.–28. 9.
za 4 800 Kč
KOMPLETNÍ NABÍDKU NALEZNETE
na www.jokratour.cz
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

PRODÁM
 Prodám starší typ Babety za
2 600 Kč. Informace na telefonním
čísle 702 666 006 po 16. hodině,
jinak prostřednictvím SMS.
 Prodám venkovní bílé plastové
dveře 100 × 210 cm se zárubněmi.
Pořizovací cena (22 000 Kč) nyní
2 000 Kč. Tel.: 731 782 923.
 Prodám chladničku s mrazákem
Zanussi – 500 Kč. Tel.: 731 782 923.
 Prodám 2 × 100 m nové ocelové
lano Ø 10 mm. Na výtahy, jeřáby
apod. Tel.: 732 703 979.
 Prodám nový eternit 40 × 40
(220 ks). Cena dohodou. Tel.: 732
703 979.
 Prodám motorovou sekačku zn.
Adela. Velmi dobrý stav. V provozu
30 hodin. Pořizovací cena 26 500
Kč. Nyní cena dohodou. Tel.: 732
703 979.
 Prodám Š 1203 valník 1 500
ccm. Najeto 27 000 km!!! Cena dohodou. Tel.: 605 546 461.
 Prodám plynový průtokový
ohřívač MORA 371/2, zemní plyn,
výkon 17,5 kW. Nový – nepoužitý.
Tel.: 724 549 689.
 Prodám jezírkový vysavač GARDENA SR 2000. Cena dohodou.
Tel.: 777 154 274.
 Prodám motorovou sekačku
41 cm, Elektrolux TV 460, motor
TECUMSEH, cena 2 000 Kč. Tel.:
777 154 274.
 Prodám zahradní čerpadlo,
nové ASGATEC Neptun GP 1210
Inox. Doporučená výška max. 50
m, 4 000 l/hod. Cena: 990 Kč. Tel.:
777 154 274.
Soukromé řádkové inzeráty jsou zdarma
zveřejněny ve dvou číslech Spektra Rožnovska. Poté jsou nahrazeny dalšími.
V případě jiného požadavku kontaktujte
písemně redakci SR.
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Rožnovské malé tisky

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
v souladu se zákonem
č. 312/2002 Sb., o úřednících
územních samosprávných celků

Vážení čtenáři, město Rožnov pod Radhoštěm již více než
třináct let vydává knihy v edici Rožnovské malé tisky. Během
této doby se vám dostalo do rukou již dvacet šest svazků
různého tematického zaměření i rozsahu. Přestože se pravidelně setkáváme s reakcemi čtenářů na některé vydané tituly, rádi bychom získali celistvější přehled o vašich názorech
na fungování, případně i budoucnost celé edice.
1.





2.










3.








Město Rožnov pod Radhoštěm
vyhlašuje výběrové řízení na úředníka zařazeného do organizační
struktury Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, odbor správy majetku.

Je pro vás akceptovatelná cenová relace nových svazků?
60 až 70 Kč
70 až 80 Kč
80 až 90 Kč
90 až 100 Kč

I. Náplň práce:
Právní služba na úseku samosprávy i státní správy, zejména pak:
 příprava, zpracování a právní posouzení majetkoprávních
smluv a jejich evidence pro odbor
správy majetku,
 zajišťování
majetkoprávní
správy majetku obce, jeho nabývání, pronájmu, prodeje a jiných
forem dispozice,
 kontrola smluvních ujednání,
 souhrnné zpracovávání smluv
při správě majetku obce,
 podávání základních informací občanům a právnickým osobám v majetkoprávní oblasti,
 řešení nezaplacených pohledávek z dlužného nájemného z bytů
ve vlastnictví města, včetně podávání žalob na jejich vymožení,
 sepisování a podávání žalob
na vyklizení bytů,
 zastupování města v soudních
řízeních,
 zastupování města ve správních řízeních.

