
O záchranu sto devadesáti stromů, 
které mají být pokáceny v rámci re
vitalizace parku, bojují pracovníci 
radnice ve spolupráci s místními 
aktivisty. Změny v projektu ale 
musí akceptovat jeho autorka, za
hradní architektka Eva Damcová, 
památkáři i poskytovatel dotace, 
tedy Státní fond životního prostře
dí. Pokud se vše zdaří, smýceno 
bude oproti plánovaným 526 jen 
336 dřevin, z nich většina má prů
měr u pařezu nejvýše do padesáti 
centimetrů. 

„Za omezení kácení, které bylo 
v rámci projektu navrženo, boju
jeme od samého počátku. S paní 
projektantkou jsme se příliš nedo

hodli, s nynějším vedením radnice 
už ale bylo jednání lepší,“ řekl na
příklad Michal Čížek.  

„Revitalizaci vítám, protože ji 
park potřebuje a město na ni se
hnalo peníze. Mé obavy směřovaly 
k počtu stromů určených ke káce
ní,“ poznamenala Libuše Rousová.

Nutné zásahy přišli do parku ve 
středu 7. září veřejnosti opět vysvět
lit pracovníci radnice v čele s mís
tostarostkou Kristýnou Kosovou. Na 
komentovanou procházku dorazily 
tři desítky lidí. Ti se dozvěděli, že 
páteří revitalizace je ošetření devíti 
set stromů s vysokou sadovnickou 
hodnotou a dlouhou perspektivou. 
„Na nich budou provedeny zdra

votní a bezpečnostní ořezy a vazby. 
V parku se pohybuje větší množství 
lidí, takže musíme eliminovat rizi
ko, že na někoho spadne větev. Na 
mladších kusech budou provedeny 
výchovné řezy. A to je nejdůležitější 
krok, protože odstraníme případná 
rizika a strom bude v následujících 
letech vyžadovat méně údržby. Pro
bírky jsou motivovány tím, aby se 
dřevinám s vyšší sadovnickou hod
notou zlepšily životní podmínky, 
popřípadě se ze skupiny stromů 
vyberou ty, které zůstanou, a ty, jež 
budou muset uvolnit prostor,“ vy
světlila místostarostka Kristýna Ko
sová s tím, že údržba parku je léta 
zanedbaná.    Pokračování na str. 5
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Město bojuje o sto devadesát stromů
Nutné zásahy přišli veřejnosti opět vysvětlit pracovníci 
radnice v čele s místostarostkou Kristýnou Kosovou. 
Na komentovanou procházku dorazily tři desítky lidí.

Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

DLOUHOLETÁ PRAXE

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

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

INZERCE

Pokus o zápis do České knihy re-
kordů se zdařil. Komisař z agentu-
ry Dobrý den napočítal v sobotu 
10. září na Masarykově náměstí 
195 koloběžek.                           Strana 5

Týdny pro duševní zdraví vstupují do 
druhé půle. Lidé se ještě mohou těšit 
na Divadelní Sponu Zubří, přednášku 
psychiatra Cyrila Höschla a besedu 
s psycholožkou Monikou Stehlíkovou. 

KDYBY NEPRŠELO, PADL BY TRAŤOVÝ REKORD. Rovných dvě stě běžců se v sobotu 17. září postavilo na start 14. ročníku Běhu rodným krajem Emila Zátopka. Kromě českých závod-
níků přijeli sportovci ze Slovenska, Německa, Polska, Maďarska, Španělska, Anglie a Keni. V jedenáct hodin dopoledne odstartovala závod olympijská vítězka v hodu oštěpem 
Dana Zátopková (na snímku u pomníku manžela na Valašském Slavíně). Záhy se však rozpršelo a deštivé počasí vydrželo po celou dobu běžeckého klání. Jako první do cíle 
doběhl Keňan Kimaiyo Hillary Kiptum Maiyo s časem 1:11:23. Zůstal tak necelou minutu za historickým rekordem závodu.                                  (bur), foto: Lukáš Španihel 



dvacet prvňáčků, Koryčanky třia
dvacet nových žáků a Záhumení 
jednadvacet.

Podzimní prázdniny připadnou 
ve školním roce 2016/2017 na stře
du 26. a čtvrtek 27. října s tím, 
že pátek 28. je státním svátkem. 
Vánoční prázdniny budou zaháje
ny v pátek 23. prosince a skončí 
v úterý 3. ledna. Vyučování tak za

čne ve středu 4. ledna. Jednodenní 
pololetní prázdniny připadnou na 
pátek 3. února a jarní prázdniny 
v délce jednoho týdne se uskuteční 
v týdnu od 13. do 19. února. „Veli
konoční prázdniny pak připadnou 
na čtvrtek třináctého a pátek čtr
náctého dubna,“ doplnil vedoucí 
odboru školství městského úřadu 
Dušan Vrážel.
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NEPŘEHLÉDNĚTE

Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Nová webová a mobilní aplikace, která město přijde roč-
ně na zhruba dvacet tisíc korun, je další z řady možností, 
jak mohou lidé radnici předat své připomínky a náměty.

Rožnov chce být lepším místem

Foto: Alexandra BuršíkováNa Koryčankách pasovali třiadvacet prvňáčků.

Třiadvacet prvňáčků usedlo ve 
čtvrtek 1. září do lavic Základní 
školy Koryčanské Paseky. Jednou 
z nich byla i Betynka Ondryášová. 
Do školy se těšila. „Umím už číst 
a trochu psát a ráda maluji,“ po
chlubila se šestiletá dívka. 

Také Michal Frydrych se své
ho prvního školního dne nemohl 
dočkat. „Nejvíce jsem se těšil na 
psaní, ale také na úkoly, které teď 
budeme dělat. Trochu už umím číst 
a dost dobře počítám,“ řekl šestile
tý chlapec. 

Do školy na Koryčanských Pase
kách nastupuje každoročně nejvýše 
pětadvacet nových žáčků. „Letos 
jsme jich přijali pětadvacet, ale jed
na holčička se odstěhovala a jeden 
chlapec dostal odklad,“ vysvětlila 
ředitelka Radmila Máchová. 

První rok školy žáčkům usnadní 
ostřílení páťáci. „Budou jim po
máhat, ať už u oběda, když třeba 
neunesou tác s jídlem, nebo s ja
koukoli jinou nesnází. Vědomí, že 
se mohou obrátit na staršího a zku
šenějšího kamaráda dodá dětem 
pocit jistoty, a to je důležité,“ řekla 
ředitelka. 

Nejvíce, jednapadesát, nových 
žáků přivítala Základní škola 
5. května. O šest prvňáků méně 
zamířilo do Základní školy Vi
dečská. Podskalka přivítala pěta

Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Do lavic usedlo sto šedesát pět prvňáčků

Chcete upozornit na rozbitý chod
ník, uschlý strom, nepořádek za 
rohem či chybějící přechod? Nebo 
máte nápad, jak využít plácek za 
domem? Stačí místo 
vyfotit, popsat a ode
slat městskému úřa
du pomocí mobilní 
a webové aplikace 
Lepší místo.

Nástroj, kterým 
mohou obyvatelé 
Rožnova i turisté po
moci zlepšit veřejný 
prostor, spustilo měs
to počátkem září.  

„Chceme projekt 
využít k tomu, aby 
lidé, kteří nejsou 
lhostejní ke svému 
okolí, měli k dispo
zici jednoduchý způsob, jak dát 
o problému vědět, aniž by tím ztra
tili více než třicet vteřin času. Pro 
kompetentní pracovníky radnice je 

pak aplikace přehledným zdrojem 
informací, co je potřeba zlepšit,“ 
vysvětlila vedoucí odboru správy 
majetku Michaela Slobodová. 

Služby Lepšího místa se Rožnov 
rozhodl využívat, protože v něm 
vidí rychlou spojku mezi úředníky 
a obyvateli města. „Je to jednodu

chý způsob vzájemné komunika
ce,“ řekla Michaela Svobodová.

Nová webová a mobilní aplikace, 
která město přijde ročně na zhruba 

dvacet tisíc korun, je 
další z řady možností, 
jak mohou lidé radnici 
předat své připomínky 
a náměty. „Možnos
tí už máme hodně. 
Občan může zavolat, 
poslat dopis nebo e
mail, využít mobilní 
aplikaci InCity, vy
plnit papírový nebo 
online dotazník, nebo 
poslat námět prostřed
nictvím formuláře pro 
dotazy, který je na 
městských webových 
stránkách. Ať už ale 

využije jakoukoli možnost, vždy se ob
jeví také na Lepším místě, kde budou 
náměty a připomínky centralizová
ny,“ popsal místostarosta Jan Kučera.

