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Zajímá vás osud parku a stromů v něm?
Pak neváhejte a přijďte ve středu 7. září
o půl čtvrté odpoledne k hudebnímu
altánu. Zde se dozvíte, jaké zásahy obsahuje projekt revitalizace.
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Chcete přispět k tomu, aby se Rožnov zapsal do České knihy rekordů?
Pak přijďte v sobotu 10. září v jednu
hodinu odpoledne s koloběžkou na
Masarykovo náměstí.
Strana 9

Město soutěží návrhy
na kulturák a knihovnu
Architektonické návrhy na
přístavbu knihovny si budou
moci obyvatelé města prohlédnout na výstavě v únoru, v březnu se pak seznámí
s nákresy kulturního centra.
Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Další krok na cestě ke stavbě kulturního centra a přístavby knihovny učinilo na sklonku července
město. Vyhlásilo architektonicko-urbanistické soutěže.
Víceúčelové centrum bude mít
dva společenské sály s teleskopickým hledištěm, jeden pro tři sta
padesát lidí a druhý pro sto diváků.
„Návrh musí řešit prostorové,
provozní, funkční i estetické uspořádání objektu a jeho návaznosti na
okolí,“ řekl vedoucí odboru rozvoje
Ivo Marcin s tím, že budova vyroste na místě současného kina, v lokalitě, kde je v blízké budoucnosti
očekáván rozvoj kulturních aktivit,
a to nejen v novém kulturním zařízení, ale také v areálu bývalé továrny Loana, v městské knihovně
a blízké Galerie Creas. „Místo je
dobře přístupné pěším, cyklistům
i motoristům. Ve východní části
řešeného území, za budovou polikliniky, se nachází parkoviště, které
bude sloužit také pro pokrytí po-

třeb kulturního centra,“ vylíčil Ivo
Marcin. Návrh podle něj musí mít
potenciál dosažení pasivního energetického standardu, objekt musí
být bezbariérově přístupný a jeho
cena nesmí přesáhnout sto deset
milionů korun“.
Předmětem soutěže na knihovnu je zpracování architektonického návrhu, který bude zahrnovat
jak novou přístavbu, tak stavební
úpravy stávající budovy. „Kromě
prostorového, provozního a funkčního uspořádání vyřeší návrh také
estetickou podobu objektu a úpravy souvisejícího veřejného prostoru podle soutěžních podmínek,
a to zejména při dodržení ekonomických limitů ve výši třiceti
milionů korun,“ přiblížil starosta
Radim Holiš.
Stávající knihovna je rodinnou
vilou postavenou v roce 1912.
V roce 1993 byla částečně rekonstruována, nicméně prostory už
neumožňují rozvoj knihovny a jejích služeb obyvatelům města a vytvoření komunitního charakteru
instituce.
„Také tato budova je strategicky
umístěna prakticky ve středu města, v blízkosti pěší trasy městem,
dobře dostupná všemi druhy dopravy. Nedaleko se nachází kino Panorama, Základní škola Pod Skalkou,
transformovaná továrna Loana
a Galerie Crears,“ doplnil Radim
Holiš. Pokračování na straně 5

KOUPALIŠTĚ KONČÍ PRŮMĚRNOU SEZONU. Rožnovské koupaliště zaznamenalo pokles
návštěvnosti. Zatímco například v loňském červenci prošlo přes pokladnu téměř
dvacet tisíc hostů, letos ve stejném měsíci jich bylo o devět tisíc méně. „Loni ale
byla extrémně vynikající sezona, letos jsme prožili spíše průměr,“ přiblížil jednatel
městské společnosti Krytý bazén Rožnov Stanislav Zlámal. Návštěvníci koupaliště
mohli využívat hned několik novinek. „Navýšili jsme počet stánků, areál pokryli signálem wifi, otevřeli půjčovnu slunečníků a lehátek a instalovali skříňky na cennosti,“
řekl Stanislav Zlámal.
(bur), foto: Alexandra Buršíková

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

ROŽNOVSKÝ SKAPEPARK SE ŘADÍ K NEJLEPŠÍM V REPUBLICE. U zimního stadionu se v sobotu 13. srpna otevřel nový betonový skatepark, jeden z nejmodernějších v republice.
„Je to bomba. Hodně pěkně udělané, variabilní, skvělá soustava van a překážek,
nadčasové. Takový areál bych si přál mít za barákem,“ zhodnotil třiačtyřicetiletý David Horváth z Prahy, který reprezentoval Česko na světových soutěžích ve
snowboardismu a skateboardismu. Skatepark, jehož rozloha přesahuje tisíc metrů
čtverečních, je tvořen dvěma částmi. Streetovou a bazénovou. Vstup do areálu je
bezplatný. Více na straně 8
(bur), foto: Alexandra Buršíková
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Všichni se musíme učit pracovat se šikanou
Alexandra Buršíková

bursikova@tvbeskyd.cz

Přes sto sedmdesát jednorázových
i opakovaných konzultací poskytla
od počátku ledna do konce června
školní psycholožka Eva Oralová,
která za šest měsíců stihla poradit
devětadvaceti pedagogům, dvaatřiceti rodičům a devětadvaceti
žákům. Zabývala se také prevencí
šikany či řešením vztahových obtíží
mezi žáky. Děti také pozorovala při
výuce, aby mohla učitelům poskytnout zpětnou vazbu.
„Pondělky jsem byla k dispozici
na Podskalce, úterky jsem trávila
na Koryčanských Pasekách, středa
patřila škole 5. května a jednou za
čtrnáct dní mě mohli kontaktovat
děti, rodiče i učitelé na Záhumení.
Základní škola Videčská má vlastní
psycholožku, s tou jsem spolupracovala v případě potřeby,“ vylíčila
Eva Oralová.
Se školáky pracovala v průměru pětačtyřicet minut až hodinu,
s rodiči šedesát minut až dvě
hodiny a s učiteli kolem třiceti
minut. Pokud usoudila, že je problém hlubší a vhodná by byla terapie, odesílala klienty ke klinickým
psychologům.
Pracovní pozice školní psycholožky byla zřízena počátkem roku
na odboru školství rožnovského
městského úřadu. A s jakými problémy bylo možné se na ni obrátit?
Rodiče s dětmi přicházeli při
výchovných potížích, při nemotivovaností pro školní přípravu či kvůli
neutěšeným či konfliktním rodinným situacím, které se negativně
odrážely na psychice jejich potomků. „Dalšími problémy, s nimiž

Školní psycholožka Eva Oralová stihla za šest měsíců poradit devětadvaceti pedagogům, dvaatřiceti rodičům a devětadvaceti žákům. Celkem
poskytla přes sto sedmdesát jednorázových i opakovaných konzultací.

Školní psycholožku Evu Oralovou je možné navštívit v budově městského úřadu v Palackého ulici. Foto: Alexandra Buršíková
se na mě obraceli, byly poruchy
pozornosti, hyperaktivita, emoční
obtíže, úzkosti či strach,“ vyjmenovala Eva Oralová.
Pedagogové potřebovali pomoci
s výchovnými problémy, jako je například ubližování druhým, šikana,
vyrušování či nespolupráce v rámci výuky. Přicházeli také s žádostí
o radu, jak udržet pozornost žáků,
vyřešit konfliktní vztahy v třídním
kolektivu a pracovat s problematickými vztahy s rodiči.
Po nástupu do funkce školní psycholožku nejvíce překvapilo, jak

jsou někteří učitelé v případě, že se
při práci setkají se šikanou, bezradní. „Stává se, že pedagog si není jistý
tím, jak k problému prakticky přistoupit. Na školách není podle mého
názoru dostatečně pokrytá oblast
primární prevence, což by bylo vhodné změnit,“ upozornila psycholožka.
Podle ní by bylo žádoucí, aby
v Rožnově pracoval fundovaný
preventista kriminality, který by
byl proškolený v tom, jak s tímto
problémem pracovat. „Téma je to
tak těžké a náročné a je tak málo
odborníků, kteří s ním umějí zachá-

zet, že by bylo dobré, kdyby se děti,
rodiče i učitelé mohli v Rožnově
obracet pro pomoc přímo na preventistu kriminality. Pojem šikany
je celorepublikový, a proto není
nic výjimečného, pokud se objeví
i v našem městě. Učitelé by však
neměli vnímat to, že se jim na škole
objevila šikana jako své osobní selhání, neměli by se bát jakéhokoli
postihu a ani by neměli mít obavu
z toho, že bude na jejich školu špatně nahlíženo,“ upozornila školní
psycholožka s tím, že problém se
už vyskytuje i v prvních třídách.

ZAZNAMENALI JSME

Uklidí ulice i v neděli
Obyvatelé a návštěvníci Rožnova
pod Radhoštěm už o víkendech
v ulicích neuvidí rozsypané koše
nebo popelnice. Město totiž zřídilo
nové pracovní místo uklízeče.
„Na tuto pozici byl vybrán
Zdeněk Stodůlka, který se velmi
osvědčil při úklidu v uplynulém
roce v rámci veřejně prospěšných
prací. Jde o šikovného a pracovitého muže, který zajistí pořádek ve
městě i po víkendových nočních akcích,“ uvedla vedoucí odboru správy majetku Michaela Slobodová.
Nový zaměstnanec bude v letní
sezoně pracovat mimo jiné také
o víkendech a mimo sezonu pak od
pondělí do pátku. „Jsem moc rád,
že můžu městu pomoci s udržením
čistoty a pořádku,“ řekl Zdeněk
Stodůlka.
(red)

Šest centimetrů od vyhlášení
druhého povodňového stupně
Vydatné srážky z neděle na pondělí
1. srpna zvedly v Rožnově pod Radhoštěm hladinu Bečvy k hranici
druhého povodňového stupně.
„V nejhorším momentě jsme byli
od jeho vyhlášení pouhých šest
centimetrů. Jako první se v neděli
odpoledne zvedly hodně vysoko
přítoky Bečvy, například Dolnopasecký potok, Uhliský potok nebo
Hážovka. Večer pak průtok Bečvy
nejvíce ovlivňoval Solanecký potok, který se do ní vlévá. Na něm
byl jako na jediném místě vyhlášen
asi na dvě hodiny druhý povodňový stupeň,“ vylíčil starosta Radim
Holiš. Jelikož bylo jasné, že Bečva
bude dále stoupat, aktivoval v šest

hodin večer povodňovou komisi.
Celou noc pak hasiči i strážníci situaci monitorovali.
Podle starosty byla rychlost, jakou hladina stoupala, mimořádná
a alarmující.
„Srážek spadlo skutečně dost
a bylo znát, že se voda už nestačí
vsakovat do půdy. Z podvečerního průtoku Bečvy kolem dvanácti kubíků za sekundu to před
půlnocí skončilo na sedmdesáti
kubících,“ popsal Radim Holiš
s tím, že se situace stabilizovala
těsně po půlnoci. „Přestalo pršet
a hladina začala klesat. K žádným
velkým škodám tak nedošlo,“ doplnil starosta.
(bur)

Na kole bezpečně
Nejpozději na začátku listopadu se
dostanou cyklisté z Tyršova nábřeží
do Dolního parku bezpečně. Město totiž nechá propojit cyklostezku
s lávkou přes Bečvu. Práce začnou
zřejmě už v září.
Až bude padesát metrů nové
cyklostezky vybudováno, nebudou
muset lidé na kolech po silnici, ale
přímo se napojí na lávku a cyklopodjezd.
„Problém s napojením v minulosti spočíval v tom, že pozemek
patří Povodí Moravy. Nyní se nám
ho ale podařilo pronajmout. Kromě toho, že po něm povedeme cyklostezku, vybudujeme na něm osm
parkovacích míst,“ řekl vedoucí
odboru rozvoje Ivo Marcin. Stavba
si podle předpokladu města vyžádá
milion korun.
(bur)
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Obchodníci nechtějí platit za reklamní poutače
Alexandra Buršíková

bursikova@tvbeskyd.cz

Majitelé obchůdků na Masarykově náměstí a v přilehlých ulicích se obávají, že je zpoplatnění takzvaných áček citelně zasáhne. Město zatím počítá
s částkou šest set korun za měsíc. O výši se ale bude ještě jednat.