Jaká témata, případně autory byste uvítali u dalších svazků
Rožnovských malých tisků?
regionální historie – např. ..........................................................................
literární díla místních či regionálních spisovatelů – např. ......................
.......................................................................................................................
pohádky – např. ..........................................................................................
architektura – např. ....................................................................................
výtvarné umění – např. ..............................................................................
zajímavá místa Rožnova a okolí – např. ....................................................
.......................................................................................................................
každodenní život – např. ............................................................................
příroda – např. ............................................................................................
jiné téma – např. .........................................................................................
Který z již vyprodaných svazků edice by bylo dle Vašeho názoru
vhodné vydat znovu?
Pohádky a pověsti z okolí Rožnovského		
Příběhy staletími vyprávěné
Rožnovský malovaný porcelán			
Paběrky z dějů městečka Rožnova
Prostřený stůl Rožnovanů				
O kouzlu lidského dobra

II. Místo výkonu práce:
Rožnov pod Radhoštěm.
III. Předpoklady pro vznik
pracovního poměru úředníka:
Uchazeč musí splňovat předpoklady podle § 4 zákona č.
312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve
znění pozdějších předpisů.

Dotazníky jsou k dispozici také na webových stránkách města na adrese
www.roznov.cz. Vyplněné dotazníky prosím odevzdávejte do Turistického
informačního centra města Rožnov p. R.

VZPOMÍNÁME



Děkujeme za Vaše odpovědi.
Redakční rada Rožnovských malých tisků

IV. Další požadavky pro vznik
pracovního poměru úředníka:
 vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu právního směru,
 důkladná znalost především
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů,
znalost zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, znalost zákona č. 256/2013 Sb., o katastru
nemovitostí, ve znění pozdějších
předpisů,
 všeobecný právní přehled,
 práce na PC (Word, Excel, Internet Explorer atd.),
 řidičský průkaz skupiny B,
schopnost aktivního užívání
osobního vozidla,
 rozhodnost, přesnost, preciznost,
 dobrý verbální i písemný projev,
 komunikativnost, spolehlivost,
samostatnost,

 praxe v oblasti státní správy
a samosprávy výhodou.
V. Přihláška do výběrového řízení:
Přihláška zájemce o zaměstnání
musí obsahovat:
 jméno, příjmení, titul zájemce,
 datum a místo narození zájemce,
 státní příslušnost zájemce,
 místo trvalého pobytu zájemce,
 číslo občanského průkazu
nebo číslo dokladu o povolení
k pobytu, jde-li o cizího státního
občana,
 datum a podpis zájemce.
VI. Požadované doklady:
K přihlášce do výběrového řízení
zájemce připojí tyto doklady:
 životopis, ve kterém se uvedou
údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
a dovednostech týkajících se
správních činností, e-mailovou
adresu a telefonní kontakt,
 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích
státních příslušníků též obdobný
doklad osvědčující bezúhonnost
vydaným domovským státem; pokud takový doklad domovský stát
nevydává, doloží se bezúhonnost
čestným prohlášením,
 ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
VII. Platová třída:
Druh práce, na který je výběrové
řízení vyhlášeno, je zařazen do jedenácté platové třídy.
VIII. Podání přihlášek:
Přihlášky se podávají písemně
poštou nebo podáním na podatelně Městského úřadu v Rožnově
pod Radhoštěm na adrese:
Městský úřad
Masarykovo náměstí 128
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
v obálce s označením „NEOTVÍRAT – Přihláška do výběrového
řízení na pozici úředníka, odbor
správy majetku “.
Termín předložení přihlášek:
do 15. 8. 2016 do 17.00 hodin.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo
zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo místo
neobsadit.
Bližší informace lze získat na
Městském úřadě v Rožnově pod
Radhoštěm u vedoucí odboru
správy majetku Ing. Michaely
Slobodové, kancelář č. dveří 205,
telefon č. 571 661 149, mobil: 739
503 630, e-mail: slobodova.osm@
roznov.cz

Ing. Miroslav Martinák, v. r.
tajemník Městského úřadu
v Rožnově pod Radhoštěm

ZUBŘÍ / ROŽNOV

STRANA 13 / 27. ČERVENCE 2016

Žáci si připomněli dobu Karla IV.
Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

V soutěžním klání se školáci museli předvést v dějepravě, rytířských závodech na koních, souboji
obrů, hodu polenem, ranhojičství a trubadúrství.