Teplo zlevňuje

Svoz bioodpadu

Obyvatelé Rožnova zaplatí letos za 
dodávku tepelné energie od společ
nosti Energoaqua méně než v před
cházejících letech. Dosud cena za 
gigajoul činila 650,90 korun. Nyní 
se sníží o 20 korun. Rozdíl mezi 
částkami najdou lidé v ročním 
vyúčtování. „Nelze vyloučit, že 
zlevnění nebude ještě upraveno na 
konečných šest set dvacet sedm ko
run,“ řekl ředitel společnosti Ener
goaqua Oldřich Havelka. 

Plánované snížení ceny vychází 
z několika aspektů.  Negativně se 
v ní sice odráží nižší spotřeba z dů
vodu vyšších průměrných teplot 
v zimním období. Pozitivně ji pak 
ovlivňuje nižší cena paliva, instala
ce nové technologie na centrálním 
zdroji tepla pro spalování zemního 
plynu. 

„Kladně působícím aspektem 
tvorby ceny pak je omezení výro
by tepla na středotlakých parních 
kotlích, které jsou v současné době 
využívány pouze jako výkonová 
rezerva pro případy havárie stěžej
ních horkovodních kotlů v zimním 
období,“ vysvětlil Oldřich Havelka. 

Podle starosty Radima Holiše, 
který jednání o ceně za tepelnou 
energii se společností Energoaqua 
vyvolal, je to pro Rožnovany dob
rá zpráva. „Zájem města je, aby na 
centrálním zdroji zůstalo napojeno 
co nejvíce odběratelů, protože jedi
ně tak udržíme cenu v rozumných 
intencích. Proto jsme přistoupili 
k jednání. Zároveň jsme společnost 
vyzvali, aby odběratelům vysvětlila 
a doporučila opatření, která mohou 
provést ve svých domovech, aby na 
spotřebě energie ušetřili,“ řekl Ra
dim Holiš.                               (bur)

Tylovice – u křížku
Tylovice – Dolní Dráhy x Horečky
Tylovice – Za Hážovkou x Luční ulice
Tylovice – Mlýnek
Kramolišov – u hřiště  
Tyršovo nábřeží – u ZŠ praktická
Křižovatka ulic Chodská – Průkopnická 
1. máje – Pletařská ulice
1. máje Pod Hrází x Travinářská ulice
Rybníčky – křižovatka Slezská 
a Beskydská
Rybníčky – křižovatka Letenská 
a Zahradní 
Rybníčky – Letenská u mostu
Dolní Paseky – Květinová ulice 
u tř. místa
Dolní Paseky – Tkalcovská 
Horní Paseky – ulice Frenštátská – 
Lipová
Hážovice – u křížku na návsi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.

14.
15.

16.

Sobota 15. října  
od 8 do 12 hodin

KONTEJNERY BUDOU K DISPOZICI 
NA TĚCHTO STANOVIŠTÍCH:

JAK NA TO? JEDNODUŠE!
Stačí stáhnout aplikaci Lepší místo do telefonu 
nebo se zaregistrovat na www.lepsimisto.cz. Pak 
už jen klikněte na tlačítko Vložit tip, problém krát-
ce popište, vyfoťte a uložte. Aplikace už místo 
automaticky lokalizuje a podnět 

ke zlepšení putuje ke kompetentním úředníkům, kteří 
jej řeší. Aplikace disponuje obousměrnou komunikací. 
Stav řešení, který je průběžně aktualizován, můžete sle-
dovat přímo ve Vašem telefonu. Nevěříte, že je to tak 
jednoduché? Tak to vyzkoušejte! www.lepsimisto.cz.
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Alexandra Buršíková
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Na Jarmarku neziskovvých organizací se ve středu 5. října předsta-
ví poskytovatelé sociálních služeb. Připraven je kulturní program. 
Zážitková forma přiblíží problematiku bezdomovectví, každý si 
bude moci ustlat přímo na Masarykově náměstí.

Jarmark neziskovek: setkání na neutrální půdě

Foto: Alexandra BuršíkováZdeněk Šimůnek vystavuje na chodbách městské knihovny.

TÝDNY PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

Poskytovatelé sociálních služeb se 
ve středu 5. října představí na Jar
marku neziskovek. Akce se koná 
podruhé v historii města.  

„Chceme organizacím poskyt
nout možnost prezentovat se 
před veřejností, a to nejen před 
tou laickou, ale také podnikatel
skou. Cílem je osvěta. Umožníme 
poskytovatelům sociálních slu
žeb, aby se jejich nabídka mohla 
setkat s poptávkou, tedy potřeba
mi občanů. Navíc je zde možnost 
představit svou činnost potenci
álním donátorům. Podnikatelé si 
budou moci vybrat organizaci, 
která je osloví, a té adresně po
skytnout peníze,“ vysvětlil mís
tostarosta Jan Kučera.

Účast přislíbily dvě desítky nezis
kovek. Způsob, jakým se představí, 
bude stejně jako loni ohraničen 
pouze jejich možnostmi a fantazií. 
A stejně jako před rokem se počítá 
i se zážitkovým programem. 

Minulý ročník si lidé mohli vy
zkoušet jízdu na invalidním vozíku, 
chůzi se zavázanýma očima s po
mocí slepecké hole či dorozumívá
ní se pomocí překladače pro nesly
šící. Letos zájemci na vlastní kůži 
zažijí, jak se žije bezdomovcům. 
V plánu je totiž noc pod širým ne
bem Masarykova náměstí.  

Na jarmarku se představí i obec
ně prospěšná organizace Iskérka, 
která poskytuje sociální rehabili
taci lidem s duševním onemocně
ním a osobám v psychické krizi 
pomáhá znovu nalézt síly k napl
nění života v oblasti vztahů, zájmů 
a práce. 

„Akci vítáme, neboť prezentace 
neziskovek pod záštitou města má 
zcela jinou váhu, než když se orga
nizace prezentují samy. Je důležité 
dát o sobě vědět, a to nejen před 
potenciálními klienty, ale také před 
možnými donátory,“ řekla ředitelka 
Iskérky Alena Jbaili s tím, že pra

covníci společnosti pro veřejnost 
připravují hru s kartami, jež od
halí, které světové osobnosti trpěli 
duševním onemocněním a jakým, 
a procházku labyrintem, v němž si 
vyzkoušejí, kolik toho ví o psychic
kých poruchách. 

Další organizací, která přislíbila 
účast, je obecně prospěšná společ
nost Kamarád Rožnov – sociálně 
terapeutické dílny. Toto zařízení 
poskytuje ambulantní služby sociál
ní prevence, které jsou určeny oso
bám se sníženou soběstačností, jež 
nejsou umístitelné na otevřeném 
ani chráněném trhu práce.

„Druhý ročník vítám, je to pro
spěšná akce, jejíž hlavní přínos 
vidím v tom, že lidé, kteří sociální 
služby potřebují, neví na koho se 
obrátit, nebo nemají odvahu or
ganizace oslovit. A na náměstí je 
neutrální půda, takže potenciální 
klienti ztratí ostych a mohou snad
něji navázat první kontakt. Popu

larizací napomůžeme tomu, aby 
se poptávka civilní formou setkala 
s nabídkou. Přímo pro nás vidím 
přínos také v tom, že budeme na
bízet výrobky našich klientů,“ řekl 
ředitel společnosti Petr Jelínek.

V kulturních vystoupeních se 
na jarmarku představí pěvecký 
sbor Elpida, který funguje už 
pátým rokem pod vedením oper
ní pěvkyně Zuzany Seibertové. 
„Sbor, jenž se skládá z dvaceti 
dam ve věku od šedesáti do sedm
desáti let, koncertoval na řadě 
velkých českých festivalů, mj. 
Colours of Ostrava, Rock For 
People, United Islands, Trutnov 
a dalších,“ přiblížil dramaturg 
spolupořádajícího T klubu – kul
turní agentury Martin Valášek. 

V rámci širšího programu pořá
dá město v úterý 4. října setkání 
poskytovatelů sociálních služeb 
a ve čtvrtek 6. října besedu o bez
domovectví.