Reklamní poutače na chodnících překážejí. Město chce jejich počet snížit zpoplatněním. Foto: Alexandra Buršíková
Tento reklamní stojan je umístěn
neoprávněně na pozemku města
Rožnov pod Radhoštěm. Takové
cedule najdou na svých poutačích
ti obchodníci, kteří ještě nepožádali silniční správní úřad o zvláštní
užívání chodníku a město o schválení záboru veřejného prostranství.
Většina podnikatelů už ale potřebná povolení pro své reklamní
stojany, takzvaná áčka, má. Dostáli tak stanoveným předpisům. To
pro ně nebyl problém. Děsí se ale
příštího roku, kdy mají být poutače
zpoplatněny.

„Byla jsem s ostatními obchodníky na jednání s městem, kde jsme se
dozvěděli, že cena za jedno áčko by
činila šest set korun měsíčně. To mi
přijde strašně moc. Citelně by mě
to zasáhlo, navíc v době, kdy mají
přijít registrační pokladny. Místo
toho, aby se nám snažilo město pomoct, ještě nám podnikání ztěžuje,“
postěžovala si například Veronika
Rumlová, majitelka obchůdku Vlněnka a Perlička, který se nachází
na Masarykově náměstí.
Stejný názor má i majitelka Delikates Eva Krůpová. „Momentál-

ně máme tři áčka, která bychom
v případě zpoplatnění museli dát
pryč. Zřejmě využijeme výlohu,
ale nepřijde mi takový postup
správný. Místo toho, aby nás město podpořilo, tak přemýšlí, jak
z nás vytáhnout peníze. Až všichni
zkrachujeme, náměstí se vyprázdní a lidi budou muset nakupovat
jen v supermarketech nebo zajíždět desítky kilometrů daleko,“ řekla obchodnice.
Zpoplatnění záboru veřejného
prostranství je podle místostarostky Kristýny Kosové jedním z ná-

strojů, jak se dá počet reklamních
poutačů regulovat. V centru města
jich bylo podle ní v poslední době
tolik, že některé chodníky se stávaly špatně prostupnými.
„Když jsme je loni v létě počítali,
bylo jich na náměstí a v přilehlých
ulicích sedmdesát, přičemž až na
jeden nebyl nahlášen žádný. Svolali
jsme proto jednání s obchodníky,
s nimiž jsme se bavili o tom, za
jakých podmínek áčka umísťovat
lze a za jakých ne,“ řekla Kristýna
Kosová.
Podnikatelé si tedy museli vyřídit potřebná povolení, přičemž
zpoplatnění se v letošním roce
nepřipravuje. „Pouze pokud jsou
poutače umístěny na místních komunikacích, musí majitelé zaplatit
poplatek u dopravky, ale ten neurčujeme my, ten je daný zákonem,“
vysvětlila místostarostka.
O tom, kolik budou obchodníci
za áčka městu platit, budou radní
teprve jednat. V návrhu je počítáno s částkou šest set korun za
měsíc.
„To je číslo k jednání. Obchodníci říkají, že je to pro ně příliš
vysoká částka. My ale na druhou
stranu s tím máme určitou administrativní zátěž, potřebujeme na to
člověka, takže úplně zadarmo se
to dělat nedá. Nicméně díky tomu,
jak nám v tuto chvíli zafungovaly
diskuze s obchodníky a jak se nám
prostupnost náměstí zvětšila, se domnívám, že dospějeme ke kompromisu přijatelnému pro obě strany,“
doplnila Kristýna Kosová.

TŘETÍ ROČNÍK FESTIVALU

Jazzmenu: od Inbar Fridman Quartet po Les Gars D‘en Bas
Jazz a hudba žánrů s ním spojených bude znít v říjnu v Rožnově
pod Radhoštěm. Zbyněk Terner ve
spolupráci s T klubem – kulturní
agenturou pořádá už třetí ročník
Jazzmenu.
Festival zahájí 5. října v hotelu
AGH skupina Inbar Fridman Quartet. „Hlavní protagonistka Inbar
Fridman je krásná a oduševnělá
žena a zároveň vynikající jazzová
kytaristka, mimo jiné i spoluhráčka
legendárního bubeníka Billyho Cobhama. Narodila se v Izraeli, kde získala základní hudební vzdělání. Po
studiu na místní Rimon School of
Jazz Music se Inbar přestěhovala do
Ameriky, aby pokračovala ve své jaz
zové výuce bakalářským titulem na
William Paterson University v New
Jersey. V Česku se představí v kvartetu obsazeném na české poměry

velmi luxusními hudebníky – pianistou Markem Novotným, basistou Petrem Dvorským a bubeníkem Jiřím
Slavíčkem. Před šesti lety natočila
kritikou ceněné album Time Quartet
Project, jež přináší velmi melodický,
lyrický a originální jazz,“ popsal za
organizátory Zbyněk Terner.

Zpátky ke kořenům

Druhý koncert bude patřit zpěvačce
funkových Monkey Business. „Tonya Graves se v loňském roce vyznala ke své lásce ke kořenům hudby
vydáním alba Back to Blues. Jedná
se o kompilaci bluesových písní převzatých od největších legend tohoto
hudebního žánru, jako jsou B. B.
King, Jimi Hendrix či Dolly Parton.
Pro milovníky žánru i pro ty, kteří
mají rádi procítěnou kvalitní hudbu,
je album povinností,“ přiblížil Zby-

něk Terner. Koncert se koná 14. října ve Společenském domě.
Tamtéž rozpálí všechny do běla
19. října Boris Band Combination.
Kapela složená z ryze ostravských
hudebníků hraje ve stejném složení
přes deset let, vystupuje na mnoha
jazzových festivalech a v jazzových
klubech u nás i v zahraničí. „Hrají
energickou fusion music s prvky
funku nebo latiny. Repertoár tvoří
především skladby Borise Urbánka,
ale i Rudyho Horvata a s radostí
také zařazují skladby z repertoáru
Yellow Jackets nebo Steps Ahead,“
řekl hlavní organizátor.
Festival uzavře 26. října v Brasserii Avion skvělá českofrancouzská
kapela Les Gars D‘en Bas mísící
různorodé hudební vlivy od swingu,
jazzu, blues, latiny až po klezmer
a cikánskou hudbu. „Hudební iden-

titu muzikanti sbírali na ulicích, korzech a nárožích ve Švédsku, Itálii,
Francii či Turecku. Cestovali tisíce
kilometrů v karavanu a potkali tisíce
zajímavých lidí. Časem prověřené
manželství kontrabasu, kytary, akordeonu a klarinetu vytváří pestrý,
chutný a občas výbušný koktejl hudby, který byste si neměli nechat ujít,“
popsal Zbyněk Terner.

Permanentky a předprodej

Organizátoři přichystali padesát
permanentek za zvýhodněnou cenu.
Ty si zájemci mohou zakoupit od
29. srpna do 16. září v T klubu. Od
19. září začíná předprodej vstupenek na jednotlivé koncerty v T klubu
a TIC. Více informací na www.jazzmenu.cz, na facebookovém profilu
Jazzmenu nebo na telefonu 603 972
859.
(red)
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Stromy v parku ošetří na podzim arboristé
Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Devět set padesát stromů v městském parku nechá město odborně ošetřit. Bude se také
kácet, k zemi půjde pět set třicet listnáčů a jehličnanů. Vysazeno bude přes dvě stě dřevin.
Lidé se mohou se záměrem seznámit ve středu 7. září od půl čtvrté u hudebního altánu.

Dlouho očekávaná revitalizace parku začne na podzim a potrvá do
poloviny příštího roku. Za tu dobu
arboristé ošetří devět set padesát
stromů z celkového počtu tří tisíc
tří set. Zásahy budou spočívat v bezpečnostních, zdravotních a výchovných řezech. Na třiašedesáti kusech
budou umístěny vazby, což je bezpečnostní opatření, které stabilizuje
korunu a zamezuje ulomení větví.
Nově vysazeno bude přes dvě stě
dřevin. Ke kácení je navrženo zhruba pět set třicet listnáčů a jehličnanů, přičemž většina z tohoto počtu
má průměr kmenu do padesáti centimetrů. Sto padesát stromů, které
mají jít k zemi, je letitých.
Podle zahradní architektky a autorky projektu obnovy parku Evy
Damcové nebyla údržba posledních dvacet let ideální. Odbývala

se jen základní péče. K zanedbané
údržbě se přidává i stále aktuálnější sucho a místní podmínky, které
nejsou bohaté na výživnou půdu.
„Park se nachází v místě bývalého
toku Bečvy, půdní profil je tedy

že hlavním cílem obnovy zeleně je
prodloužení perspektivy stromů.
Revitalizaci obyvatelé města vítají. Kácení ale narazilo na odpor
lidí, kteří na jaře žádali pozastavení
záměru a nové posouzení.

Ke kácení je navrženo zhruba pět set třicet stromů. Drtivá většina jich má průměr do padesáti
centimetrů u pařezu. Kristýna Kosová, místostarostka

velmi měkký a stromy tak mají velmi nepříhodné podmínky k životu.
Jejich rozvoj dlouho zajišťovalo
inundační pásmo řeky, nicméně
v posledních letech park sužují
sucha. Revitalizace je tedy nezbytná,“ vysvětlila Eva Damcová s tím,

„Jednali jsme s dendrologem,
který řadu konstatování v projektu
nesdílí a nepovažuje jako důvod ke
kácení. Plánované zásahy budou
hodně cítit, jsou velice nešťastné,“
upozornil například Radovan Jiroušek.

Dokumentace byla ale v té době
už připravena k žádosti o dotaci.
„Koncem léta ještě zhodnotíme,
jak stromy vypadají po dalším vegetačním období. Určité změny
se udělat dají, ale projekt byl připraven před lety jen s mírnou aktualizací, a my v jeho mantinelech
už neuděláme zázraky,“ řekla místostarostka Kristýna Kosová.
Součástí plánu jsou také opatření na podporu biodiverzity. V místě
tak vznikne asi dvacet torz, několik
broukovišť a vybudovány budou
také budky a krmítka pro ptáky
a ochranné prvky pro netopýry.
Pro zájemce připravili pracovníci městského úřadu na středu
7. září obhlídku parku. Sraz je
o půl čtvrté u hudebního altánu.
Zde budou lidem opět vysvětleny
zásahy a jejich důvody.