Soutěžní den byl motivován sedmistým výročím narození Karla IV. Foto: archiv školy
ZUBŘÍ • Dobu, v níž panoval
český král a římský císař Karel IV.,
si připomněli v pondělí 27. června
žáci pátých až devátých tříd Základní školy v Zubří. V soutěžním
klání se museli předvést v dějepravě, rytířských závodech na koních,
souboji obrů, hodu polenem, ranhojičství a trubadúrství. Část školáků se věnovala tvorbě hliněných
kachlů s dobovou tematikou. Na
závěr musely děti najít klíč ke korunovačním klenotům.
Než se ale školáci rozutekli k jednotlivým stanovištím, připomněli

jim členové dramatického kroužku
v krátkém představení život a zásluhy slavného panovníka.
Poté přišel na školní hřiště vladař, kterého ztvárnil ředitel školy
Tomáš Randýsek. Ten kráčel v doprovodu družiny, aby se pozdravil
s žáky a zahájil rytířské hry.
Soutěžní den byl motivován
sedmistým výročím narození Karla IV. „Věnovali jsme se tomuto
tématu celý školní rok a dnešek
je vyvrcholením výuky,“ popsala
vedoucí školního klubu Jaroslava
Juříčková.

Předtím, než se žáci zapojili do
klání, připomněli si znalosti, které
získali při výuce. Poté se rozdělili
do družin, které měly i stylovou
výzbroj a oblečení.
Například Richard Kovář byl oblečen do kostýmu s erbem českých
králů. „Líbí se mi a cítím se v něm
dobře,“ řekl chlapec, kterému s výrobou pomáhal otec.
Olympiáda plná netradičních
sportovních disciplín byla poslední akcí, kterou v uplynulém
školním roce pedagogové pro děti
připravili.

KRÁTCE

Nová otevírací
doba v muzeu

Zhruba tři měsíce je veřejnosti zpřístupněná v budově č. 824 v Hlavní
ulici expozice zuberského muzea.
Návštěvníkům i obyvatelům Zubří
se tak konečně otevřel prostor, kde
se mohou těšit krásou zuberské výšivky, ale také zhlédnout překvapivě bohaté sbírky historické, mineralogické či archeologické.
Vlastivědné zaměření expozice
dává každému návštěvníkovi vybrat
si, co je jeho srdci nebližší. Zřejmě
i proto ji už vidělo na tři sta hostů. „Nebyli to jenom návštěvníci ze
Zubří a blízkého okolí, ale z celé
republiky i ze zahraničí. Například
jedna paní se dojela podívat na zuberskou výšivku až z jižních Čech.
Bílá výšivka ji natolik okouzlila, že
nevěřila, že to není krajka. Největší
dojem si odvezl pán z Plzně, který
si přijel přes celou republiku pro
turistickou vizitku města a muzea
a na konci prohlídky prohlásil, že
všichni znají Zubří jako producenta gumárenské výroby, ale přitom je
tu ukryto i jiné bohatství,“ přiblížila dosavadní provoz Muzea Zubří
správkyně depozitáře Erika Ondřejová s tím, že muzeum navštívili
také hosté ze světa: z Japonska,
Anglie, Belgie či Argentiny.
Pro rostoucí zájem návštěvníků
muzeum během prázdnin významně rozšiřuje návštěvní dobu.
(r)

PRÁZDNINOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA
Po: 14–18 hodin
Út: 9–11 hodin
St: zavřeno
Čt: 9–11 hodin
Pá: 14–18 hodin
So: 9–11 a 16–18 hodin
Ne: 9–11 a 16–18 hodin

ROŽNOVSKÁ RADNICE INFORMUJE

Nový chodník
v Kulturní ulici

Využívaný chodník v Kulturní ulici
v části pod garážemi směrem k finančnímu úřadu opravuje v současné době rožnovská radnice. „Na této
komunikaci pro pěší bude v délce
sto padesáti sedmi metrů vyměněna
stávající dlažba za zámkovou dlažbu a osazeny budou rovněž nové
obrubníky. Vzhledem k tomu, že na
přilehlé silnici není na druhé straně
chodník, prosíme občany o zvýšenou opatrnost a využití chodníků
a jednosměrné komunikace na ulici
Vítězná,“ uvedl Drahomír Janíček
z odboru správy majetku městského úřadu. Investice za 496 tisíc
korun by měla být hotova do konce
srpna letošního roku.
(tg)