Obrazy namalované špachtlí, tisky, 
práce vytvořené foukacími fixy, ko
láže. To jsou díla Zdeňka Šimůnka, 
muže, který se léčí se schizoafek
tivní poruchou, muže, jehož výsta
vu mohou lidé v rámci Týdnů pro 
duševní zdraví zhlédnout na chod
bách městské knihovny do 27. října.    

„Malování se věnuji intenziv
ně rok. Objevil jsem doma starou 
špachtli a řekl si, že by bylo zajíma
vé s ní něco vytvořit. A tak jsem se 
do toho s pomocí akrylátů pustil. 
Zjistil jsem, že je to ohromný relax, 
takže jsem se toho už nevzdal,“ vy
světlil Zdeněk Šimůnek, který se 
dosud věnoval především skládání 
muziky a hře na klavír. 

Maluje zejména, když se mu při
tíží. „Když je mi dobře, nemám po
třebu něco vytvářet,“ přiznal. 

První příznak nastupující ne
moci pocítil v jednadvaceti letech. 
Nyní je mu sedmatřicet. 

„Lidé si myslí, že aby se vyléčili, 
stačí brát prášky. Já však říkám, že 
léky jsou potřebnými látkami pro 
mozek. Ano, jsou nutností, nemů
žeme je vysadit. Důležitá je ale psy
choterapie. A také léčba uměním,“ 
řekl Zdeněk Šimůnek, pro něhož je 
největším břemenem nemoci úna

Zdeněk Šimůnek se nebojí o své nemoci promluvit
va a ztráta pozornosti. „Na druhou 
stranu tu ale jsou i pozitiva. Člověk 
se zklidní, více přemýšlí nad živo
tem a věcmi, které zdravý člověk ve 
spěchu pomíjí.“ 

Týdny pro duševní zdraví pořádá 
společnost Iskérka už podesáté. 

„Naším cílem je zmírnit stigma 
lidí, kteří trpí psychickou poruchou. 
Dále chceme pomoci nemocným 
a jejich rodinným příslušníkům na
lézt cestu k pomoci. A veřejnosti 
chceme předat informace o nových 
postupech a metodách v léčbě,“ při
blížila ředitelka Iskérky Alena Jbaili. 

Za to, že Zdeněk Šimůnek sebral 
odvahu, veřejně vystoupil a odhalil 
se, je vděčná. „Pomáhá nám tím bo
jovat proti předsudkům,“ podotkla 
Alena Jbaili. 

V říjnu se lidé mohou v rámci 
Týdnů pro duševní zdraví ještě těšit 
na Divadelní Sponu Zubří, která 
v úterý 4. října od 18 hodin sehraje 
ve Společenském domě představe
ní Vzpomeň si na zítra.

Ve středu 12. října se v kině Pa
norama od 16.30 hodin koná před
náška známého českého psychiatra, 
popularizátora vědy a vysokoškol
ského pedagoga Cyrila Höschla na 
téma neurobiologie deprese.

A v úterý 19. října se od 16.30 
uskuteční v městské knihovně před
náška psycholožky Moniky Stehlí
kové s názvem Jak na depresivní 
pocity aneb změna je na nás. 

Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz



Nebývá někdy na škodu ohlédnout 
se vedle plánování budoucnosti 
také kousek za sebe – do minulosti. 
Krabice s rodinnými fotografiemi 
či dopisy prarodičů bývají k tomuto 
účelu ideálním nástrojem. Obdob
ně zajímavé informace skrývají i ar
chivní složky či kartony naplněné 
množstvím dobových dokumentů, 
oběžníků, úředních listin i četných 
dopisů. 

Jedna z takových krabic uložená 
ve vsetínském archivu nás mimo 
jiné zpravuje o dopise, který v po
hnutých časech I. světové války ob
drželi představitelé města Rožnova 

lice trpí. Přitahují mě vyhraněné 
momenty, existenciální výkyvy a si
tuace krajností, do nichž může být 
člověk dohnán,“ vylíčila Markéta 
Urbanová. 

Stěžejní polohou designera 
Jana Jaroše je navrhování produk
tů s přesahem do volnější roviny 
striktního prostředí průmyslového 

designu. Pro jeho práci jsou typic
ké dva materiály, kov a sklo. 

„Vždy mě lákala možnost pře
nést svou zkušenost z designu 
do volné tvorby, která není svá
zána logikou výroby a sériovosti. 
Líbí se mi tvořit pouze pro este
tický účinek, bez nutnosti nějaké 
funkce. Pro tvůrce, který pracuje 
v modu vysokého umění, je pojem 

účelovosti degradující, a proto se 
s ním vůbec výtvarníci nezabývají, 
neboť to má příchuť služby. O to 
náročnější ale obráceně i snadněj
ší bylo naskočit do této tvorby bez 
limitů funkčnosti a účelovosti,“ 
řekl Jan Jaroš. 

Výstava bude otevřena do 1. října, 
poté se v Galerii Crears představí 
nekonvenční výtvarník Otto Placht.
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Foto: Alexandra BuršíkováDíla Markéty Urbanové v Galerii Crears zastupují několik výtvarných období.

Markéta Urbanová: Žena je pro mě inspirací
Alexandra Buršíková

bursikova@tvbeskyd.cz

Kdo se ještě nestihl v Galerii Crears podívat na díla Markéty Urbanové 
a Jana Jaroše, měl by si pospíšitt. Výstava končí už v sobotu 1. října. A čtyři 
dny na to se v galerii zabydlí práce nekonvenčního výtvarníka Otto Plachta.

Daniel Drápala
portash@centrum.cz

Markéta Urbanová a Jan Jaroš. 
Dvě jména, jedna výstava. Jak už 
její název, Remix, napovídá, jedná 
se o odvážnou instalaci manželů, 
kdy její obrazy doplňují a podtrhují 
jeho plastiky. 

Díla Markéty Urbanové zde za
stupují několik výtvarných období. 
Jsou zde obrazy  hyperrealistické 
formy nahých těl v její mistrovské 
dokonalosti, pop artové malby, či 
díla z okruhu tématiky černých 
nevěst. Jan Jaroš pak představuje 
prostorové objekty, které vytvořil 
speciálně pro tuto výstavu, Jsou to 
realizace skic, které dosud nosil jen 
v hlavě,“ přiblížila galeristka Ingrid 
Kitzbergerová 

Markéta Urbanová patří mezi 
nejvýraznější české malíře počína
jící střední generace. Její nejvyšší 
devízou, která jí umožňuje uplat
nit vlastní uměleckou individua
litu, je její mimořádná schopnost 
vytvářet široké a velmi diferenco
vané spektrum uměleckých děl. 
Její tvorba pokrývá krajinu, ab
straktní polohy, zejména pak ale 
figurální malbu.

Ve své práci se autorka zabývá 
existenciálními pocity ženských 
postav, jež jsou uzavřené do vlast
ního nitra. „Žena je tématem, které 
se v mém díle neustále opakuje. 
Protože sama jsem žena a musím 
se se sebou neustále sžívat, i když 
bych někdy mnohem raději byla 
muž, protože bych to pak měla 
jako umělec mnohem jednodušší. 
Žena je pro mě inspirací, protože 
mám pocit, že se toho v ní strašně 
moc odehrává. A taky v životě ve

K OSLAVÁM VÝROČÍ ROŽNOVA

Střípek z archivních krabic aneb co napsal Čeněk Kramoliš
pod Radhoštěm od zdejšího rodá
ka, spisovatele a historika Čeňka 
Kramoliše. 

Přestože již dvě léta zmítal Evro
pu – a nejen ji – válečný konflikt, 
jemuž za oběť padla i řada Rož
novanů, městská rada se rozhodla 
oslovit v souvislosti s blížícím se 
„jubilejním“ rokem 1917 renomo
vaného badatele Čeňka Kramoliše. 
Požádala jej o účast na slavnost
ní připomínce předpokládaného 
650. výročí první písemné zmínky 
o Rožnově, která připadala na ná
sledující rok. 

Ve chvílích, kdy se městská re
prezentace musela potýkat s ne
ustálými problémy v zásobování, 
nucenými odvody potravin, od
chody práceschopných mužů na 
frontu i haličskými uprchlíky, kte

ří nalezli na několik měsíců azyl 
v Rožnově, měla oslava historic
kého jubilea alespoň na chvíli od
sunout do pozadí starosti a strasti 
válečné doby.