Rozhodli jsme se vrátit pralinkám skutečnou chuť
Marek Havran

zpravodajstvi@zpravyzvalasska.cz

Další z atraktivních novinek může
nejen turistům nabídnout Rožnov
pod Radhoštěm. V pivních lázních
totiž odstartovala provoz Málkova
čokoládovna, ve které si přijdou
na své i ty nejmlsnější jazýčky. Lze
v ní dostat doslova nejlepší čokoládu na světě.
Důraz na tradiční regionální
produkt, špičkové suroviny, vysokou kvalitu. Přesně takové hodnoty
staví na úplný vrchol své filozofie
Rožnovské pivní lázně, které již
zdaleka nejsou jen lázněmi nebo
pivovarem. V areálu můžete najít
dětské centrum Pohádkové lázně,
pivovarský obchůdek, k dispozici
jsou také kosmetické produkty.
Horkou novinkou léta 2016 je zahájení provozu Málkovy čokoládovny.
Čokoláda není pro lázně zase
takovou novinkou. Rožnovský pivovar, který má třísetletou historii,
na přelomu 19. století nevoněl jen
pivem, ale i čokoládou. „Paní Málková, rozená hraběnka Anna Kammel von Hardegger, byla vyhlášenou
cukrářkou a pro svého manžela,
sládka a majitele Rožnovského pivovaru, připravovala jen to nejlepší.
Její přístup na habsburský dvůr jí
navíc přinášel spoustu inspirace. Její
dochované deníky a recepty, které
rodina střeží jako oko v hlavě více
než sto let, nám byly a jsou úžasným
zdrojem informací,“ představuje
zbrusu novou čokoládovnu ředitel

V obchůdku si lidé mohou koupit pralinky, které chutnají tak, jak chutnat skutečně mají. Foto: archiv Málkovy čokolády
Rožnovských pivních lázní Tomáš
Kupčík, jenž je přímým potomkem
původních majitelů pivovaru.
V Málkově čokoládovně si přijdou
na chuť skutečně i ty nejmlsnější jazýčky. „V našem obchůdku můžete
ochutnat pralinky, ale i jiné čokoládové speciality, které chutnají tak,
jak chutnat skutečně mají. Troufnu
si říct, že jsme se rozhodli vrátit
pralinkám jejich skutečnou chuť.
Namísto laciné čokolády totiž používáme pouze vysokoprocentní jednoplantážové čokolády, především 64%
čokoládu z Ekvádoru a dvaasedmde-

sátiprocentní čokoládu z Indonésie,“
zdůrazňuje hrdě Tomáš Kupčík jasnou filozofii své firmy, jejímž cílem
je především vysoká kvalita.
Rozdíl podle něj, ale také dle
reakcí spokojených zákazníků, je
znatelný na první pohled i na první
ochutnání.
„Namísto ganáží, které chutnají
všechny stejně a jsou plné stabilizátorů a umělých barviv, využíváme
pouze smetanu, čokoládu a vynikající ovocné dřeně. Namísto strojové výroby, která denně produkuje
statisíce pralinek, využíváme lidské

ruce, vlastní tvořivost a inspiraci.
Milujeme tvořit, milujeme kvalitu
a tu chceme tímto dopřát i vám,“
zve všechny do nové Málkovy čokoládovny v Rožnově pod Radhoštěm
Tomáš Kupčík.
Pořádným tahákem letos v létě
nově otevřené Málkovy čokoládovny jistě bude i nejlepší čokoláda na světě. „Tu máme u nás nově
v nabídce. Tato čokoláda pochází
z malé plantáže z Venezuely a již
mnohokrát získala prestižní ocenění nejlepší čokoláda na světě,“
usmívá se Tomáš Kupčík.
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JÁNOŠÍKŮV DUKÁT. Slovenskému folkloru
patřilo od pátku 5. do neděle 7. srpna
Valašské muzeum v přírodě. Konal
se tam v pořadí už osmnáctý ročník
mezinárodního festivalu slovenského
folkloru v České republice – Jánošíkův
dukát. „Jde o jediný festival v zemi zaměřený jen na slovenský folklor,“ řekla
mluvčí skanzenu Pavlína Polášková.
V programu se představilo přes dvacet
souborů z Česka, Slovenska, Chorvatska (na snímku Skos Ľudovíta Štúra
z Iloku), Srbska a Maďarska. „Festival
představuje tradičně také folklor menšin žijících v Česku, letos dal prostor
Řekům, Bulharům a Ukrajincům,“ doplnila Pavlína Polášková s tím, že do Rožnova přijelo asi pět set sedmdesát vystupujících. Připraveno bylo pětatřicet
programů, včetně tradičního Mistrovství Valašského království ve stloukání
másla. Ve výstavních prostorách Sušáku byla v rámci festivalového programu
v pátek zahájena výstava „Súvislosti“
fotografa Karola Kállaya, která trvala
do konce měsíce.
(bur)
Foto: Alexandra Buršíková

Týdny duševního zdraví podesáté
Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Týdny duševního zdraví, které
v Rožnově pod Radhoštěm startují
7. září a jejichž konec je naplánován na 19. říjen, pořádá Iskérka
už podesáté. Důvod, proč se tato
obecně prospěšná společnost do
celorepublikové akce zapojuje, je
zřejmý. Ve společnosti koluje o psychických onemocněních a lidech,
kteří jimi trpí, spousta mýtů.
„Vycházíme z myšlenky, že informovanost veřejnosti snižuje
neopodstatněný strach, zbavuje
polopravd a předsudků a usnad-

Týdny duševního zdraví zahájí ve středu 7. září v pět
hodin odpoledne v městské knihovně výstava rožnovského malíře, básníka a hudebníka Zdeňka Šimůnka.

lik málo jedinců. Podle Světové zdravotnické organizace má totiž osobní
zkušenost s duševním onemocněním jeden ze čtyř, přičemž se to týká
lidí všech věkových, vzdělanostních
a příjmových skupin i různých kultur,“ upozornila Alena Jbaili.
Dalším omylem je podle ní přesvědčení společnosti, že je psychická nemoc způsobena osobní
slabostí. Pravda je ale taková, že je
způsobená genetickými, biologickými a sociálními faktory i faktory
spojenými se životním prostředím.

hem častěji, že ublíží sami sobě,
nebo jim ublíží ostatní lidé,“ řekla
Alena Jbaili.
Týdny duševního zdraví zahájí ve
středu 7. září v pět hodin odpoledne v městské knihovně výstava rožnovského malíře, básníka, skladatele a klavíristy Zdeňka Šimůnka.
Psychická nemoc se u něj projevila už během studií. Malovat ale
začal až před druhou hospitalizací
v psychiatrické léčebně. Chtěl se
takzvaně ukotvit. „Diagnóza není
důležitá, podstatné je, jak z toho

Vycházíme z myšlenky, že informovanost veřejnosti snižuje neopodstatněný strach, zbavuje předsudků, usnadňuje klientům jejich
zařazení do běžného života či zaměstnání.
Alena Jbaili, Iskérka
ňuje klientům jejich zařazení do
běžného života či zaměstnání. Informovaný člověk může pomoci
snížit závažné negativní aspekty,
kterými jsou společenská izolace,
ztráta přátel, snížené sebevědomí
a pošramocené sebepojetí,“ vysvětlila ředitelka Iskérky Alena Jbaili.
Všeobecný odmítavý postoj
k duševně nemocným je podle ní
ve společnosti hluboce zakořeněný a lze jej pozorovat ve stigmatizovaném jazyce, jenž je často
používán k označování psychicky
nemocných lidí.
Týdny pro duševní zdraví se snaží mýty bořit. „Například názor, že
psychickou poruchou trpí jen něko-

„Vyhledání a přijetí pomoci je
znakem osobní síly. Duševní porucha není způsobena vlastní osobní
slabostí a nelze ji vyléčit pomocí
osobní síly. Pomoc rodiny, podpora
okolí a lékařská péče jsou k uzdravení ale nezbytné,“ přiblížila ředitelka Iskérky.
Mylným názorem je podle ní
také to, že se zdravotní stav těchto
lidí nikdy nezlepší. Se správnou pomocí se totiž většina uzdraví a vede
kvalitní, produktivní a uspokojivý
život. Dokáží chodit do školy nebo
práce, založit rodinu i vychovat
děti. „A taky není pravda, že by
měli tito lidé větší sklony k násilí
než zbytek populace. Stává se mno-

ven. Zásadní pro mě bylo pochopit, že zázračná pilulka neexistuje,
že psychofarmaka nejsou samospasitelná, že jsou to jen nezbytné látky pro mozek. Mým způsobem, jak
s nemocí bojovat, je psychoterapie
a tvorba,“ popsal Zdeněk Šimůnek.
V září se mohou lidé těšit ještě na
přednášku psycholožky Lenky Krutilové, která na téma Psychika – jak
to vidí naše tělo promluví ve čtvrtek
22. září o půl páté odpoledne.
V říjnu se uskuteční představení
Divadelní Spony Zubří, přednáška
českého psychiatra a popularizátora vědy Cyrila Höschla a beseda
s psycholožkou Monikou Stehlíkovou.

KRÁTCE

Město soutěží

Dokončení ze strany 1
Stávající vila bude i při stavebních úpravách zachována, obestavěný objem přístavby bude nejvýše
tři tisíce dvě stě metrů krychlových.
Bližší podmínky soutěže, nad
jejichž regulérností bdí Česká komora architektů, naleznou zájemci na webových stránkách města.
Termín pro odevzdání návrhů na
knihovnu je 25. října, 9. listopadu
budou zveřejněny výsledky. Návrhy
na kulturní centrum musí uchazeči
odevzdat do 14. října. Do druhého
kola, které se uskuteční 9. prosince,
postoupí sedm vybraných uchazečů. Výsledky budou zveřejněny
19. prosince.

Za druhé místo

Šest tisíc korun za druhé místo
v soutěži o nejlepší webové stránky
a elektronické služby měst a obcí
přijal od Zlínského kraje Rožnov
pod Radhoštěm. Přijetí finančního
daru schválili na svém posledním
zasedání radní.
(bur)

Peněžní pomoc

Finanční dar ve výši dvacet tisíc
korun, který je určen na materiální
zabezpečení dětských kroužků, poskytla Středisku volného času Rožnov společnost ON Semiconductor
Czech Republic. Jeho přijetí schválili radní.
Dar obdržela také Mateřská škola 5. května, které společnost Brose
věnovala polytechnickou stavebnici Kit 4 kid – POLY 14 v hodnotě
dvaceti tisíc korun. Také v tomto
případě radní přijetí věcného daru
pro příspěvkovou organizaci města
schválili.
(bur)
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Opraví chodník
Chodník v Kulturní ulici v části
od kruhového objezdu k podchodu u obchodního domu Láz opravuje v současné době rožnovská
radnice.
„Na této komunikaci pro pěší
bude v délce sto deseti metrů vyměněna stávající dlažba za zámkovou.
Vzhledem k tomu, že na přilehlé
silnici je na druhé straně chodník
pouze v krátkém úseku, prosíme
občany o zvýšenou opatrnost a využití náhradních tras po vedlejších
chodnících,“ popsal Drahomír
Janíček z odboru správy majetku
městského úřadu.
Oprava za sto čtyřicet tisíc korun by měla být hotova do poloviny září.
(bur)
OD ŠANSONU K LIDOVCE. Téměř dvě stovky lidí se sešly v pátek 5. srpna v osm
hodin večer na Masarykově náměstí,
aby si užily společný koncert Marty
Santovjákové Gerlíkové a Františka
Segrada, kteří spolupracovali na valašském filmu Děda. Zazněly šansony
a lidové písně. A samozřejmě se diváci
dočkali i úvodní písně z filmu Optaj
sa dědy. „Tak jak jsme předpokládali,
ani lehce upršené počasí návštěvníky
neodradilo. Umělci dokázali vykouzlit
pohodovou atmosféru. A došlo samozřejmě i na přídavek. Františka Segrada myslím není třeba představovat. Ví
se, že miluje umění, a to ve smyslu
herectví, hudby, malířství i sochařství a že v každém tomto oboru se
mu skvěle daří. Marta Santovjáková
Gerlíková mohla být pro některé neznámou, a tak bych ráda prozradila,
že ona je autorkou scénáře a vedoucí
produkce nově vzniklého celovečerního filmu Děda, do kterého předala
svůj cit a vztah k rodnému regionu.
V letošním roce jí Spolek pro zachování valašských tradic udělil čestný titul
Valašská cérka za propagaci Valašska
v kultuře a umění,“ řekla ředitelka
T klubu – kulturní agentury Lenka Vičarová. (bur), foto: Pavel Švarc