Venkovní posilovna na sídlišti Láz slouží veřejnosti
Rožnované si mohou zacvičit na
venkovním posilovacím, takzvaném workoutovém prvku. Jeho
součástí je hrazda, bradla a vodorovný žebřík a umístěn je nad ulicí
Kulturní na sídlišti Láz.
„Jedná se o venkovní posilovací stroj, pomocí kterého je možno procvičit a posílit svaly paží,
ramen a břišního a zádového
svalstva. Zařízení je vhodné také
k provádění kalistheniky,“ vysvětlila Lenka Němcová z odboru
správy majetku rožnovského městského úřadu.
Venkovní posilovací prvek je určen pro sportovní činnost s cílem
udržet nebo zdokonalit fyzické
schopnosti osob. Užívat ho mohou
pouze lidé starší čtrnácti let. (tg)

Součástí hřiště je hrazda, bradla a vodorovný žebřík. Foto: Tomáš Gross

DOLNÍ BEČVA / HUTISKO-SOLANEC
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Dolní Bečva se mění v bezbariérovou obec
Bariéry, které lidem s postižením znesnadňují pohyb
ve veřejných budovách a na
silnicích, začala Dolní Bečva
odstraňovat už v roce 2007.
Pavel Mana

pmana@quick.cz

DOLNÍ BEČVA • Radnice připravuje aktualizaci projektu: Obec
Dolní Bečva – obec bez bariér. Záměr vznikl již v roce 2006 a hned
následující rok byl odsouhlasen
Řídícím výborem Národního rozvojového programu mobility pro
všechny, který spravuje Vládní
výbor pro zdravotně postižené
občany v rámci Úřadu vlády ČR.
Jednotlivá opatření pak spolufinancují podílově obce, případně kraje
společně s ministerstvy, Státním
fondem dopravní infrastruktury
a jinými institucemi.
Cílem programu je odstraňování
bariér ve veřejných budovách a dopravě. Dílčí projekty, které obec
původně navrhla, tvořily: opravy
stávajících chodníků u státní silnice I/35 do bezbariérové úpravy,
které se realizovaly roce 2007 s příspěvkem ze Státního fondu dopravní infrastruktury, stavba nového

Bezbariérový přechod je v Dolní Bečvě také u obecního úřadu. Foto: Alexandra Buršíková
chodníku u silnice I/35 v lokalitě
u Tabulí, která se realizovala jako
součást cyklostezky údolím Rožnovské Bečvy v roce 2010 s příspěvkem z Regionálního operačního
programu Střední Morava a bezbariérové úpravy obecního úřadu,
zdravotního střediska, osvětového
zařízení a základní a mateřské školy. U některých těchto obecních
budov se realizovala část opatření

v letech 2014–2016 v podobě vstupních ramp, automatických dveří
a schodišťové plošiny z prostředků
obce a Státního fondu životního
prostředí.
Pro finanční náročnost akcí nebyla uskutečněna opatření na silnici I/35 v podobě přechodů s dělícími ostrůvky v zastavěné části
u obecního úřadu, v lokalitě na Křivači a u Tabulí. Aktualizovaný pro-

jekt „Obec Dolní Bečva – obec bez
bariér II“ dořeší odstranění bariér
v obecních budovách: v základní
škole zřízením výtahu, v osvětovém
zařízení zřízením vstupní rampy
a automatických dveří, příp. doplněné schodišťové plošiny, v zdravotním středisku úpravou vstupních schodišť.
Součástí bezbariérových tras se
stanou rovněž opatření na silnici
I/35, případně přilehlých obecních
místních komunikacích. Budou
spočívat ve zřízení nasvětlených
přechodů pro chodce s dělícími ostrůvky a doplnění bezbariérových
chodníků u obecního úřadu, v lokalitě na Křivači, v lokalitě u Tabulí.
Přesný rozsah opatření upřesní
konzultace s jednotlivými spolufinancujícími institucemi. Radnice
předpokládá dokončení aktualizovaného projektu v I. čtvrtetí 2017
a předložení řídícímu výboru ke
schválení na jaře 2017 tak, aby se
mohla jednotlivá opatření realizovat průběžně v letech 2017–2020.
Projekt navazuje na prováděné rekonstrukce chodníků v obci do bezbariérové úpravy, na realizované
projekty bezbariérových veřejných
WC na návsi a ve sportovním areálu nebo na připravovaný projekt
rozšíření hřbitova s bezbariérovým
veřejným WC.