V dopise datovaném 9. listopa
dem 1916 se ovšem představitelé 
města setkali se značně zdrženli
vým postojem Čeňka Kramoliše 
k jejich úmyslu, ale i k samotnému 
jubileu odkazujícímu na rok 1267, 
který historik sám zpochybnil. 

Jak ovšem posléze uvedl, je i při 
jiné příležitosti ochoten vždy do 
města přijet a pronést zde projev 
či přednášku – a to vždy „z lásky 
k svému rodnému městu, které 
vždy vřele miluji a cítil bych se po
zváním poctěn. Ale myslím, že za
mýšlená oslava 650letého založení 
Rožnova nebyla by časová!“Čeněk Kramoliš v roce 1916.



Spor o sedmadvacet nemovitostí, 
který vede město se společností 
Immobilien Pirker Reality (IPR), 
se vrací k soudu. 

„Nejvyšší soud v této kauze nej
prve odmítl dovolání společnosti 
s tím, že postrádalo jakoukoliv argu
mentaci, a nemělo tedy náležitosti 
vyžadované zákonem,“ připomněl 
mluvčí města Tomáš Gross s tím, 
že IPR ale podala ústavní stížnost. 
„Věcí se tak bude zabývat Ústavní 
soud, který buď stížnost odmítne, 

nebo jí vyhoví, tím zruší rozhod
nutí Nejvyššího soudu a věc vrátí 
k rozhodnutí Nejvyššímu soudu,“ 
vysvětlila vedoucí právního odboru 
městského úřadu Olga Vrublová.

Také o Mateřskou školu na Ko
ryčanských Pasekách a Základní 
školu Záhumení se ještě bojuje. 
U Vrchního soudu v Olomouci se  
bude 29. září projednávat druhý 
spor ve věci povolení vkladu vlast
nického práva k nemovitostem. 
Olga Vrublová připomněla, že ten 

začal žalobou města o povolení 
vkladu. Krajský soud žalobě vy
hověl, společnost IPR se odvolala 
k vrchnímu soudu, který ale potvr
dil rozhodnutí krajského soudu.

IPR podala dovolání k Nejvyš
šímu soudu, ten vrátil věc k další
mu řízení krajskému soudu, který 
následně vloni žalobu města zamí
tl. Proti tomu se město odvolalo. 
„Vrchní soud v Olomouci tak nyní 
bude jednat o tomto odvolání měs
ta,“ uzavřela Vrublová.
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ZAUJALO NÁSSpor o nemovitosti pokračuje

Město bojuje o sto devadesát stromů

Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Podání ústavní stížnosti a odvolání k vrchnímu sou-
du. To jsou dva úkony, kterými pokračuje část sporů 
města se společností Immobilien Pirker Reality.

    Dokončení ze strany 1
„V minulosti na ni nebyly finan
ce a ani nebyla osoba, která by 
ji prováděla. My jsme v letošním 
roce najali zahradníka, takže do 
budoucna už by měla údržba pro
bíhat průběžně. Ale zhruba po 
dvaceti letech, kdy tady výrazněj
ší zásahy na stromech nebyly, je 
zapotřebí to trošku dohnat. Je to 

nešťastné v tom, že to uvidíme 
najednou a nebude to až tak bez
bolestné. Na druhou stranu jsou 
zásahy nutné k tomu, aby park 
v budoucnu prosperoval,“ řekla 
Kristýna Kosová. 

Asanační zásahy posoudil na 
konci léta zahradní architekt Jiří 
Kovařík. Záchrana téměř dvou set 
stromů je tedy také jeho zásluhou. 

„Péče o zeleň v Česku za západní 
Evropou pokulhává. Musíme se 
mnohem pečlivěji starat o každý 
strom. Sledovat ho v průběhu ce
lého jeho vývoje. Máme obrovské 
rezervy. Je to samozřejmě otázka 
peněz,“ vysvětlil Jiří Kovařík.   

Pily by se měly parkem rozeznít 
v listopadu a za rok by mělo být 
hotovo.

Rožnov zajásal. Má nový zápis v České knize rekordů

Sto devadesát pět koloběžek na
počítali v sobotu 10. září na Masa
rykově náměstí organizátoři akce 
Rožnov – město koloběžek. Pokus 
o zápis do České knihy rekordů se 
tak za účasti komisařů z agentury 
Dobrý den zdařil. Hodnota toho 
dosavadního byla 113 jezdců.

„Mám z toho ohromnou radost. 
Rožnov je vnímán jako město ko
loběžek, protože má řadu propa
gátorů tohoto sportu, jako jsou na
příklad Petr Krhůt, Honza Zubek 
a Břeťa Michálek. Ti propagovali 
koloběžky tím, že na nich jezdili po 
celém světě a pak je někteří z nich 
začali i vyrábět. Když přijedou do 
města turisté, tak se vždy podivují 
nad tím, kolik se tady prohání ko
loběžkářů. Tak jsme si řekli, že se 
pokusíme o zápis do České knihy 
rekordů. A zdařilo se,“ přiblížila 
ředitelka pořádajícího T klubu – 
kulturní agentury Lenka Vičarová. 

Program zahájily závody s ne
čekaně vysokou účastí pětasedm
desáti jezdců. K vidění byly různé 
druhy, tvary i barvy koloběžek 
a samozřejmě také různé věkové 
skupiny příznivců této bezmotoro
vé dopravy, která je nejen v Rož
nově stále populárnější. Nejstarší 
účastnicí, jež se zúčastnila nejen 

zápisu do České knihy rekordů, 
ale také doprovodných závodů na 
koloběžkách, byla Marie Krestová. 
V letošním roce oslavila devadesáté 
narozeniny. Naopak nejmladšímu 
závodníkovi byly teprve dva roky. 

Důvody pro účast měl každý jiné. 
„Rozhodla jsem se zúčastnit 

hlavně proto, abych získala nějaké 
nové zážitky a zasoutěžila si s ostat
ními. Koloběžku mám dva roky 
a projíždím se s ní zatím jen po 
městě,“ řekla Tereza Řezníčková.

„Přišla jsem, abych neseděla po
řád jen doma, ale vyzkoušela si, jak 
rychle umím jezdit. Koloběžku mám 
už tři roky, jezdím na ní třikrát do 
týdne,“ vysvětlila Simona Pokorná.

„Chtěl jsem si ověřit svou kondi
ci. Koloběžku mám pár měsíců, ale 
předtím jsem na ní jezdil často. Ta 
pauza byla asi desetiletá,“ prozradil 
Daniel Tovaryš. 

Na akci samozřejmě nechyběl 
ani nestor českého koloběžkářské
ho sportu Břeťa Michálek. 

„Odjakživa jezdím na koloběžce, 
tu první jsem si vyrobil s otcem 
v roce 1968. Tehdy nebyly díly ani 
možnosti, nějak jsme to posháněli, 
bylo to složité a možná i proto mi 
ta kolobrnda zůstala,“ popsal.

Nebyl to poslední pokus o zápis 
do České knihy rekordů. V rámci 
oslav 750. výročí města v příštím 
roce se 1. června uskuteční další 
rekordní pokus v počtu zpěváků 
zpívajících najednou lidovou pí
seň.

Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Foto: Alexandra BuršíkováProgram zahájily závody s nečekaně vysokou účastí pětasedmdesáti jezdců. 

Hřiště na pétanque

Kvetoucí město

Společenskou hru pétanque si mo
hou lidé nově zahrát v parku. Rad
nice v něm vybudovala oficiální 
hrací plochu o rozměrech 4x15 me
trů. K dispozici je jeden kurt s pod
ložím z drcené kameniny. „Koule 
jsou k zapůjčení zdarma v Turis
tickém informačním centru města 
podobně, jako šachy na nedalekou 
venkovní šachovnici,“ řekl mluvčí 
města Tomáš Gross.                 (bur)

Šestačtyřicet soutěžících se přihlá
silo do desátého ročníku soutěže 
Kvetoucí město. Tu vyhlásilo město 
Rožnov, T klub – kulturní agentura, 
Stavební bytové družstvo, Střední 
škola zemědělská a přírodovědná 
a Spolek rožnovských žen.