Práce na křižovatce jdou do finále
Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Sladit práce na křižovatce U Janíků tak, aby co nejméně zatěžovaly
řidiče, je cílem města, které zadalo
společnosti Alpine Bau z Valašského Meziříčí stavbu samostatného odbočovacího pruhu směrem
z centra Rožnova na Dolní Bečvu.
„Dohodli jsme se s dodavatelem
stavby i investorem, aby se finální
práce prováděly souběžně a navazovaly na sebe tak, aby uzavírek bylo
co nejméně. Ty, které ještě budou,
směřujeme do volných dnů, aby mi-

Bypass, který výrazně zvýší bezpečnost a průjezdnost křižovatky, nechalo město postavit ze svých
peněz, stát bude dva miliony čtyři sta tisíc korun.

nimalizovaly zatížení provozu,“ vysvětlil Marek Moll z odboru rozvoje.
Úředníci řidiče žádají, aby sledovali webové stránky města, kde
jsou termíny dopravních omezení
zveřejňovány. Víkend od 27. do 28.
srpna bude jedním z těch horších,
kdy se na silnici I/35 pokládá finální povrch.
Práce by měly skončit ještě
v září, což je o dva měsíce dřív
oproti původním předpokladům.
Zkušební půlroční provoz, kdy se

bude dolaďovat světelné řízení křižovatek, už řidiče neomezí.
„Odbočovací rameno, které
výrazně zvýší bezpečnost a průjezdnost, jsme nechali postavit za
vlastní peníze, neboť investor s ním
od počátku nepočítal a později už
se z důvodu vydaného a platného
stavebního povolení zahrnout do
projektu nedalo,“ vysvětlil Radim
Holiš.
Stavba bypassu přijde město na
dva miliony čtyři sta tisíc korun.
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Zátopkovým krajem se poběží počtrnácté
Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Běžci se už počtrnácté vydají na
22,3 kilometry dlouhou trať rodným krajem Emila Zátopka. Závodníci odstartují v sobotu 17. září
v jedenáct hodin od Technického
muzea v Kopřivnici. Cílovou pásku sportovci poté, co proběhnou
Štramberkem, Ženklavou a Veřovicemi, protnou ve Valašském
muzeu v přírodě v Rožnově pod
Radhoštěm.
Než ale první běžci dorazí do
cíle, mohou ochutnat závodní atmosféru dívky a chlapci od šesti do
deseti let. V Dřevěném městečku
pro ně budou od půl desáté dopoledne do tři čtvrtě na dvanáct připraveny tratě dlouhé od sto padesáti
do osmi set metrů. Malí závodníci
se mohou prezentovat u dřevěné
radnice od tři čtvrtě na devět ráno.
„V rámci doprovodného programu se mohou děti také zúčastnit
soutěží ve čtyřech disciplínách, a to
ve střelbě z luku, ve vědomostním
kvízu, malbě na obličej a ve zdolávání nízkých lanových překážek.
Do slosování o ceny pak budou
zařazeni všichni, kteří absolvují
alespoň tři soutěže,“ vylíčil za pořadatele doprovodných akcí vedoucí rožnovského Střediska volného
času Martin Navařík.
Také letos jsou pro běžce i fanoušky připraveny novinky. „Naším cílem je, aby si lidé akci užili
nejen po sportovní stránce, ale také
po té kulturní. V posledních metrech bude sportovce povzbuzovat
kapela Astmatic a po závodu si mohou všichni oddechnout v malém
amfiteátru při koncertu rožnovské

Než první běžci dorazí do cíle, mohou ochutnat závodní atmosféru dívky a chlapci od
šesti do deseti let. V Dřevěném městečku pro ně budou od půl desáté dopoledne do
tři čtvrtě na dvanáct připraveny tratě dlouhé od sto padesáti do osmi set metrů.

Loni se závodu z Kopřivnice do Rožnova pod Radhoštěm zúčastnilo 185 vytrvalců. Foto: Tomáš Pop
kapely Lucie & Wanastowi Vjecy
revival. Muzeum ten den zdarma
otevře brány všem návštěvníkům,“
řekl rožnovský starosta Radim Holiš, který se loni závodu aktivně zúčastnil. Trať zdolal za hodinu čtyřicet osm minut. „Pokud budu jen
trošičku zdravotně v pořádku, určitě poběžím i letos. Trénuju, takže
věřím, že to klapne. Mým cílem je
doběhnout do cíle pod hodinu čtyřicet pět,“ prozradil Radim Holiš.
Pro závodníky je zřejmě největší
novinkou letošního ročníku to, že

budou hodnoceny týmy od tří do
pěti běžců. „Družstvo může tvořit
až pět sportovců, započítány ale
budou jen tři nejlepší časy. Všichni
budou samozřejmě hodnoceni i samostatně,“ vysvětlil starosta.
Další novinkou bude vyhlášení
nejstarší běžkyně. Nejstarší běžec
se už vyhlašuje tradičně. Další prémii získá první muž, který doběhne
do Štramberku, první žena v Ženklavě a první muž ve Veřovicích.
Každý účastník závodu pak obdrží
upomínkové předměty, ti nejrych-

lejší pak získají finanční odměny.
Držitelem českého rekordu na trati
je Ivan Čitov, který do cíle doběhl
v čase 1:14:56. Nejrychlejší ženou
je pak Jana Klimešová, která trasu
zdolala v čase 1:26:01.
Termín podání přihlášek je do
14. září. Včas přihlášení závodníci
zaplatí za účast dvě stě korun. Kdo
se zaregistruje až na místě, sáhne
do kapsy pro padesát korun navíc.
Prezentace je od osmi hodin ráno
do půl jedenácté u Základní školy
Milady Horákové v Kopřivnici.

OSLAVY VÝROČÍ MĚSTA

Oslavy 750. výročí Rožnova: speciální pivo, menu i čaj
Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Reprezentativní publikace o městě
a spousta propagačních materiálů,
výroční turistická známka i vizitka,
speciálně založené webové stránky
s podrobným přehledem připravovaných akcí, speciální pivo, čaj
a kuchařka s menu místních restaurací, sada pohlednic či výsadba
sedmi set padesáti stromů. To jsou
namátkou jen některé připravované
akce k sedmistému padesátému výročí založení města, které připadá
na rok 2017.
„Uskuteční se také řada sportovních utkání, turnajů, workshopů,

slavnostních koncertů, soutěží,
výstav či dnů otevřených dveří
v rožnovských firmách. A konat se
samozřejmě budou i odborné konference, besedy s historiky, kulaté sto-

torický vlak z Valašského Meziříčí,
Olomouce a Kroměříže.
Protože první písemnou zmínku o městě z roku 1267, o které se
Rožnované ve škole učili, dnes řada

Radnice, spolky i další organizace už nyní připravují náměty pro aktivity spojené se 750. výročím
založení Rožnova.
Tomáš Gross, mluvčí města

ly či nejrůznější videoprojekce,“ přiblížil mluvčí města Tomáš Gross.
Oslavy vypuknou už v lednu
a město na ně předběžně vyčlenilo
čtyři miliony korun.
Na důležité události bude návštěvníky do Rožnova svážet his-

historiků zpochybňuje, bude součástí programu na příští rok i odborná
diskuze na toto téma. „Na druhou
stranu je ale zřejmé, že právě v těch
letech město vznikalo a vždy se
tohle výročí slavilo,“ vysvětlila místostarostka Kristýna Kosová.

Do příprav oslav se zapojí sportovní kluby, kulturní spolky, školy,
ale také široká veřejnost.
„Obyvatele města chceme požádat o poskytnutí amatérských
domácích filmů a fotografií ze
soukromých archivů, na kterých
jsou zachyceny pohledy na dobový
Rožnov a jeho architekturu,“ řekla
místostarostka.
Pro návrhy jednotlivých aktivit
byl jmenován výbor, který zpracovává široké spektrum nápadů.
„O konečném rozsahu oslav a jejich finančním pokrytí rozhodnou
radní a následně zastupitelé, kteří
budou v rámci rozpočtu na příští
rok schvalovat také položku prostředků vyčleněných na připomínku jubilea města,“ doplnil místostarosta Jan Kučera.

STRANA 8 / 26. SRPNA 2016

ZPRAVODAJSTVÍ

Užili si skateboardisté i příznivci muziky
Alexandra Buršíková

bursikova@tvbeskyd.cz

U zimního stadionu se v sobotu 13. srpna otevřel nový betonový
skatepark, jeden z nejmodernějších v republice. Ve stejný den se milovnící dobré muziky vydali na sedmadvacátý ročník Folkrockování.

Skateboardisté z celého Česka si přijeli v sobotu 13. srpna do Rožnova pod Radhoštěm vyzkoušet nový areál na Bučiskách.
Foto: Alexandra Buršíková, Josef Bosák
Ve stejný den se v amfitteátru Na Stráni konalo Folkrockování. Václav Neckář sklidil standing ovation.
Rožnovští skateboardisté, inlinisté
a jezdci na bmx kolech využívají
od soboty 13. srpna jeden z nejmodernějších skateparků na Moravě.
Na slavnostní otevření přijely desítky amatérů i profesionálů z celého Česka.
„Je to bomba. Hodně pěkně
udělané, variabilní, skvělá soustava
van a překážek, nadčasové. Takový
areál bych si přál mít za barákem,“
zhodnotil třiačtyřicetiletý David
Horváth z Prahy, který reprezentoval Česko na světových soutěžích ve
snowboardismu a skateboardismu.
Skatepark, jehož rozloha přesahuje tisíc metrů čtverečních, je
tvořen dvěma částmi. Streetovou
a bazénovou. „Obě tyto sekce jsou
vzájemně propojené a uživatel
může pohodlně projíždět celým
parkem, ve kterém mimo jiné nalezne bengy, rádiusy, raily, ollie
box a další kombinace,“ přiblížil

Jindřich Žák, jednatel městské společnosti Komerční domy Rožnov,
která areál provozuje.
Design skateparku, který byl
navržen jak pro začátečníky, tak
pro profesionální jezdce, a v němž
se dají technické triky kombinovat s klasickou jízdou, navrhla
společnost Mystic Constructions
z Prahy.
„Na počátku jsme se potkali
s místními jezdci, abychom zjistili, jakou mají představu. Pak jsme
vytvořili návrh, který kluci ještě komentovali. Poté jsme se domluvili
s Komerčními domy Rožnov, že
začneme pracovat na projektu. Hotovo jsme měli už v roce dva tisíce
osm, kdy bylo vydáno stavební povolení. Od té doby se už jen čekalo
na to, až se podaří získat dotaci na
realizaci, což se povedlo loni. Projekt jsme už jen lehce upravili, aby
vyhovoval současným trendům,“

popsal Martin Lucuk z Mystic
Constructions.
Kromě volnočasového ježdění je
areál vhodný také k pořádání soutěží a exhibicí, a to jak regionálního,
tak celostátního, případně mezinárodního měřítka.
Vstup do skateparku je bezplatný. Na noc se však uzavírá a je
pod dohledem kamerového systému. Zároveň je do něj například
zakázáno vnášet alkohol. Výstavba areálu přišla Komerční domy
Rožnov na zhruba pět milionů
korun, polovinu z této částky pokryla dotace.
Sobota 13. srpna ale v Rožnově
pod Radhoštěm nepatřila jen skateboardistům. Ve Valašském muzeu
v přírodě se konal Starodávný jarmark, v restauraci Písečná se uskutečnily Dny guláše a piva a T klub,
– kulturní agentura pořádala sedmadvacátý ročník Valašského folkroc-

kování, na který dorazila tisícovka
návštěvníků. „Nepršelo, nefoukalo,
dorazili všichni účinkující, takže
jsme šťastní. Václav Neckář sklidil standing ovation. Ještě hodinu
po koncertu se legenda české pop
music ochotně podepisovala fanouškům. I písničkář Voxel a ukrajinská kapela AtmAsfera potěšili
své příznivce. A kapele Stromboli
s Bárou Basikovou diváci taky tleskali vestoje. A tak velké fronty, jako
na jejich podpisy, nebyly ani na pivo
a jídlo, i když nabídka občerstvení
byla velká. Kolena přímo z udírny,
palačinky s domácí jablíčkovou marmeládou, domácí langoše a bramboráky, vymazlené kafe, bramborové
spirálky, telecí líčka a grilované vepřové panenky. Děkujeme všem, kteří vařili, smažili, zvučili, osvětlovali,
pomáhali a finančně festival podpořili,“ řekla ředitelka pořadatelské
agentury Lenka Vičarová.