Týdenní kurz přilákal na Soláň malíře i z Polska
Soláň je považován za jedno
z nejkrásnějších míst Valašska. Je vyhledávaný malíři a proslul jako ”Valašský
Olymp„.
Richard Sobotka

richard.sobotka42@gmail.com

HUTISKO-SOLANEC • V čase
vrcholícího léta se od 4. do 10.
července uskutečnil na Soláni další ročník malířského plenéru. Jeho
lektory byli sochař z Hutiska-Solance Martin Gaja a učitelka výtvarného oboru Základní umělecké školy
v Rožnově pod Radhoštěm Marie
Chlebovská. Týdenní kurz prověřil schopnosti účastníků. Každý si
mohl zvolit vlastní tvůrčí přístup na
libovolné téma. Malířský plenér byl
zakončen malou výstavou a celkovým zhodnocením. Všichni získali
účastnický list.
„Historie letního setkávání malířů začala se vznikem zdejší Zvonice. Všichni účastníci plenéru, začínající i pokročilí, bez rozdílu věku,
jsou velmi nadšeni. Mnozí z nich
jsou zde už po několikáté. Ti úplně
začínající se musí doslova poprat
se základy, učí se stavět stojan a mí-

Garant malířského plenéru na Soláni,
Foto: Richard Sobotka
sochař Martin Gaja z Hutiska-Solance.
chat barvy. Obdivuji jejich snahu,
že mají odvahu i ve vyšším věku se
pustit do malování a učit. Právě to
je i pro mne velká inspirace. Tady
na Soláni u prastarého kříže je pro
umělce magické místo,“ řekla Marie Chlebovská,
Malířského plenéru se zúčastnilo
kolem třiceti zájemců, děti, dospělí
a také lidé důchodového věku z Karolinky, Rožnova a okolí, také ze Šumavy. Nechyběli ani malíři z Polska.
Jednou z účastnic plenéru byla
Marcela Brodová z Dobré u Frýd-

ku-Místku. „I když jsem povoláním
ekonom, zabývám se také malováním. Ve Frýdku-Místku mám soukromý ateliér a deset posluchačů.
Zdejší terény na Soláni znám velmi
dobře. Jsou odtud nádherné výhledy. Je to místo velmi příhodné nejen k malování, ale také ke koukání
a k celkovému zotavení duše.“
Mezi malíři byla také Ursula
Łukomská, malířka z polského Śremu, pedagožka výtvarného oboru
na vysoké škole umění v Poznani.
„Jsem u paní Chlebovské se svými

žáky už po šesté, takže se tady cítím málem jako doma. Mám ráda
rodné město Śrem a také Poznaň,
ale zdejší terény se nám velmi zamlouvají a líbí. Příští rok se chci
zase vrátit. Je velmi příjemné, že
zde můžeme pracovat spolu s českými malíři. Takže jsem tady velmi
spokojená.“
Garantem malířského plenéru
na Soláni byl sochař Martin Gaja.
„Začínali jsme tuto malířskou školu před léty s akademickým malířem Luďkem Majerem,“ řekl. „Po
jeho smrti v roce 2013 jsem přizval
ke spolupráci malířku a učitelku
Základní umělecké školy v Rožnově paní Marii Chlebovskou. Spolupracujeme také s partnerskou
galerií v Považské Bystrici na Slovensku. Letos jsme pozvali i žáky
malířské školy z polského města
Śrem, jsou zde už po několikáté
a v Rožnově byli i na výměnném
pobytu.“
Malíři mají na Soláni všeho dostatek: prozářené oblohy s plujícími oblaky, podmanivé výhledy na
horské hřebeny a do údolí. Jsou
zde starobylé památky a v galerii
Zvonice i současné umění. Každoročně panuje v létě na tomto pro
malíře magickém místě tvůrčí duch
plný uměleckých zážitků.
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Božák vyhrál v novém rekordu
Marek Havran

zpravodajstvi@zpravyzvalasska.cz

Rožnovský ultramaratonský cyklista
ujel ve čtyřiadvacetihodinovém závodě na Vysočině 721 kilometrů.