„Tento ročník soutěže byl výji
mečný jednak množstvím přihlá
šených soutěžících a také krásou 
soutěžních květinových výzdob 
a dekorací,“ přiblížil mluvčí města 
Tomáš Gross. 

Město Rožnov tím podle něj získá
vá na atraktivnosti. „Jsme moc rádi, 
že občané stále více a velmi umně 
zkrášlují své domy právě tímto způ
sobem,“ řekl místostarosta Jan Ku
čera, který předával ocenění vítězům 
v jednotlivých kategoriích.         (bur)
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Starosta města Rožnov 
pod Radhoštěm podle § 27 
zákona číslo 130/2000 

Sb., o volbách do zastupitelstev 
krajů a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů

OZNAMUJE:

1. Volby do Zastupitelstva Zlínské
ho kraje se uskuteční:

v pátek dne 7. 10. 2016 
od 14.00 hodin do 22.00 hodin

a v sobotu dne 8. 10. 2016 
od   8.00 hodin do 14.00 hodin

2. Hlasování ve volbách do Zastu
pitelstva Zlínského kraje se usku
teční v Rožnově pod Radhoštěm 
ve 14 volebních okrscích. Místa 
konání voleb v jednotlivých voleb
ních okrscích pro oprávněné voliče 
z těchto okrsků určuje následující 
přehled, viz tabulka:

3. Voliči budou dodány nejpozdě
ji 3 dny přede dnem konání voleb 
hlasovací lístky. V den voleb může 
volič obdržet hlasovací lístky i ve 
volební místnosti.

4. Každý volič hlasuje osobně. Za
stoupení není přípustné.

5. Voliči předstupují před okrsko
vou volební komisi a hlasují v pořa
dí, v jakém se dostavili do volební 
místnosti.

6. Volič po příchodu do volební 
místnosti prokáže svou totožnost 
a státní občanství České republi
ky platným občanským průkazem 
nebo cestovním pasem České re
publiky. Neprokáželi volič svou 
totožnost a státní občanství České 
republiky, nebude mu hlasování 
umožněno.

7. Volič, který se dostaví do volební 
místnosti s voličským průkazem, je 

povinen tento průkaz odevzdat okr
skové volební komisi. 

8. V prostoru určeném pro úpravu 
hlasovacích lístků nesmí být nikdo 
přítomen zároveň s voličem, a to 
ani člen okrskové volební komise. 
Volič, který nemůže sám upravit 
hlasovací lístek pro tělesnou vadu 
nebo proto, že nemůže číst nebo 
psát, si může vzít s sebou do pro
storu určeného pro úpravu hlasova
cích lístků jiného voliče, nikoli však 
člena okrskové volební komise, aby 
za něj hlasovací lístek upravil a vlo
žil do úřední obálky. 

9. V prostoru určeném pro úpravu 
hlasovacích lístků vloží volič do 
úřední obálky, kterou obdrží od 
okrskové volební komise, jeden 
hlasovací lístek. Na hlasovacím líst
ku, který vkládá do úřední obálky, 
může zakroužkováním pořadového 
čísla nejvýše u 4 kandidátů uvede
ných na témže hlasovacím lístku 

vyznačit, kterému z kandidátů dává 
přednost. Voliči, který se neodebral 
do prostoru určeného pro úpravu 
hlasovacích lístků, okrsková voleb
ní komise hlasování neumožní. 

10. Volič může požádat ze závaž
ných, zejména zdravotních, důvodů 
obecní úřad a v den voleb okrsko
vou volební komisi o to, aby mohl 
hlasovat mimo volební místnost, 
a to pouze v územním obvodu vo
lebního okrsku, pro který byla okr
sková volební komise zřízena.

11. K zajištění pořádku a důstojné
ho průběhu hlasování ve volební 
místnosti je každý povinen upo
slechnout pokynů předsedy okrsko
vé volební komise.

V Rožnově pod Radhoštěm 
15. 9. 2016

Ing. Radim Holiš, v. r.
starosta města

Okrsek Volební místnost Trvalý pobyt oprávněných voličů

1 ZŠ Videčská
ul. Videčská č. p. 63

Bayerova, Čechova, Hradisko, Hrnčířská, Chobot, Kramolišov, Láň, Masarykovo náměstí, Na Drahách, 
Na Zahradách, Nádražní, náměstí Míru, Nerudova, Palackého, Partyzánská, Pionýrská, Pivovarská, 
Sokolská, Uhliska, Ve Včelíně, Videčská, Zátiší č. p. 104, 114, 513–517, 796, 1104, 2197, 2399

2 ZŠ Záhumení
Boženy Němcové č. p. 1180 Boženy Němcové, Jiřího Wolkera, Julia Fučíka, Na Stráni, Sluneční, Zátiší č. p. 2240

3 MŠ Tylovice 
Tylovice č. p. 1877

Dolní Dráhy, Horečky, Horní Dráhy, Jasanová, Jurajdova, Kulišťákova, Luční, Na Končinách, Na Vyhlíd
ce, Nezdařilova, Sadová, Tvarůžkova, Tylovice, V Aleji, Za Hážovkou

4 Požární zbrojnice
Hážovice č. p. 2152 Hážovice

5 MŠ Horní Paseky, 
Ostravská č. p. 307

Bačová, Frenštátská, Horní Kouty, Horní Paseky, Jarní, Karlova, Kinských, Kročákova, Lipová, Mladě
jovského, Ostravská, Pod Kyčerou, Pod Pindulu, Pod Strání, Polní, Radhošťská, Sladské, U Kantorka, 
Žerotínská

6 ZŠ Pod Skalkou
Bezručova č. p. 293

5. května č. p. 1521–1526, Beskydská, Bezručova, Dr. Milady Horákové, Družstevní, Hradišťko, Javornic
ká, Lesní, Letenská, nábřeží Dukelských hrdinů, Obránců míru, Pletařská, Pod Kozincem, Pod Skalkou, 
Příčná, Rekreační, Slezská, Zahradní

7 ZŠ 5. května
5. května č. p. 1700

5. května č. p. 289, 1527, 1534–1539, 1545–1559, 1700, 2314
Horská, Za Školou

8
Střední škola zemědělská 
a přírodovědná
nábř. Dukelských hrdinů č. p. 570

5. května 599, 1350–1353, 2847, Vítězná

9 ZŠ praktická
Tyršovo nábřeží č. p. 649 Bučiska, Chodská, Meziříčská, Průkopnická, Revoluční, Tyršovo nábřeží

10 ZŠ Pod Skalkou
Bezručova č. p. 293

5. května č. p. 1340–1349, 1505, Dolní Paseky, Drobníkova, Dubková, Habrová, Jahnova, Javorová, Koší
kařská, Květinová, Na Pařeničkách, Okružní, Pod Chlacholovem, Polanského, Putýrky, Sněžná, Šlapeto
va, Tkalcovská, U Revíru, V Mokrém, Volkova, Láz č. e. 09–015, 017–023, 026027, čp. 83, 215–216, 224, 
800, 941, 944, 1146, 1186, 11891190, 1226, 1229, 1280, 1374, 1418, 1500, 1504, 1513, 1516, 1566, 1599, 
1674–1676, 1678, 1721, 2281, 22882292, 2294, 2296, 2561, 25642565, 2568, 2570, 2835

11 Domov mládeže SŠZePř
Zemědělská č. p. 500

1. máje, Dopravní, Hasičská, Plynárenská, Pod Lesem, Sklářská, Svazarmovská 2538, Televizní, U Trati, 
Zemědělská, Zuberská

12 SŠIEŘ (bývalá SPŠE)
Školní č. p. 1610

Čs. armády, Koryčanské Paseky, Moravská, Pod Hrází, Svazarmovská č. p. 803, 1787, Školní, Travinář
ská, Valašská

13
Gymnázium
Koryčanské Paseky 
č. p. 1725

Borová, Oděská, Sevastopolská, Svazarmovská č. p. 44, 119, 819, 1011, 1393, 1394, 1444, 1508, 1574
1578, 1682, 1684, 1692–1695, Láz č. e. 05–07, Láz č. p. 214, 217–223, 228, 443, 448, 722, 768,782, 837, 
962, 1213, 2282–2287, 2509, 2543, 2545–2546, 2548, 2562–2563

14 ZŠ 5. května
5. května 1700 5. května č. p. 1013–1019, 2866, Jaroňkova, Kulturní

Oznámení o době a místě konání voleb 
do zastupitelstev krajů v roce 2016 
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Kdo kandiduje
O mandáty v Zastupitelstvu Zlín
ského kraje se budou ucházet 
kandidáti 20  volebních  stran za
registrovaných Krajským úřadem 
Zlínského kraje. Zastupitelé jsou 
do svých mandátů voleni na čtyř
leté volební období. Informace 
o zaregistrovaných volebních stra
nách a o jednotlivých kandidátech 
jsou zveřejněny na webové stránce 
Českého statistického úřadu www.
volby.cz.