Soubor písní a tanců Javořina oslaví pětapadesátiny

Rožnovský soubor písní a tanců
Javořina byl založen v roce 1961,
letos si tedy připomíná pětapadesáté výročí.
Bývalí členové si jistě rádi vzpomenou na své úspěchy ze zahraničí, zejména na dva největší z roku
1969 a 1988, kdy se Javořina se
svými tanečními pásmy umístila na
prvním místě na prestižním folklorním festivalu v Dijonu ve Francii.
A i současná sestava tanečníků
a muzikantů se za dobu svého osmiletého působení má čím pochlubit.
V současné době má Javořina 34
členů, kteří postupně nacvičují původní pásma spjatá s lidovou kulturou celého Valašska, za jejichž vzni-

kem stojí především bývalý vedoucí
souboru Josef Mikulenka. V podání
Javořiny tak mohou diváci na tanečních prknech zhlédnout řadu
tradičních valašských námětů, jako
je masopustní průvod, svatojánská
noc, stavění a kácejí máje, zbojnické
tance, pastevecké hry, a ve spolupráci s místním Valašským muzeem
v přírodě představuje vždy v předvánočním čase lidovou hru o narození Ježíše pod názvem Živý betlém.
Svůj repertoár ale obohacují i o nové
tance. To vše pod vedením Heleny
Halamíčkové, tanečním vedením
Marka Draveckého a primářským
umem Drahomíry Klimkové. Své
jednotlivé tance i tematické taneční

bloky Javořina každoročně prezentuje na některých českých i slovenských folklorních festivalech i v rámci vystoupení k různým významným
příležitostem, a to jak v Rožnově
pod Radhoštěm a jeho okolí, tak
i na jiných místech Česka. V roce
2014 se soubor vydal reprezentovat
svůj kraj do Bulharska na mezinárodní festival v Burgasu. A všichni
členové doufají, že to nebyl první
a poslední zahraniční festival, na
který se vypravili. Několikrát také
měli tanečníci a muzikanti možnost
představit svůj repertoár v České televizi a v Českém rozhlase, a dokonce si i jako komparz zahrát ve dvou
celovečerních pohádkách.

Mimo svou klasickou náplň práce se členové souboru čas od času
pustí i do jiných aktivit, mezi které
patří například každoroční pořádání Papučového bálu s překvapením,
prostřednictvím kterého si rozšiřují
své obzory i o jiné umělecké oblasti, jako jsou například tance z různých koutů světa, cirkusové kreace
či vážný i moderní tanec. Dále Javořina každý rok pořádá zábavné
odpoledne k oslavě Dne dětí pod
názvem Pojďte si hrát s Javořinou.
Všichni se pilně připravili na letní taneční sezonu, kterou 10. září
zakončí celovečerním programem
k již zmíněnému pětapadesátiletému výročí.
(hal)

Vytrhněte dvojlist, přeložte (do formátu A5) a poté perforovanou část prořízněte.
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KNIR ROSTE, to je název kampaně knihovny
Pavel Zajíc
zapa@knir.cz

Kým jsme, kam kráčíme
a co je výsledkem našeho snažení? A uvědomujeme si věci z nadhledu?
Umíme být nad věcí?
Znáte ten klasický obrázek, zlatá závojnatka v malém akváriu ve
tvaru koule, stojícím na malém
stolečku. Vcelku útulný pokojík, na
první pohled. Avšak když se zamyslíme nad pocitem rybky plovoucí
v malém akváriu, k čemu dospějeme? Je její život dobrodružný? Plný
nečekaných situací? Má šanci svůj
úděl změnit? Nebo je odsouzena
dožít svůj život ve fádním prostředí malého akvária, bez nebezpečí,
v relativním pohodlí, denně znova
a znova objevovat krásy kamene,
který chovatel umístil doprostřed
akvária. A pokud má šanci svůj
úděl změnit, jak by to měla udělat?
Takovéto myšlenky pluly (jako
ta závojnatka) mou hlavou ve chvíli, kdy jsem stál poblíž výpůjčního
pultu v Knihovně Jiřího Mahena
v Brně. Všude byl dostatek místa
na to si sednout s knihou vytaženou z nepřecpaných regálů a začíst
se do ní. Všude byl dostatek světla.

Všude byli lidé, kteří si knihy chtěli
vypůjčit.
Pokud bych měl své dojmy ze
všech knihoven, které jsem v posledních letech navštívil, shrnout
do jednoho slova, tak by to bylo
slovo PROSTOR. Slovo, které
v asociaci s rožnovskou knihovnou
má trpkou příchuť. Prostor je totiž přesně to, čeho je v rožnovské
knihovně nedostatek.
Je mnoho lidí, kteří mi budou
oponovat, přestože chodí do rožnovské knihovny a jsou s jejími
prostory spokojeni. Nevadí jim,
respektive nenapadlo je nikdy, že
by knihovna také mohla vypadat jinak, než jak jsou již více než dvacet
let zvyklí. Prostě rožnovská knihovna vypadá takhle a tak to prostě je.
A přesně pro tyhle pocity a myšlenky je důležité upřít mysl občanů

města a uživatelů knihovny k představě a pocitům, že je normální se
v knihovně necítit jako ve skladišti,
ve kterém se nikdo nevyzná (někdy
ani knihovníci v ní pracující), že je
vlastně přirozené v knihovně strávit
více než jen pět-deset minut u výpůjčního pultu, kdy jsem obsloužen
knihovníkem, kdy vlastně ani nevím, jak ostatní oddělení knihovny
vypadají, neboť je budova na patro
a nohy mi už tak neslouží a tím pádem je normální mít v knihovně výtah. Že je knihovna důležitým sociálním elementem, tvořícím ostrůvky
svobodného a otevřeného veřejného
prostoru, odkud vás nevykážou pro
odlišnost vašich názorů či pro váš
sociální status.
Knihovna je instituce, ve které
se pracuje s knihami, tedy komoditou, kterou musíte mít kam uložit.

Pokud přijdete na exkurzi do té
rožnovské, tak s odkazem na filmovou adaptaci cimrmanovské hry
Vražda v salonním coupé, budete
procházet budovou a všude, včetně
chodeb vedoucím k toaletám, budou kachny, kachny a zase kachny.
Nicméně přestože knihy neustále
vyřazujeme (pro jejich opotřebovanost či neaktuálnost), neustále také
knihy nakupujeme. Musíme je mít
kam uložit a do přecpaných regálů
jich více nenacpeme.
Chápu, že většina obyvatel Rožnova nepotřebuje (na rozdíl ode
mne a jiných knihovníků) navštěvovat jiné knihovny, a proto jim můžou být mé pocity vzdálené. Proto
se však dlouhodobě na stránkách
Spektra Rožnovska ve svém psaní
snažím informovat o knihovně jako
o instituci, která nejenom, že něco
vytváří (hodnoty), ale má také problémy a potřeby. A tou největší potřebou je výše zmiňovaný prostor.
Proto také vítám snahu volených
zástupců města problém a potřeby
knihovny řešit.
V případě, že se v budoucnu setkáte se sloganem KNIR ROSTE,
hledejte za tím knihovnu. Je to název
kampaně knihovny, snažící se přesvědčit obyvatele města o potřebnosti rozšíření prostor knihovny. A proč
knir? KNIhovna Rožnov, přece.

Rožnované se pokusí překonat koloběžkový rekord
Martin Valášek
tka@tka.cz

ROŽNOV MĚSTO KOLOBĚŽEK
– ZÁPIS DO KNIHY REKORDŮ
Sobota 10. září
13.00 – Masarykovo náměstí
Každý, kdo poprvé přijel do Rožnova pod Radhoštěm, si toho určitě všiml. Po ulicích a chodnících
města se prohánějí nejen cyklisté,
ale v hojné míře i koloběžkáři.
Tento fenomén patří mezi nejviditelnější atributy Rožnova, a proto
jsme se rozhodli, že využijeme jeho
potenciál a pokusíme se zapsat do
České knihy rekordů ve spolupráci
s Agenturou Dobrý den v počtu
koloběžek (samozřejmě s jezdcem)
na jednom místě.
Koloběžkový den nabídne na
náměstí a v jeho okolí pro občany
i turisty několik atrakcí. Bude instalována pojízdná rampa, na které
své umění předvedou akrobatičtí
koloběžkáři. V ulicích města proběhnou amatérské závody v několika věkových kategoriích a jako
doprovodný hudební program
vystoupí se svou kapelou jeden ze
slavných koloběžkářů – Štěpán Urban, kterého zajisté znáte ze soutěže SuperStar. Vyvrcholením bude

Na nultém ročníku festivalu Teatri vystoupí například Divadlo Tramtarie. Foto: archiv TKA
(doufejme úspěšný) zápis do knihy
rekordů agentury Dobrý den a nebude chybět ani tombola s hlavní
cenou – profi koloběžkou od místního výrobce.
Závody začnou ve 14 hodin (registrace pro startující od 13.00),
vyhlášení výsledků plánujeme na
16.00. Do 16.30 se mohou všichni,

kteří přijdou s koloběžkou, registrovat k rekordu, obdrží (samozřejmě
zdarma) číslovanou samolepku
a před pátou rekord vyhodnotíme
a společně oslavíme. Pokud bude
počasí přát, v 17.30 zatančí Heart2Beat a Static Breakers a v 18.00
zakončí celý koloběžkový den koncert Štěpána Urbana.

Na konec září jsme připravili
nultý ročník divadelního festivalu Teatri, kde vystoupí na vnitřních i venkovních pódiích Pepíno
Kašpar s Divadlem Studna z Českých Budějovic, děti ze souboru
MiniDrama Ochotnického divadla
Chaos Valašská Bystřice, Divadlo
Tramtarie z Olomouce, rožnovští
ochotníci Div.Och a Valouny z Valašského Meziříčí.
Můžeme se tedy těšit na komedii dell-arte o rohatém lakomci,
roztoužené čarodějnici, zákeřných
milencích a jednom nebohém kanibalovi, veselou pohádku na motivy
Zdeňka Rosenbauma o strašlivém
drakovi, který ale vůbec strašlivý nebyl, komediální příběh ženy
středního věku procházející citovou
krizí, pohádku od Hrubína o čarodějnici z temného lesa, jež svou
vychytralostí polapila do svých sítí
chamtivého krále i s jeho zvědavou
dcerou, můžete se stát součásti
představení v improvizační show
a děti ocení veselé vyprávění o tom,
jaké to je, když k vám domů tatínek
přiveze z polární výpravy Yettiho,
tedy sněžného muže!
Od 10.00 hodin vás budou zvát
herci na Masarykově náměstí
a celá paráda se odehraje ve Společenském domě a okolí. Podrobný
program najdete na plakátech nebo
na webu TKA.

PÍŠETE S NÁMI NOVINY
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Když psí láska léčí nejen tělo, ale také duši
Již čtvrtým rokem spolupracuje se ZŠ praktická paní
Jana Bolfová se svými dvěma čtyřnohými pomocníky
– fenkami Riki a Amy. Děti
díky nim mají výjimečnou
příležitost poznat pozitivní
účinky psí lásky na lidské
tělo i duši. Pro mnohé naše
žáky má kontakt s pejsky obrovský význam hlavně při rehabilitaci, především při rozvoji motorické činnosti, při
uvolňování spasmů. Jiným
dětem canisterapie napomáhá formou různých her odbourat stres, napětí, úzkosti
a deprese a aktivuje paměť
či komunikaci. V neposlední
řadě se jedná o velmi příjemné zpestření školních hodin.