Svatopluk Božák při nočním průjezdu tratí 24hodinovky ve Ždírci nad Doubravou.
Vítězství si z 24hodinového závodu ve
Ždírci nad Doubravou přivezl rožnovský ultramaratonský cyklista Svatopluk
Božák. Během červnového
závodu ujel 39letý Svatopluk
Božák během 24 hodin celkem
721 kilometrů a v cíli druhého
loňského vítěze Stanislava Růžičku porazil o téměř třicet
kilometrů.
Závod na Vysočině připravil
pro cyklisty tradiční specialitku. „Závod má denní trasu,
která vede opravdu nádhernou krajinou, cyklostezkou do
místních lesů, okolo rybníčků a

cestami, kde je poměrně málo
aut. Délka je necelých 34 kilometrů. Pak je tu noční okruh,
takzvaný triangl. Jsou to tři
ulice ve městě a jejich spojením vzniká tvar trojúhelníku
– trianglu. Zajímavostí je, že
tato noční trasa má jen necelé
dva kilometry a několikrát tudy
projížděl i kdysi slavný Závod
míru,“ představil trasu 24hodinovky Svatopluk Božák.
Na závodě, který jel ve své
ultramaratonské kariéře vůbec poprvé, se Svaťovi dařilo
výborně. Za celých 24 hodin
nezažil nějakou výraznější krizi, natož aby využil tělocvičnu,

Foto: archiv závodníka

kterou měli pořadatelé připravenou pro odpočinek nebo
spánek závodníků. Na konci
závodu zaznamenal sčítač
ujetých kilometrů číslo 721 –
nový rekord závodu. Druhého
v cíli, loňského vítěze Stanislava Růžičku, porazil Svaťa Božák o 26 kilometrů a v cíli tak
mohl být právem spokojený.
„Byl to moc pěkný závod, který jsem si užil se vším všudy.
Velké poděkování patří mému
týmu, který tentokrát tvořila
moje žena Lenka a syn Ondra,
a také pořadatelům za parádně připravený závod,“ konstatoval vítězný Svatopluk Božák.

Hornet's cup: Jackpot bral stříbro
Růžový Pežotci, Sexy
bonbónky a IBK
Selection. To jsou
vítězné týmy sedmého ročníku
obřího florbalového turnaje
Hornet's cupu, který se odehrál
od 22. do 24. července v Rožnově pod Radhoštěm.
Velký letní florbalový turnaj
Hornet‘s cup, který pořádá
domácí 1. FBK Rožnov pod
Radhoštěm, se zařadil mezi
pravidelné a dobře organizované turnaje. Ten si pro svou oblíbenost v kalendáři zatrhli nejen
regionální florbalisté, ale také
hráči z hodně velké dálky. Letos se hrálo celkem ve čtyřech
halách a nově také na zimním
stadionu. Do města pod horou
Radhošť se sjelo přes šedesát
týmů z Česka i Slovenska, které
si to rozdaly ve třech kategori-

ích, a rozhodně se bylo nač dívat. Vždyť v Rožnově se ukázalo hodně českých i slovenských
reprezentantů.
Pravidelně se hrává v kategoriích Muži PRO, Muži hob
by, ženská kategorie a nejinak
tomu bylo i tentokrát. Také
letos měli pořadatelé připraveny úctyhodné finanční prémie
pro nejlepší týmy. „Celkem
jsme na prize money měli pro
nejlepší celky připraveno bezmála čtyřicet tisíc korun,“ připomněl za pořadatele turnaje
Petr Panaš. Největší díl – deset
tisíc korun – pro sebe získal
vítěz Muži PRO, kterou letos
vyhrál pražský celek Růžový
Pežotci, který ve finále porazil
loni bronzový domácí Jackpot
v čele s čerstvým reprezentantem Josefem Rýparem.

V kategorii Muži hobby
obhájil loňské prvenství tým
Sexy bonbónky, mezi ženami
dominoval tým IBK Selection,
který ve finále deklasoval Alfasamice v poměru 7:0.
MUŽI PRO:
finále: Růžový Pežotci – Jackpot 5:2.
Konečné pořadí: 1. Růžový Pežotci,
2. Jackpot, 3. Warriors Nový Jičín.
ŽENY:
finále: IBK Selection – Alfasamice
7:0. Konečné pořadí: 1. IBK Selection,
2. Alfasamice, 3. DEJ SI DVACET.
Muži HOBBY:
finále: Sexy Bonbónky – Po večerníčku
spát!!! 8:6. Konečné pořadí: 1. Sexy
Bonbónky, 2. Po večerníčku spát!!!,
3. FBK Valašské Klobouky.
Kompletní výsledky a statistiky najdete na webu turnaje
www.hornetscup.cz.
(ran)
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Příprava HC Robe Zubří vyvrcholí Valašským pohárem
Marek Havran

zpravodajstvi@zpravyzvalasska.cz

HC Robe Zubří. To je
nový název týmu, pod
kterým bude vystupovat
od sezony 2016-2017 zuberský tým.
Firma z regionu, která podporuje
například i ženský fedcupový tenisový tým nebo hokejový klub VHK
Vsetín, je zárukou stability a v klubu si od spolupráce slibují hodně.
„Pevně věříme, že všechno bude
fungovat a naše spolupráce bude
trvalejšího charakteru,” podotkl
manažer zuberských házenkářů
Pavel Mikulenka. U trenérského
kormidla týmu, který loni vypadl