Dny voleb
Volby se konají v pátek  7.  října 
2016, kdy budou volební místnosti 
otevřeny od  14.00  do  22.00  hodin 
a v sobotu 8. října 2016 od 8.00 do 
14.00 hodin. 

Volební okrsky a místnosti
V Rožnově pod Radhoštěm je stej
ně jako při posledních volbách vy
tvořeno 14 volebních okrsků. Voleb-
ní místnosti v  jednotlivých okrscích 
zůstávají stejné. 

Oznámení o době a místě konání 
voleb  do  zastupitelstev  krajů  2016 
včetně informace o zařazení jed
notlivých ulic a domů do volebních 
okrsků je zveřejněno vyvěšením 
u volebních místností jednotlivých 
volebních okrsků, na úřední desce 
městského úřadu a na webových 
stránkách města http://www.roz
nov.cz/volby.

Voliči, kteří mají z úřední moci 
trvalý pobyt evidován na radnici na 
Masarykově nám. 128, se mohou 

voleb účastnit ve volebním okrsku 
č. 1 – volební místnost v budově 
Základní školy Videčská. 

Hlasovací lístky
V těchto volbách se pro každou vo
lební stranu tiskne samostatný hla
sovací lístek. Hlasovací lístky včet
ně informace o způsobu hlasování 
budou doručeny každému voliči 
nejpozději do 4. října 2016 do mís
ta jeho trvalého pobytu. Vyzýváme 
občany, aby si prověřili, zda mají 
správně označené svoje poštovní 
schránky. Pokud se výjimečně sta
ne, že volič hlasovací lístky neobdr
ží, obdrží je v den voleb ve volební 
místnosti. 

Voliči s trvalým pobytem evido
vaným na radnici na Masarykově 
nám. 128 si mohou hlasovací lístky 
vyzvednout na oddělení správních 
činností Městského úřadu Rožnov 
pod Radhoštěm, matrika, dveře 
č. 112, Masarykovo náměstí 128.

Volby mimo volební místnost
Voliči mohou v těchto volbách 
volit na voličský  průkaz. Voličský 
průkaz opravňuje voliče k hlasová
ní ve volebním okrsku spadajícím 
do územního obvodu kraje, v jehož 
územním obvodu je volič přihlášen 
k trvalému pobytu. Volič, který se 
dostaví do volební místnosti s volič
ským průkazem, je povinen tento 
průkaz odevzdat okrskové volební 
komisi.

Ze  závažných, zejména zdravot
ních důvodů, může volič požádat 

Městský úřad Rožnov pod Rad
hoštěm nejlépe písemně, nebo 
emailem: veronika.janikova@roz
nov.cz, gadourkova.ks@roznov.cz, 
event. tel. na č. 571 661 160, 571 
661 134, a v  den  voleb  okrskovou 
volební komisi o to, aby mohl hla
sovat mimo volební místnost, a to 
pouze v územním obvodu volební
ho okrsku, pro který byla okrsková 
volební komise zřízena. Volební 
komise v takovém případě vyšle na 
adresu trvalého pobytu voliče své 
členy s přenosnou volební schrán
kou, úřední obálkou a hlasovacími 
lístky.

Výsledky voleb
Volební výsledky zpracovávají 
z podkladů okrskových 
volebních komisí or-
gány  Českého  sta-
tistického  úřadu. 
Český statistický 
úřad spravuje in
ternetové stránky 
www.volby.cz , 
kde jsou uveřej
ňovány výsledky 
průběžně tak, jak 
jsou předávány 
jednotlivými okr
skovými volebními 
komisemi sumarizač
ním útvarům Českého 
statistického úřadu. Vý
sledky voleb do Zastupitel
stva Zlínského kraje vyhlásí 
Krajský úřad Zlín
ského kraje zveřej

něním zápisu o výsledku voleb na 
úřední desce krajského úřadu. Cel
kové výsledky voleb do zastupitel
stev krajů vyhlašuje Státní volební 
komise.

Soudní přezkoumání
Podáním návrhu na neplatnost 

hlasování, neplatnost voleb nebo 
neplatnost volby kandidáta se 
může domáhat ochrany soudu kaž
dý občan zapsaný do seznamu voli
čů ve volebním okrsku, kde byl člen 
zastupitelstva kraje volen, jakož 
i každá politická strana, politické 

hnutí nebo koalice, jejíž 
kandidátní listina 

byla zaregistrová
na pro volby do 
tohoto zastupi
telstva. Návrh 
je třeba podat 
nejpozději do 

10 dnů po vyhlá
šení výsledků 

voleb do za
stupitelstev 
krajů Státní 

v o l e b n í 
komisí.

Informace k volbám do Zastupitelstva Zlínského kraje

INZERCE
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Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Čtenáři získali bezbariérový přístup, rozšířenou otevírací dobu, možnost 
vrácení knih i v zavíracích hodinách do biblioboxu, snadné vyhledávání 
pomocí online katalogu, wifi připojení, přednáškový sál, možnost vypůj-
čení audioknih, útulné prostředí  a dětský koutek s hrami.

Knihovna v Zubří přesídlila do Domu služeb

Foto: Alexandra BuršíkováNové prostory splňují myšlenku knihovny jako komunitního centra.

ZUBŘÍ • Dvanáct tisíc šest set ná
vštěv zaznamenali v loňském roce 
pracovníci knihovny v Zubří. Počet 
výpůjček se za tu dobu vyšplhal na 
pětatřicet tisíc. Taková jsou čísla. 
A ta nyní začnou růst. Knihovna 
totiž přesídlila do nových prostor 
v Domu služeb. 

„Doposud jsme sídlili v budově 
Klubu, tedy v místním kulturním 
zařízení. V úplných počátcích 
fungování jsme měli k dispozici 
prostor o velikosti necelých třiceti 
metrů čtverečních, do kterého se 
vešly zhruba čtyři tisíce svazků. 
V průběhu let byla knihovna rozší
řena o sousedící místnosti a její plo
cha se zvětšila na sto třicet metrů 
čtverečních. To už si čtenáři mohli 
vybírat z devatenácti tisíc titulů. 
Přesto byly prostory nevyhovující, 
příchozím totiž neposkytovaly do

statečně komfortní prostředí pro 
studium či odpočinek, ale také pro 
vzdělávací a jiné kulturní akce,“ 
vylíčila knihovnice Veronika Janů.

Čtenáři v nových prostorách 
získali bezbariérový přístup, rozší
řenou otevírací dobu, možnost vrá
cení knih i v zavíracích hodinách 
do biblioboxu, snadné vyhledávání 
pomocí online katalogu, internet 
pro veřejnost, přehledné řazení ča
sopisů, wifi připojení, přednáškový 
sál, možnost vypůjčení audioknih, 
útulné prostředí, dětský koutek 
a hry pro malé čtenáře. 

„Knihovna nyní poskytuje čte
nářům nejen adekvátní zázemí, ale 
splňuje také myšlenku knihovny 
jako komunitního centra. Užitá 
rozloha se téměř zdvojnásobila,“ 
popsala Veronika Janů s tím, že 
díky přednáškové místnosti a no

vému počítačovému vybavení byl 
v nových prostorách zahájen první 
kurz Virtuální univerzity 3. věku.

Podle starosty Lubomíra Vacu
lína bylo prvotním podnětem pro 
stěhování to, že místnosti neměly 
využití. „Původně v nich sídlila 
restaurace, ta ale z ekonomických 
důvodů zavřela. Poté se do nich 
nastěhoval vietnamský obchodník,   
ale i ten po čase odešel. Takže jsme 
stáli před rozhodnutím, co dál. No 
a protože naše knihovna sídlila 
v nevyhovujících prostorách, roz
hodli jsme se, že ji do Domu služeb 
přemístíme,“ řekl starosta. 