My momentálně pracujeme pro
sdružení „Smiling Dog“.
Může být po nich pes i vyřazen?
Samozřejmě, pejsek nemusí
zkouškou projít a pak je na zváženou, zda tyto zkoušky opětovně
skládat. Osobně si myslím, že pokud na to pejsek není vhodný, není
dobré to zkoušet podruhé. Něco
jej naučit cíleně můžeme, ale na
jeho práci to pak půjde poznat. Je
hodně lidí, kteří chtějí dělat canisterapii a chtějí to tak moc, že ani
nevidí, že pejsek to spíš dělá kvůli páníčkovi, než aby ho to bavilo.
Pak může nastat problém – nepředvídatelné chování anebo také vyhoření pejska. Na to si ale musí dávat
pozor každý canisterapeutický tým.
Velmi lehce se pejsek přetáhne.
U většiny sdružení získáte certifikát na maximálně dva roky a poté
musíte s pejskem na další přezkoušení. Je to přece jen zvýšení jistoty,
že se něco v canisterapeutickém
týmu nezměnilo a že má stále pejsek chuť pracovat.

Tomáš Drkula

tomas.drkula@gmail.com

S paní canisterapeutkou Janou Bolfovou vám zde přinášíme krátký
rozhovor:
Jak ses k canisterapeutické práci
dostala?
Na cvičáku. Chodily jsme tam
tehdy s naší Rikinkou a jedna holčina, Inka Havlátová, mi řekla, že
díky tomu, že je klidná a pohodová, by se hodila na canisterapii. Do
té doby jsem o tom nic nevěděla.
Začala jsem si zjišťovat informace a během půl roku jsme složily
Canis zkoušky. Poté mi při mých
začátcích Inka i hodně pomáhala,
za což bych jí ráda ještě zpětně poděkovala.
Kolik hodin týdně se této činnosti
věnuješ? Jak ji dokážeš spojit se zaměstnáním, rodinou?
Pokud to jen trochu jde, snažíme
se navštěvovat Základní školu praktickou v Rožnově p. R. jedenkrát
týdně. Mám chápavého šéfa, který
mi canisterapii umožňuje, za což
bych mu tímto chtěla poděkovat.
Také občas děláme přednášky na
školách a MŠ, jak se chovat k pejskům, jak poznat, kdy má pejsek
dobrou, uvolněnou náladu a kdy
se naopak pejskovi obloukem vyhnout. Pak si děti práci se psem
vyzkoušejí v reálu. To nás hodně
baví. Jsem ale pracovně často na
cestách, a tak tomu nemůžu věnovat tolik času, kolik bych chtěla.
A co tví pejsci? Jak jsou staří
a jak jste si k sobě našli cestu?
Riki (zlatý retrívr) bude mít osm
a Amy má rok a půl. Jak jsem již
uvedla, s Rikinkou jsme si cestu
ke canisterapii našly náhodou,
před pořízením Amy (Flat Coated
Retriever) už jsem hledala cíleně

plemeno, které se na canisterapii
hodí, aby posílila náš tým. Musím
přiznat, že plemeno Flat předčilo
všechna má očekávání. Její empatie a láska k lidem jsou neskutečné!
V jakém věku jsou obvykle vybíráni pejsci pro canisterapii?
Člověk si obyčejně vybírá štěně,
takže je spíš lepší se dívat po plemeni, které je vyhovující. Ale každý
pes, tak jako člověk, je individualista, takže buď máte štěstí a máte pejska na canisterapii vhodného, nebo
ne. Toto se nedá naučit. Lásku k lidem má buď vrozenou, anebo ne.
Záleží na plemeni psa? Jaká plemena psů jsou nejvhodnější?
Obecně se dá říct, že jsou plemena vhodnější na canisterapii – například retrívři. Ale znám canisterapeutické psy plemene rottweiler,
irský vlkodav, pitbul…
Jak dlouho trvá výcvik psa? Co
všechno musí pes zvládnout a naučit se?
U canisterapie není potřeba,
aby měl pejsek nadrilovanou poslušnost. Samozřejmě měl by umět
svého pána poslechnout, přijít na
přivolání, ale výcvik jako takový to
není. Nejdůležitější je, aby pejsek
miloval lidi, pokud týmu někde dovolí navštěvovat zařízení od štěněcího věku, tak je to super, pejsek si
zvyká na prostředí a lidi. Postupně

si zvyká na svou „budoucí práci“.
Hlavně ale musí zvládnout situace,
které jsou někdy hodně náročné na
psychiku (hlučné prostředí, občas
pejska někdo nějak špatně chytne,
šlápne na nohu či ocásek). Neznamená to ale, že by toto pes musel
pravidelně zvládat a nechat si to
standardně líbit! Od toho jsem tam
já, abych dohlížela, aby k takovým
situacím nedocházelo vůbec, či
opravdu jen výjimečně.
Musí na závěr absolvovat nějaké
zkoušky? Pokud ano, jak probíhají?
Každý pejsek musí se svým páníčkem absolvovat canisterapeutické zkoušky. Pokud je zvládnou, stane se z nich canisterapeutický tým
a na tento tým získají certifikát.
Není tedy možné dělat canisterapii
s jiným pejskem či členem rodiny.
Měl by to být vždy stejný tým, protože jen tak lze zajistit, že páníček
pozná chování svého pejska, kdy už
je třeba unavený atd.
Tyto zkoušky probíhají u každého sdružení různě, určitě ale mají
společné prvky – tým musí ukázat,
že je sehraný, pejsek vychovaný
a poslušný a jak jsem již několikrát
psala – musí hlavně mít rád lidi.
Samozřejmě musí se umět přizpůsobit situaci a třeba u malých dětí
nesmí samou láskou všechny děti
porazit jako kuželky, nebo musí
umět vzít pamlsek tak, aby klient
nepřišel o prst.

Pro jaké cílové skupiny je canisterapie nejvhodnější? Kde všude pejsci
pomáhají?
Je spousta možností, kde canisterapii využít, takže spíš jen pár příkladů: U dětí s poruchou soustředění, u postižených (jak mentálně,
tak i fyzicky), ale také třeba u psychiatra či zubaře – ve společnosti
pejska se člověk méně bojí, začíná
komunikovat s prostředím.
Kam se svými pejsky chodíte
a jak probíhá taková typická canisterapie?
Momentálně pravidelně navštěvujeme Základní školu praktickou v Rožnově pod Radhoštěm.
Snažíme se vždy nejdřív navštívit
„obyčejnou“ třídu, kde je canisterapie spíše aktivní – různé hry
s pejsky. Druhá část naší práce je
spíše polohovací… Každá část je
dle počtu dětí a aktuální nálady
mých psích holek rozdělena na
30–40 minut.
Vnímá pejsek canisterapii jako
pracovní činnost nebo jako hru?
Tak to nevím, to byste se museli
zeptat mých holek. Ale pravdou je,
že se moje psí holky na canisterapii
opravdu těší, ale po hodině canisterapie celé dopoledne prospí.
Na závěr bych chtěla poděkovat
základní škole praktické za možnost chodit na canisterapii s naší
Amy již od štěněcího věku a také
velké díky patří městu, od kterého
škola získala grant, a paní Ireně
Mořkovské Svačinové, která také
finančně přispěla na jarní canisterapii pro ZŠ praktická.
Děkuji za rozhovor a přeji hodně
úspěchů Tobě i Tvým psím holkám.
Všichni se těšíme na další spolupráci.
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Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení
v souladu se zákonem
č. 312/2002 Sb., o úřednících
územních samosprávných celků
Město Rožnov pod Radhoštěm vyhlašuje výběrové řízení na
úředníka zařazeného do organizační struktury Městského úřadu
Rožnov pod Radhoštěm, odbor
výstavby a územního plánu, oddělení stavebního úřadu.
I. Náplň práce:
Souhrnné práce při zajišťování
výkonu státní správy na úseku stavebního řádu obecným stavebním
úřadem. Vydávání rozhodnutí
a opatření dle stavebního zákona
(např. vydávání územních souhlasů, územně plánovacích informací
o umístění staveb, územních rozhodnutí – o umístění staveb, o změně využití území, o změně vlivu užívání stavby na území, dělení nebo
scelování pozemků, o ochranném
pásmu, stavební povolení, souhlasy
s ohlášením staveb, kolaudační souhlasy, souhlasy se změnou užívání
stavby, rozhodnutí o změně užívání
staveb apod.). Projednávání přestupků a jiných správních deliktů
týkajících se činností ve svěřené
oblasti. Vedení exekučních řízení
dle správního řádu kromě peněžitého vymáhání. Vyřizování stížností
za svěřenou oblast. Provádění státního stavebního dohledu a kontrolních prohlídek staveb.
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, tj.:
 je státním občanem České republiky popř. cizím státním občanem, který má v České republice
trvalý pobyt






dosáhl věku 18 let
je způsobilý k právním úkonům
je bezúhonný
ovládá češtinu

IV. Další požadavky pro vznik
pracovního poměru úředníka:
 splnění kvalifikačních požadavků pro výkon činnosti na obecném stavebním úřadu, dle §13a
stavebního zákona,
 vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském
studijním programu stavebního,
architektonického nebo právnického směru,
 výhodou zkouška zvláštní odborné způsobilosti pro stavební
řízení.
Další požadavky:
 komunikativnost, kreativita,
spolehlivost, samostatnost,
 dobrý slovní i písemný projev,
 řidičský průkaz sk. B, schopnost aktivního užívání osobního
vozidla,
 práce na PC (Windows, Excel,
Word, atd.),
 znalost zákonů výhodou (stavební zákon a prováděcí vyhlášky,
správní řád, zákon o obcích, zákon o přestupcích),
 praxe v oblasti státní správy
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 uvede úda-

je o dosavadních zaměstnáních
a o odborných znalostech, e-mailovou adresu a telefonní kontakt
 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích
státních občanů 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 desáté 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

ŘÁDKOVÁ INZERCE

PRODÁM
 Prodám cirkulárku s kyvným
ramenem a sestavitelným stolem,
průměr listu 400 mm, 380 V, cena
2 000 Kč. Tel.: 724 133 624.
 Prodám horizontální štípačku
dřeva LS 250, tlak 5 tun, polena
průměr 250x520 mm, zabudovanou na pojízdném rámu. Cena
2 500 Kč. Tel.: 724 133 624.
 Prodám ruční sekačku trávy
Husqvarna Diamant 40 se sběrným
košem za 400 Kč. Tel.: 724 133 624.
 Prodám starší typ Babety za
2 600 Kč. Informace na telefonním
čísle 702 666 006 po 16. hodině,
jinak prostřednictvím SMS.

PRONÁJEM
 Nabízím pronájem garáže na
Koryčanských Pasekách. Tel.: 739
503 650.