Nový generální partner, nový název, obměněná sestava. Letní pauza byla pro házenkáře Zubří poměrně divoká a přinesla řadu změn. Jedno však zůstává stále stejné – klub,
který je tradiční líhní talentů, chce i v nadcházející sezoně dávat hodně prostoru právě
mladíčkům a zároveň chce v nejvyšší soutěži hrát v horních patrech tabulky.

ve čtvrtfinále play off s Karvinou,
zůstává dvojice Andrej Titkov –
Pavel Hrachovec. Co se týče hráčského obsazení, na odchodu jsou
pivoti Šíra (jde do Plzně), Bechný
a brankář Pšenica (oba Litovel).
Asi největší změnou v kádru je
odchod kanonýra a loňského
nejlepšího střelce týmu Tomáše
Řezníčka, jenž ve svých 31 letech
zamířil do maďarské nejvyšší soutěže. Naopak nejzvučnější posilou
je návrat zuberského odchovance
pivota Tomáše Říhy, jenž ukončil
německou misi a vrátil se domů.

Rožnované odstartují krajský přebor
doma, fotbalisté Vigantic jedou ven
Domácím zápasem s Morkovicemi v sobotu 6. srpna
od 17.30 hodin vstoupí do
nové sezony v krajském přeboru fotbalisté Rožnova pod Radhoštěm. Ve
stejný den zahájí novou sezonu také
fotbalisté Vigantic, kteří zajíždějí do
Chropyně. Domácí premiéru si užijí
fanoušci Modré hvězdy o týden později, kdy v sobotu 13. srpna přivítají
Fryšták.

I přes množství změn bude i v nadcházející sezoně Zubří vidět v horních patrech tabulky. „Těch změn
je hodně, navíc hodně příležitostí
budou dostávat naši mladí kluci.
Nebude to jednoduché, ale budeme chtít být minimálně stejně silní
jako loni,“ konstatoval na klubovém webu zuberský asistent Pavel
Hrachovec.
V letní přípravě sází HC Robe
Zubří na podobný model jako
v předchozích letech. Příprava
začala v polovině července a po
úvodním tréninkovém bloku jsou

postupně na řadě soustředění se
dvěma přípravnými zápasy s Karvinou, poté začátkem srpna silně
obsazený turnaj v Šale, kde se
Zubří utká například i se silným
Prešovem. Jedním z vrcholů letní
přípravy pak bude tradiční Valašský pohár v Zubří. Domácí se o třetím srpnovém víkendu postupně
utkají s rakouským UHK Krems,
slovenským Hlohovcem a polským
týmem Pulawy. Mistrovská sezona
2016-2017 začíná pro HC Robe
Zubří v sobotu 3. září domácím zápasem proti Kopřivnici.

INZERCE

V novém ročníku krajského
přeboru bude bojovat celkem čtrnáct týmů, zajímavou novinkou
pro fanoušky Rožnova i Vigantic
jsou hned dva regionální nováčci –
Vsetín, jenž spadl z divize, a Kelč,
která postoupila z 1. A třídy.
První ze dvou derby sezony se odehraje v sobotu 8. října od 15 hodin
v Rožnově, v jarní části se pak bude
hrát derby na hřišti Vigantic. (ran)

Nejbližší program fotbalistů Rožnova a Vigantic v úvodu sezony 2016–2017:
1. kolo:
6. srpna
Rožnov p. R. – Morkovice
Chropyně – Vigantice
(oba zápasy 17.30)
3. kolo:
20. srpna
Rožnov p. R. – Štítná (17.30)
Vsetín – Vigantice (17.30)

2. kolo:
13. srpna
Vigantice – Fryšták (17.30)
14. srpna
Boršice – Rožnov p. R.
4. kolo:
27. srpna
Rožnov p. R. – Baťov (17)
Štítná – Vigantice (17)
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