Cena rekonstrukce a výbava inte
riéru se vyšplhala na pět a půl mili
onu korun. 

„V současnosti máme pět set čty
řicet čtenářů, ale věřím, že jejich 
počet teď prudce vzroste. V býva

lých prostorách bylo neútulno, pří
chozí si neměli kam sednout, takže 
jen přišli k pultu, vrátili knížky, 
rychle si vybrali nové a odešli. Teď 
tu stráví daleko více času. Posadí 
se, přečtou si v klidu časopis, vybe
rou si, podívají se na titul, který si 
chtějí vypůjčit, a v klidu tady pro
žijí příjemné odpoledne,“ podotkla 
knihovnice Lenka Cabáková.

To, že počet čtenářů vzroste, je 
podle lidí, kteří se do Domu služeb 
přišli podívat, jisté. 

„Do knihovny jsem dosud ne
chodila, ale teď se přihlásím a budu 
sem docházet i s dětmi. Moc se mi 
tady líbí,“ řekla například Zuzana 
Šimurdová.

„Do staré knihovny jsem chodil 
jako kluk, pak už ne. Tady je to ale 
úplně o něčem jiném,“ podotkl Ra
dim Janů.

ZAUJALO NÁS

Lesní školka v Rožnově zahajuje šestý školní rok
Chcete aby Vaše děti trávily více 
času venku? Pak neváhejte a přijď
te se podívat za námi do lesa na 
kopec Kozinec. Můžete s námi jen 
tak pobýt, a když zjistíte, že jste 
správně, připojte se k nám! 

Jsme alternativou klasickým 
školkám pro děti od tří do šesi let. 
Fungujeme od pondělí do čtvrtka 
od osmi hodin ráno do půl páté 
odpoledne. Docházku je možné 
nastavit dle individuálních potřeb 
(jen na jeden den v týdnu, např. 
v kombinaci s běžnou školkou). 
Máme i skupinku pro předškolní 
děti.

Scházíme se vždy ráno u Kordul
ky a odtud vyrážíme za lesním dob
rodružstvím. Jsme většinou venku, 
ale máme i vlastní zázemí. Před 
deštěm se schováme na velkém pís
kovišti ve stodole, v zimě nás přiví
tá chaloupka s kachlovými kamny.

Máme k sobě blízko, dětí nebý
vá víc než patnáct. Celým dnem 
provází dva zkušení průvodci (s pe
dagogickým vzděláním), kteří při
stupují k dětem intuitivně a s res
pektem k individuálním potřebám. 

Fantazií, hravostí a citlivostí se 
snaží být blízcí dětskému světu, 
jak si jen lze představit. Společně 

se snaží podněcovat v každém dí
těti zájem o svět (vnější i vnitřní), 
podporovat jeho zvídavost a chuť 
poznávat. Dávají dítěti maximální 
podporu v tom, aby nalézalo plné 
vědomí sebe sama.

Píšeme si do sněhu či do písku, 
čteme si ze stop zvířat. Bereme in
spiraci z přírody, z ročních období, 
z lesa, který se zdá být každý den 
jiný. V přírodě, která je přirozeně 
harmonickým prostředím, nachází
me vše, co právě potřebujeme. 

Pozorujeme zvířata a ptáky, vní
máme vůně a zvuky. Sbíráme kůru, 
klacíky, kameny, mech na stavbu 

různých obydlí (zvláště pro skřít
ky). Lezeme, skáčeme, houpeme se 
ve větvích, prostě děláme to, co nás 
zrovna baví.

Nově jsme členem Asociace les
ních mateřských škol, která sdružu
je iniciativy inspirované myšlenkou 
lesní mateřské školy a podporuje 
sdílení zkušeností o fungování 
a programu lesních mateřských 
školek/klubů.

Pokud Vás Lesní školka zaujala, 
navštivte náš web www.lsroznov.
cz, popř. www.facebook.com/lsroz
nov/, nebo přijďte rovnou k nám. 

Markéta Benková
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HUTISKO-SOLANEC • Dožín
kovou slavnost uspořádali v obci 
o první zářijové neděli. Ta začala 
mší v římskokatolickém kostele 
svatého Josefa. Požehnán byl do
žínkový věnec i letošní úroda.

Pak se průvod s dožínkovým 
věncem vydal směrem k výletišti 
na Posklé. Slavnostní prapory nesli 
dobrovolní hasiči a s nimi šli čle
nové místních spolků a folklorních 
skupin.

„Dožínky se slavily na Hutisku, 
co jsem našel záznamy, hned po 
válce v roce devatenáct set čtyřicet 
pět. Byly to dožínky takzvaně sta
rovalašské, kdy ještě obce Hutisko 
a Solanec nebyly spojené, ale lidé je 
slavili odjakživa spolu. Pak to bylo 
po nějaké době přerušené a před 
dvanácti lety skupina nadšenců, 

DOLNÍ BEČVA • Rozšíření 
kapacity mateřské školy o sedm 
míst zřízením pobytové místnosti 
v prostorách bývalé uhelny. Do
vybavení tříd základní školy tak, 
aby v každé z nich byla k dispo
zici interaktivní tabule. Vybavení 
školního hřiště tělocvičnými prvky 
a položení tartanového povrchu na 
jeho části. Zřízení víceúčelové haly 
pro pracovní a výtvarné činnosti 
žáků a základů řemesel. Půdní ve
stavba, ve které budou zřízeny dvě 
odborné učebny s příslušenstvím. 
Hygienická kabina s  WC, bidetem 
a umyvadlem pro ženy a dívky. Osa
zení klimatizační jednotky k zajiš
tění teplotního komfortu ve třídách 
v podkrovních prostorách. Pořízení 
rekuperační jednotky ve školní ku
chyni základní školy. 

To jsou investiční záměry, na 
něž by mohla příspěvková orga

Škola a mateřinka budou žádat o dotace

V Hutisku-Solanci oslavili podvanácté dožínky

Foto: Lukáš ŠpanihelPrůvod s dožínkovým věncem se vydal z kostela  
svatého Josefa směrem k výletišti na Posklé.

Zastupitelé v polovině října 
schválili investiční záměry 
příspěvkové organizace Zá-
kladní a mateřská škola Dolní 
Bečva pro podporu z IROP.

Už podvanácté v novodo-
bé historii oslavili v Hutisku-
-Solanci dožínky. Průvod 
s věncem prošel z kostela 
až k výletišti a tam se připo-
mínaly valašské zvyky a tra-
dice konce léta.

Lukáš Španihel
spanihel@htvbeskyd.cz

Repro: SRŠkolu a mateřinku čeká v letech 2016 až 2020 modernizace. 

nizace získat dotaci z Integrova
ného regionálního operačního 
programu. 

„Pro získání dotací je nutná Do
hoda o investicích do vzdělávání 
v rámci obce s rozšířenou působ
ností Rožnov pod Radhoštěm, 
odsouhlasená řídícím výborem 
místního akčního plánu vzdělává
ní s tím, že záměry škol musí být 
uvedeny v seznamu projektových 

záměrů pro investiční intervence 
Integrovaného regionálního ope
račního programu. 

Investiční priority školy musí 
být samozřejmě odsouhlaseny zři
zovatelem a dodány odboru škol
ství a sportu na Městském úřadu 
v Rožnově pod Radhoštěm,“ poslal 
starosta Dolní Bečvy Pavel Mana. 

Realizace projektů je uznatelná 
z hlediska výdajů od 1. ledna 2014 

do 28. června 2019. Oprávnění 
žadatelé, tedy školy,  mohou získat 
podporu ve výši pětaosmdesáti pro
cent z Evropského fondu pro regio
nální rozvoj a pět procent ze státní
ho rozpočtu z uznatelných nákladů. 
Zpracování žádostí nabízí školám 
úplatně  Místní akční skupina Rož
novsko ze Zašové.

Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

občanů Hutiska a starousedlíků si 
řekli, dožínky v minulosti na Hu
tisku byly, tak proč tradici neob
novit,“ přiblížil starosta Vladimír 
Petružela. V novodobé historii se 
o zachování tradice starají členové 

souboru Zákopčan. „Vznikli jsme 
tak, že se obnovil soubor, který za
nikl v sedmdesátých letech. Navá
zali jsme tak na tradici, která tady 
kdysi byla. Parta nadšenců se pro
stě setkala, udělala první kácení 

máje a od té doby Zákopčan fun
guje. Dožínky jsou pro nás podě
kováním přírodě a Pánu Bohu za 
to, že jsme sklidili úrodu a může
me si upéct chleba,“ řekl vedoucí 
souboru Lukáš Pavlica.