VZPOMÍNKA

V obálce s označením „NEOTEVÍRAT“ – přihláška do výběrového
řízení na pozici úředníka odboru
výstavby a územního plánu.
Termín předložení přihlášek do
30. 9. 2016 do 14.00 hod.
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, Letenská 1918 u vedoucí odboru výstavby a územního plánu Ing. Lenky Vojkůvkové,
kancelář č. 201, telefon č. 571 661
121, vojkuvkova.vyst@roznov.cz
Ing. Miroslav Martinák, v. r.
tajemník Městského úřadu
Rožnov pod Radhoštěm

INZERCE

Dne 19. 8. 2016 uběhlo 20 let,
co dotlouklo srdce naší milované
maminky, babičky a dnes i prababičky, paní Bedřišky Hlaváčové.
S láskou vzpomíná dcera Jarka
s rodinou a syn Jiří s rodinou.
Soukromé řádkové inzeráty jsou zdarma
zveřejněny ve dvou číslech Spektra Rožnovska. Poté jsou nahrazeny dalšími.
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Tomáš Štverák v Andoře překonal český rekord
Alexandra Buršíková

bursikova@tvbeskyd.cz

ZUBŘÍ • Tomáš Štverák ze Zubří
není obyčejným mladým mužem.
Dokonce se ani nedá říct, že je
obyčejným sportovcem. Běhá totiž
ultramaratony. A v nich překonává
české rekordy. Za své výledky získal titul absolutního vítěze místní
ankety Sportovec roku.
„Se sportem jsem začínal už
jako malý kluk, hrál jsem fotbal
a házenou. Pak jsem ale začal se
strejdou a taťkou běhat delší tratě.
Líbila se mi ta euforie, když doběhnu vysílený do cíle. A tak jsem se
před čtyřmi lety přihlásil na horský
ultramaraton Beskydská sedmička.
Neskončil jsem poprvé sice nijak
vysoko, nicméně po tomto závodu
už jsem se věnoval jen běhání,“ vylíčil Tomáš Štverák.
Předposledním závodem, kterého se zúčastnil v polovině července, byl ultramaraton v Andoře. Měřil 170 kilometrů, převýšení činilo
13 500 metrů a zúčastnilo se ho
450 běžců z celého světa. Tomáš
Štverák se umístil s časem 37 hodin
a 15 minut na jedenáctém místě.

Se sportem začínal Tomáš Štverák ze Zubří už jako malý kluk. Hrál fotbal
a házenou, nakonec mu ale k srdci přirostl ultramaraton. To když se poprvé vydal na závod Beskydská sedmička. Od té doby už uplynuly čtyři roky.

S pohárem za 3. místo v závodu 24 hodin na Lysé hoře
Foto: Alexandra Buršíková
MČR v horském maratonu jednotlivců.

Český rekord překonal o čtyři hodiny. „S tím cílem jsem tam jel. Ze
začátku mi to šlo lehce, vlastně celý
první den byl v pohodě. Noc však
byla špatná, musel jsem překonávat
spánkové krize. Když ale ráno vysvitlo slunce, šlo už to zase samo,”
přiblížil ultramaratonec.
Zatím posledním závodem, jehož se zúčastnil, bylo Mistrovství
světa juniorů v Itálii, kde běžel
v kategorii 18 až 20 let. První den
se běžel závod dlouhý tři a půl kilometru s převýšením tisíc metrů
a po jednodenním odpočinku se
běželo dvaadvacet kilometrů s převýšením přes dva tisíce metrů.
„Skončil jsem na devátém místě. Krátké tratě mi moc nesedí, ale
snad jsem neudělal ostudu,” poznamenal Tomáš Štverák.
Sportovní vzor nemá žádný. „Je
komunita běžců, kteří jsou na světové úrovni, k nim bych chtěl patřit,
ale konkrétní idol nemám. Zatím se
stále zlepšuji, takže věřím, že to tak
bude i nadále,“ uzavřel ultramaratonista.

V Zubří už nemají šmejdi šanci. Město zakázalo podomní prodej
Prodejci už nemohou obcházet zuberské byty a domy a nabízet své
zboží nebo služby. Na základě přibývajících stížností obyvatel zakázali radní ve městě podomní prodej.
Poslední kapkou, kterou na radnici přetekl pomyslný pohár trpělivosti, byl výskyt muže, který nabízel
perlátory v hodnotě necelých pade-

sáti korun za cenu přesahující tři sta
korun. „Sám jsem se s ním setkal.
Byl mladý, měl na sobě bílou košili a tmavé kalhoty, kufřík pod paží.
Když jsem se ho zeptal, co u nás
v Zubří dělá, tak mi v klidu odpověděl, že nabízí seniorům úsporu
vody. Dokonce se mi legitimoval,“
vylíčil starosta Lubomír Vaculín.

Lidí, které ve městě obtěžovali
podomní prodejci, je hodně. „Zvonili na mě a nabízeli levnější elektřinu. Poslechl jsem si je, ale nepořídili u mě,“ řekl například Břetislav
Křenek.
„Vadí mi, když mi zvoní u dveří.
Pokud si chci něco koupit, tak si to
seženu sama. Proto se s těmito lid-

mi nebavím, odmítám je,“ poznamenala zase Jaroslava Černá.
Zákaz, který platí od poloviny
července, se vztahuje na veškerý
podomní prodej, radnice však
může udělovat výjimky. V případě
potřeby se lidé nyní mohou obrátit na služebnu městské či státní
policie.
(bur)

ZAUJALO NÁS

Mateřské centrum Domeček se přestěhovalo do nových prostor
Mateřské centrum Domeček nabízí už téměř dvacet let program pro
děti v předškolním věku a prostor
pro sdílení maminek. Navštěvují
nás převážně maminky, ale zváni
jsou i tatínkové nebo prarodiče,
kteří jsou doma s batoletem či
předškolákem.
Scházíme se v průběhu školního
roku každé úterý od devíti hodin
ráno do půl dvanácté dopoledne.
Pravidelně je na programu cvičení,
tvoření, zpívání písniček za doprovodu rytmických nástrojů a prostor
pro hru. Do programu je také zařazována dětmi oblíbená krátká
maňásková pohádka.
Jednou ročně organizujeme
dětský den na hřišti, hledání pokladu v parku nebo karneval. Rodiče se mohou občerstvit teplým
nápojem a pro děti jsou nachystá-

ny křupky, sušenky a ovoce. Nyní
se zabydlujeme v nové místnosti
zařízené pro děti.
Konec školního roku jsme
uzavřeli venkovními akcemi. Na
Dětském dnu děti plnily úkoly
a odnesly si odměnu. V parku děti
podnikly cestu za pokladem. Nejdříve hledaly trasu vyznačenou
fáborky a plnily úkoly na jednotlivých stanovištích. Poklad byl nakonec úspěšně nalezen a spravedlivě rozdělen. Počasí nám přálo,
a tak si děti mohly ještě pohrát na
hřišti a maminky popovídat. Děkujeme za účast a budeme se zase
těšit po prázdninách.
Najdete nás na adrese Zemědělská 500 naproti rožnovskému
nádraží za kolejemi. Zřizovatelem
Mateřského centra Domeček je Poradna Rožnov. Lenka Oravcová

V parku děti podnikly cestu za pokladem. Foto: archiv Domečku

DOLNÍ BEČVA / HUTISKO-SOLANEC

STRANA 14 / 26. SRPNA 2016

Obec plánuje stavbu nového sběrného dvoru
Obec začne hledat projektanta, který by navrhl uspořádání a vybavení sběrného
dvoru a předběžně nacenil
rozsah projektových prací.

veň mohou občané odložit i stavební suť, kovový a směsný odpad.
„Obyvatelé mají kromě popelnic
k dispozici barevné pytle na sklo,
papír, plasty či kovy, na zbytky
z kuchyně či zahrad jsme jim pořídili kompostéry z dotace,“ vysvětlil
starosta, který by pro domácnosti
chtěl v případě otevření dotační
výzvy pořídit opakovaně kompostéry i drtiče na biologický odpad
z dřevin.
Obec využívá služeb dvou svozců
odpadu. Tříděný a netříděný odpad
vyváží firma AVE CZ, z provozovny ve Frýdlantu nad Ostravicí,
nebezpečný a velkoobjemový odpad pak Jan Panc z Rožnova pod
Radhoštěm. Mimo určené termíny
mohou občané, avšak již za úplatu,
odvážet odpad do Valašského Meziříčí k likvidaci na skládku nebo
do technických služeb.

Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

DOLNÍ BEČVA • Obec se chystá
vybudovat sběrný dvůr. Pokud půjde vše podle plánu, bude o dotaci
žádat už v příštím roce.
„Zatím využíváme areál bývalé
malé provozovny, kde skladujeme
posypový materiál na zimu, ale na
stísněném prostoru také kontejnery
na tříděný odpad, jako je sklo, plasty, nápojové kartony, papír a kov
nebo směsný a stavební odpad,“
řekl starosta Pavel Mana.
V nejbližších dnech začne radnice oslovovat projektanta, který
by navrhl uspořádání a vybavení
sběrného dvoru, předběžně nacenil
rozsah projektových prací, které by
vyústily v žádost o dotaci z operačního programu životního prostředí,
případně z jiného dotačního titulu.
„Do konce letošního roku bychom chtěli mít hotovou projektovou dokumentaci, počátkem
příštího roku vyřízeno stavební
povolení, realizace by mohla začít

SVOZ ODPADU
Odpadové hospodářství v Dolní Bečvě zlepší nový sběrný dvůr. Repro: SR
nejdříve koncem příštího roku,“
poznamenal Pavel Mana.
V současné době má odpadovou
politiku obec takovou, že každý druhý týden sváží popelnice s domov-

ním odpadem, tříděný odpad v plastových pytlích pak jednou měsíčně,
nebezpečný, velkoobjemový odpad
pak v průběhu dubna až listopadu
přijímá jednou měsíčně, kdy záro-

NETŘÍDĚNÝ ODPAD – svozový den
každý druhý čtvrtek
TŘÍDĚNÝ ODPAD –
vždy poslední pondělí v měsíci
• Plasty (žlutý pytel)
• Papír (modrý pytel)
• Nápojové kartony (modrý pytel)
• Kovy (bílý pytel)

Hasičům se v pohárových soutěžích opět daří
Jsme v polovině hasičské
sezony a děti to mají zatím
velmi pěkně rozjeté, a tak
doufáme, že jim forma vydrží a budou i z dalších soutěží
vozit poháry.
Kolektiv autorů

memoriál Stanislava Grycmana.
Dětem se opět zadařilo a mladší
žáci obsadili senzační druhé místo
a naši starší skončili třetí.
Další sobotu 12. června jsme
jeli na nejdelší „zájezd“, neboť

další ligové kolo se konalo až ve
Valašské Polance. Opět jsme do
závodů postavili vždy po jednom
družstvu z každé kategorie a opět
jsme domů vezli dva hrnce, jak říkáme pohárům. Starší žáci skončili

ou@hutisko-solanec.cz

HUTISKO-SOLANEC • Dobrovolní hasiči z Hutiska-Solance mají
za sebou polovinu sezony, a tak už
se může hodnotit. V rámci celoroční hry Plamen jsme se zaměřili na
pohárové soutěže, které pořádají
jednotlivé sbory v rámci okresu
Vsetín, při nichž družstva starších
a mladších žáků měří síly ve dvou
soutěžních disciplínách a to štafetě
dvojic a požárním útoku.
První letošní pohárová soutěž
se uskutečnila v sobotu 4. června
na Bystřičce, kde jsme startovali s družstvy starších a mladších
žáků. Mladší žáci zde obsadili pěkné šesté místo z devatenácti družstev a starší žáci z osmnácti startující obsadili krásné druhé místo.
O den později v neděli 5. června
jsme opět se dvěma družstvy jeli
do Hovězí, kde se konal tradiční

Mladým hasičům z Hutiska-Solance se letos zatím daří. Foto: SDH Hutisko-Solanec

na třetím místě a mladší za sebou
nechali všechny soupeře a připsali
si první pohárové zlato v letošním
ročníku okresní ligy.
V sobotu 25. června jsme uspořádali první ročník ligové soutěže
mladých hasičů i u nás na Hutisku‑
-Solanci a za rekordní účasti dvaceti družstev mladších a sedmnácti
družstev starších se naši hasiči určitě neztratili.
Do kategorie mladších jsme tentokrát přihlásili i naše nejmenší,
kteří všem divákům ukázali, že se
již mnohému naučili, a své pokusy
vždy zdárně dokončili, i když to
stačilo jen na chvost výsledkové tabulky. „A“ družstvo mladších žáků
si vytvořilo znovu osobní rekord ve
štafetě dvojic a po čtvrtém místě na
požárním útoku jim to stačilo na
celkové třetí místo. Naši starší žáci
drželi partu s mladšími a skončili
také na třetím místě.
O den později jsme jeli znovu
se dvěma družstvy na pohárovou
soutěž do Jarcové a možná i díky
nepřízni počasí, kdy jsme museli
své pokusy absolvovat za deště, se
to promítlo do celkových výsledků.
Starší žáci skončili na jedenáctém
místě a naši mladší překvapivě na
bramborové čtvrté příčce.
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Golfový cirkus se přehnal i přes hřiště v Rožnově
Marek Havran

zpravodajstvi@zpravyzvalasska.cz

Zvládnout odehrát všech 105 českých golfových hřišť v pouhých 80 dnech. To je cílem
dvou známých herců a golfových nadšenců Davida Suchařípy a Pavla Nečase. Jednou
z jejich zastávek bylo i hřiště Valašského golfového klubu v Rožnově pod Radhoštěm.

Hlavní protagonisté Golfového cirkusu herci David Suchařípa (první zleva)
a Pavel Nečas (první zprava) si v Rožnově s chutí zahráli a šli o dům dál.
V polovině srpna hostilo
hřiště Valašského golfového klubu zajímavou a neobvyklou akci – Golfový cirkus. Dva
známí herci a hlavně také golfoví
nadšenci David Suchařípa a Pavel
Nečas přijeli do Rožnova pod Radhoštěm na další zastávku jejich vel-

ké letní tour po všech hřištích naší
země. Věřte, nevěřte, během 80 dní
chtějí oba dobrodruzi odehrát všech
105 hřišť v České republice.
V Rožnově pod Radhoštěm si
v pátek 12. srpna zahráli s domácími borci, na závěr dostali krásný
upomínkový frgál s – jak jinak než

Sršni jdou do nové sezony s novými
trenéry. Začnou hned pětkrát doma
Marek Havran

zpravodajstvi@zpravyzvalasska.cz

S novým trenérským obsazením vstoupí do další
prvoligové sezony 2016‑2017 florbalisté Rožnova pod Radhoštěm. Po dlouholetém působení
kouče Zbyňka Macury přebírá prvoligové Sršně z Rožnova Stanislav
Barabáš spolu s Denisem Zimmerem starším.
Klub zvažoval hned několik variant, jak nahradit dlouholetého
trenéra Zbyňka Macuru, který po
uplynulé sezoně cítil určitou vyčerpanost a rád by si odpočinul.
Momentálně, necelý měsíc před
startem nové sezony, je obsazení trenérských postů vyřešeno. Kormidla
se chopí zkušený trenér Stanislav
Barabáš společně s bývalým trenérem Vsetína Denisem Zimmerem.
Prvně jmenovaný bude navíc u týmu
působit v roli hrajícího trenéra. Denis Zimmer bude mít též na starosti
povinnosti vedoucího družstva.
Oba trenéři mají bohaté zkušenosti s florbalem a naplno se mu
věnují již více než 15 let. Stále
hráčsky aktivní třiatřicetiletý Stanislav Barabáš odehrál celou řadu

prvoligových utkání. Vyzkoušel
si angažmá také v extraligové Ostravě a u Sršňů se naplno věnuje
trénování od sezony 2009-2010.
Devětačtyřicetiletý Denis Zimmer, povoláním pedagog tělesné
výchovy, byl u historicky nejlepšího umístění Vsetína ve druhé
nejvyšší soutěži mužů (dnes je to
1. liga). „Variant bylo určitě více,
nabízely se nějaké možnosti z Ostravska. Nakonec jsme se rozhodli
pro interní variantu, která byla pro
nás nejschůdnější,“ komentoval na
klubovém webu změnu u mužského prvoligového áčka prezident
klubu Zbyněk Štamposký.
Podobně jako loni odstartují
Sršni novou sezonu velkou pětizápasovou domácí šňůrou, kterou
odstartuje v sobotu 17. září duel
s 1. MVIL Ostrava.
Los 1. FBK Rožnov p. R. v úvodu nové
sezony první ligy 2016-2017:
Sobota 17. září: 1. FBK Rožnov p. R. –
1. MVIL Ostrava (20 hodin)
Sobota 24. září: 1. FBK Rožnov p. R. Česká Lípa (19.30)
Středa 28. září: 1. FBK Rožnov p. R. –
Black Angels (19.30)
Sobota 8. října: 1. FBK Rožnov p. R. –
Znojmo (19.30)
Sobota 15. října: 1. FBK Rožnov p. R. –
SK Bivoj Litvínov (19.30)

David Suchařípa (vpravo) a Pavel Nečas během
zdolávání devítijamkového hřiště v Rožnově p. R.
– golfovým motivem. „Oba pánové
dorazili chvíli po poledni, obešli
si naši krásnou devítku a zase pokračovali dále. U obou je potřeba
smeknout klobouk, protože v ten
samý den stihli dopoledne hřiště ve
Velkých Karlovicích a po nás ještě
jeli na Búřov. V sobotu pak měli

Foto 2×: Studio Rožnov

v plánu další dvě hřiště. Momentálně jsou kolem sedmdesáti odehraných hřišť a s takovouto formou
jistě těch 105 hřišť dají v pohodě.
Je obdivuhodné, že to jejich záda
a těla obecně zvládají,“ pousmál se
trenér Valašského golfového klubu
Jaroslav Krčmář.
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Loni stříbro, letos zlato. A navrch s rekordem!
Marek Havran

zpravodajstvi@zpravyzvalasska.cz

Do Lichnova na 24hodinový závod se Svaťa
Božák letos vydal podruhé a i tentokrát si s sebou přivezl
obvyklý super team ve složení žena
Lenka a syn Ondra „Tentokrát nás
navíc kromě rodinky doplnili i další
členové týmu Zbyněk s Jarkou, kteří vzali dokonce obytné auto, takže
naše zázemí mělo perfektní úroveň,“ představil Svaťa Božák svůj
team pro závod Lichnov 24 hodin.
Závod odstartoval hodinu před
polednem a ve stejný čas, samozřejmě o den později, také skončil.
Svaťa si od začátku držel čelo závodu a prokousával se nejen k vítězství, ale také k novému osobnímu
rekordu na 24hodinový silniční
závod. Těsně před vypršením 24hodinové doby protnul Svaťa Božák
cílovou pásku a mohl se radovat ze
zaslouženého vítězství. Konečná

Loni při své premiéře ještě skončil stříbrný, ale letos si Svaťa Božák na
24hodinovém silničním cyklistickém ultramaratonu v Lichnově spravil
chuť a zvítězil. Bohusem navíc pak je nový osobní rekord – za 24 hodin
rožnovský ultramaratonec ujel neskutečných 782 kilometrů.

Svatopluk Božák po 24 hodinách na kole
Foto: archiv závodníka
projíždí vítězně cílem závodu v Lichnově.

čísla jsou ohromující a pro běžného smrtelníka nepochopitelná: 782
ujetých kilometrů, bezmála 6 000
nastoupených metrů.
„Jsem samozřejmě spokojený,
byl to těžký a kvalitní závod a navíc počet najetých kilometrů za 24
hodin je můj osobní rekord. Trošku
všechny potrápil vítr od Javorníků,
který nás občas hodně brzdil, ale jinak závod perfektní,“ hodnotil své
vítězné vystoupení 39letý Svatopluk Božák. Jako vždy nezapomněl
ani na poděkování svému teamu.
„Makali pro mě všichni od začátku
naplno. Lenka, Zbyněk i Jarka mi
připravovali jídlo i pití perfektně,
bez instrukcí. Prostě už mě znají
a vědí, co potřebuji. Prostě můj
Dream team. Ondra mě zase každý
okruh statečně povzbuzoval, všechno klapalo skvěle,“ usmíval se rožnovský cyklista.

Házenkáři Zubří počtvrté vyhráli Valašský pohár
Marek Havran

zpravodajstvi@zpravyzvalasska.cz

Házenkáři HC ROBE
Zubří počtvrté v historii
vyhráli Valašský pohár.
Devátý ročník mezinárodního turnaje, který je každoročně na konci
srpna jedním z posledních testů
před blížící se novou sezonou, přinesl v zuberské sportovní hale velmi kvalitní podívanou a příjemný
bonus v podobě vítězství domácího celku.

V prvním utkání narazili Zubřané na tradičního soupeře z Hlohovce a v souboji obran se nakonec radovali slovenští hosté. Ve druhém
utkání se Valaši utkali s družstvem
UHK Moser Medical Krems, tedy
klubem, kde ještě donedávna působil jako hráč i trenér současný asistent trenéra družstva mužů Pavel
Hrachovec. Zubřané v kombinované sestavě dokázali urvat v dramatickém závěru cennou výhru o tři
branky. Ještě cennější skalp ovšem
Zubřané získali v posledním utkání
turnaje, ve kterém porazili největšího favorita celého turnaje – polský

celek Pulawy i se dvěma českými
reprezentanty Leošem Petrovským
a Janem Sobolem. „Celý zápas
byl vyrovnaný a po sérii vyloučení
jsme se pět minut před koncem dostali do dvougólového vedení, které
jsme i přes enormní snahu soupeře
a jeho velký tlak dokázali udržet.
Oporou v celém utkání a hlavně
na konci byl Petr Orság, který několika zákroky v řadě držel naději
družstva na vítězství. Vyzdvihnout
ještě musíme výkon mladíků Štěpána Zemana a Radima Tejzra,“ hodnotil na klubovém webu sekretář
klubu Michal Balhárek.

Mistrovská extraligová sezona
2016-2017 začíná pro HC Robe
Zubří v sobotu 3. září domácím zápasem proti Litovli.
Výsledky:
HC ROBE Zubří – Sporta Hlohovec 24:29
(12:12). Střelci Zubří: Šlachta 4, Nesvadba 4, Dořičák 4.
HC ROBE Zubří – UHK Krems 32:29 (15:16).
Střelci Zubří: Zahradníček 5, Reček 4.
HC ROBE Zubří – KS Azoty Pulawy 27:26
(12:13). Střelci Zubří: Šlachta 6, Zahradníček 6, Douda 4.
Konečné pořadí Valašského poháru 2016:
1. Zubří, 2. Pulawy, 3. Krems, 4. Hlohovec.

INZERCE

CESTOVNÍ KANCELÁŘ
www.jokratour.cz
CHORVATSKO
TERMÍN: 2. 9.–11. 9. (10 dnů = 7 nocí)
doprava + polopenze v ceně!
vila Dramalj
cena: 6 500 Kč
pavilony Riviera
cena: 6 600 Kč
1. dítě ZCELA ZDARMA!
hotely
cena: 7 500 Kč
1. dítě jen za 1 000 Kč!

ITÁLIE - kemp Cesenatico

doprava + plná penze v ceně!
TERMÍN: 8. 9.–17. 9. (10 dnů = 7 nocí)
karavany - dospělí
cena: 4 300 Kč
stany - dospělí
cena: 4 100 Kč
1. a 2. dítě do 12 let za 3 000 Kč

ŘECKO - Chalkidiki
TERMÍN: 8. 9.–19. 9. (11 nocí) – let Ostrava
hotely se snídaní
cena: 12 700 Kč
h. Polychrono, polop. cena: 13 700 Kč

MAĎARSKO – termály
TERMÍN: 25. 9.–28. 9.

cena: 4 800 Kč

Rožnov p. R.: 571 625 570 Vsetín: 739 256 894
Val. Meziříčí: 604 213 990 Frenštát p. R.: 556 836 534
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