Pak patřilo pódium dětem 
z folklorního souboru Soláněk, 
které doprovodily muziky Strunka 
a Světlina. Dožínky se v Hutisku
Solanci podobně slavily podva
nácté. Na příští rok slibují členové 
souboru Zákopčan nový program, 
který se více zaměří na konkrétní 
zvyky a tradice obce.

Vašek Metoděj 81 let
Malinová Božena 70 let
Bolcková Marie 71 let
Vojkůvka Jan 75 let
Slížková Zdenka 71 let
Tkadlecová Ludmila 78 let

Anna Fiurášková – HS 512
Anežka Adamcová – HS 618
Julie Ulrychová – HS 400
Ondřej Baroš – HS 628
Aleš Kotulek – HS 673

Závorková Anastazie – 75 let č. p. 129
Dorotík Milan – 70 let č. p. 493
Rudolfová Ludmila – 70 let č. p. 229
Pospěchová Vlasta – 60 let č. p. 250
Vašut Petr – 60 let č. p. 245
Cabák Jan – 50 let č. p. 547
Fila Ladislav – 50 let č. p. 625
Vašek Zdeněk – 50 let č. p. 517

Škorňová Marie 72 let
Kalus Josef 70 let
Hrstková Vlasta 88 let
Krištofová Jindřiška 86 let
Kadlubiecová Jindřiška 86 let
Blinka Pavel 77 let
Jařina Jiří 72 let
Škorňa Zdeněk 72 let
Šebestýen Ĺudevit 77 let
Divín Josef 82 let
Kubiesová Anna 77 let
Večerková Marie 75 let
Grygarová Zdenka 70 let
Slavík Augustin 71 let
Paprskář Jaroslav 79 let
Vašek Metoděj 81 let
Malinová Božena 70 let
Bolcková Marie 71 let
Vojkůvka Jan 75 let
Slížková Zdenka 71 let
Tkadlecová Ludmila 78 let

Narozeni v srpnu

Jubilanti v říjnu

Jubilanti v září

SPEKTRUM PŘEJE

SPEKTRUM PŘEJE
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Smutná zpráva zasáhla nejen Rož
novany ve středu 7. září, kdy zemřel 
ve věku 57 let dlouholetý sportovní 
činovník předseda TJ Rožnov a vel
ký sportovec Jan Pargač.

V TJ Rožnov působil 32 let. Zpo
čátku jako metodik, pak jako člen 
výboru a od roku 1998 jako před
seda. Byl hlavním spolutvůrcem 
koncepce plaveckých škol v ČR 
a člen řídícího výboru Asociace 
plaveckých škol. Kromě toho se 
jako zástupce České unie sportu 
podílel na zpracování Koncepce 
podpory sportu 2016–2025, která 
byla vydána usnesením Vlády ČR 
letos v červnu.                           (tg)
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Marek Havran
zpravodajstvi@zpravyzvalasska.cz

Házenkáři Robe Zubří vyhráli tři z prvních čtyř kol nového roční-
ku extraligy. Nejcennější je bezesporu sobotní výhra ve čtvrtém 
kole, kdy Valaši doma porazili úřadujícího mistra z Plzně. 

Zubří si doma vyšláplo na mistra

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

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

CESTOVNÍ KANCELÁŘ

www.jokratour.cz

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

Sršni na úvod sezony padli 
Těsnou domácí poráž
kou vstoupili do nového 
ročníku I. ligy florbalisté 

Rožnova pod Radhoštěm. 

1. kolo
1. FBK Rožnov p. R. – 1. MVIL Ostrava 5:6 
(1:0, 1:4, 3:2)

V divokém utkání plném zvratů 
domácí nejprve vedli 2:0, pak pro
hrávali 2:4, načež opět zcela otoči
li na 5:4. Bohužel pro Sršně přišel 
ještě jeden obrat na 6:5 pro Ost
ravu, která si tak odvezla z utká
ní prvního kola cenné vítězství. 
Domácí v závěru hodně tlačili na 
vyrovnání, soupeře jasně přestříle

li a vyrovnání viselo na vlásku, ale 
nakonec vyšli bodově naprázdno. 
„Bylo tam z naší strany hodně 
individuálních chyb, navíc jsme 
bojovali i s nedisciplinovaností na
šich hráčů,“ viděl jako hlavní pří
činy těsné prohry trenér Rožnova 
Stanislav Barabáš. 

Branky a asistence Rožnova: 
branky (asistence): 12.  Velech 
(V. Kittel), 22. P. Kittel (V. Kittel), 
43. Štůsek (Hegar), 43. P. Kittel 
(Velech), 49. Trčálek (Kratochvíl). 

Nejbližší program florbalistů Rož
nova v I. lize: sobota 8. října: 1. FBK 
Rožnov p. R. – Znojmo (19.30), so
bota 15. října: 1. FBK Rožnov p. R. 
– SK Bivoj Litvínov (19.30)      (ran)

KRÁTCE

Zemřel Jan Pargač

1. kolo
ROBE ZUBŘÍ – LITOVEL 32:26 (17:16)

Těsněji, než se asi čekalo, ale na
konec přeci jen Zubřané v úvodním 
utkání nové sezony vyhráli. „K ví
tězství jsme se protrápili,“ uznal 
kouč Zubří Andrej Titkov. Až zlep
šený výkon po změně stran přinesl 
kýžený dopad a Zubřané zapsali 
první body nové sezony. 

2. kolo:
DUKLA PRAHA – ROBE ZUBŘÍ 27:24 (17:13) 

Přestože byli skoro celý zápas na 
dostřel, na body nakonec hosté ne
dosáhli. Obrana Zubří byla lepší, než 
v premiéře doma s Litovlí, ale ani 
tak to nestačilo. Zubří zaspalo oba 
začátky poločasů a díky tomu nako
nec body z Prahy nevezlo. „Obrana 
byla celkem solidní, ale tentokrát 
jsme se trápili v útoku, a to přede
vším na křídlech,“ konstatoval kouč 
poraženého Zubří Andrej Titkov.  

3. kolo 
ROBE ZUBŘÍ – NOVÉ VESELÍ 33:22 (17:13)

Ve třetím utkání nové sezony há
zenkáři Zubří potvrdili roli favorita 
a porazili nováčka z Nového Veselí. 
Snaživý soupeř se držel téměř celý 
první poločas, klíčový gólový úprk 
se Zubří podařil hned zkraje druhé 
půle a bylo v podstatě hotovo. „Za 
vítězství jsme samozřejmě rádi, 
ale výsledek se nerodil tak hladce, 
jak se může na první pohled zdát. 
Nakonec rozhodla naše zkušenost 
a kvalita. Velmi mě těší fakt, že se 
výrazně lepší obrana, na které si 
chceme zakládat,“ hodnotil vítězný 
duel trenér Zubří Andrej Titkov.   

4. kolo
ROBE ZUBŘÍ – PLZEŇ 31:29 (18:12)

Zubří položilo základ k cenné
mu triumfu fantastickým prvním 
poločasem, ve kterém si nahnalo až 
devítibrankový náskok. Západočeši 

sice snížili ještě do přestávky na 
šest gólů a po změně stran srovnali 
a dokonce šli na chvíli do vedení. 
Zubřané, vedení střelecky přede
vším Rečkem a Šlachtou, se ale na
štěstí pro ně včas zmátořili a znovu 
si vzali vedení, které udrželi až do 
konce. „Z naší strany byl první po
ločas téměř bezchybný, vycházelo 
nám snad vše. Vytvořili jsme si ná
skok, díky kterému jsme nakonec 
i vyhráli. I přes výhru ale mám ke 
druhé půli hodně připomínek,“ 
řekl domácí trenér Andrej Titkov.

Pořadí po 4. kole: 1. Lovosice 7 
bodů, 2. Dukla Praha 6, 3. Zubří 6, 
4. Plzeň 6. 

Nejbližší  program  házenkářů 
ROBE  Zubří: 2. října: Hranice – 
Zubří (10.30 hodin), 8. října: Zubří 
– FrýdekMístek (18), 15. října: Lo
vosice – Zubří (17), 22. října: Zubří 
– Karviná (18).


