
zumitelné vnitřní uspořádání navíc 
skvěle využívá vazeb na okolí a zá-
roveň umožňuje variabilitu provozu 
a nadto návrh splnil daný finanční 
limit města,“ přiblížil městský ar-
chitekt Jan Horký.

Vítězný návrh podle ředitele 
městské knihovny Pavla Zajíce 
splňuje všechny požadavky, které 
byly na přístavbu kladeny. „Nároží 
je citlivě zakomponováno, vhodně 
doplňuje vilu a skvěle s ní komu-
nikuje. Vzniká tak zcela jiný pocit 
z prostředí. Je zde nová kvalita, 
která není ani extravagantní, ani 
konzervativní,“ řekl. 

Do přístavby se přestěhuje dět-
ské oddělení, přednášková míst-
nost, literární kavárna a sklad. 
V původním objektu zůstane oddě-
lení pro dospělé a kanceláře. Návrh 
vytváří před knihovnou nový měst-

ský prostor a chrání zahradu. Na-
vržená přístavba vytváří se starou 
budovou nově uspořádaný funkční 
celek, který je maximálně otevřený 
a přizpůsobitelný, aby mohl po-
jmout v čase se měnící nároky na 
knihovnu jako instituci.

Otevřenost a přístupnost řešení 
odráží podle autorů nové nároky 
na knihovnu, která má sloužit ne-
jen jako místo pro půjčování fyzic-
kých kopií knih, ale především stá-
le více jako prostor pro setkávání, 
vzdělávání, diskuse, šíření informa-
cí a stmelování komunit. „Naším 
cílem proto bylo navrhnout novou 
knihovnu jako jednoduchou a vari-
abilní, aby mohla sloužit takovým 
způsobům využití, které si dnes 
možná ani neumíme představit,“ 
přiblížili autoři vítězného návrhu.

               Pokračování na straně 8
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Přístavba splňuje nároky na knihovnu

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
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Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Provoz Městského úřadu v Rožnově pod Rad-
hoštěm bude v období vánočních svátků ome-
zen. Veškeré jeho budovy budou pro veřejnost 
uzavřeny od úterý 27. do pátku 30. prosince. 

Soutěž na přístavbu městské 
knihovny vyhrál tým složený z ar-
chitektů Karla Kubzy, Milana Joji 
a Anny Bařinové. Rozhodli o tom 
v polovině listopadu rožnovští 
radní.

„V tomto návrhu se jedná o bu-
dovu, na které odborná porota 
ocenila umístění na pozemku, si-
tuování hlavního vstupu a kladný 
vztah vícepodlažního historického 
objektu s přízemní přístavbou. Sro-

Na přístavbě porota ocenila 
umístění na pozemku, situo-
vání hlavního vstupu a klad-
ný vztah k historické vile.

ROŽNOV OBJEKTIVEM. Vítězové letošní soutěže Rožnov objektivem jsou známi. Fotografové poslali k hodnocení čtyřicet snímků 
z města i blízkého okolí, které většinou zobrazovaly každodenní život. V kategorii dospělí se odborné porotě nejvíce líbila fotogra-
fie Jiřího Škrobáka Veřmiřovský potok.                                                                                        (bur), foto: Jiří Škrobák

Programová podpora
Spolky a organizace, které chtějí 
předložit městu žádost o dotaci 
z programové podpory města v ob-
lasti kultury, sportu a životního pro-
středí, tak mohou učinit od pondělí 
5. do středy 14. prosince. Formu-
láře, podmínky a pravidla včetně 
harmonogramu jsou zveřejněny na 
rožnovských webových stránkách. 
Rozpočet zatím počítá pro dotace 
s částkou 10,39 milionu korun. Dal-
ších 3,35 milionu korun pak město 
přispěje obcím mikroregionu na 
projekty v sociální oblasti.         (red)



Podle bývalé zastupitelky Libuše 
Rousové by mělo být centrum Rož-
nova rozděleno na určité zóny. 

„Aby si lidé nemysleli, že se do-
stanou až před oltář. Musí chápat, 
že budou muset chodit kousek pěš-
ky, je to pro ně zdravé a je to zdravé 
pro město. Pokud budou chtít od-
stavit auto v lukrativních zónách, 
budou si za to muset zaplatit,“ 
řekla s tím, že až třicet procent aut 
neplatí parkovné. 

O problému vedení města ví, pro-
to vyčlení na dodržování pravidel 
parkování strážníka, který bude mít 
na starost jen tuto oblast. 

Parkování v panelových sídliš-
tích by měla vyřešit studie na jejich 

revitalizaci. Ta už sice je ve fázi 
tvorby zadání pro vyhlášení archi-
tektonicko-urbanistické soutěže, 
realizace se nicméně uskuteční 
v etapách až v následujících letech. 
Do té doby však město musí vyřešit 
alespoň nejzatíženější lokality. 

„Už v dubnu zastupitelé schválili 
financování projektové přípravy 
parkoviště v Horské ulici za dvě 
stě tisíc korun. Na červnové schůzi 
pak uvolnili dalších šest set tisíc na 
čtyři drobné projekty v ulicích Kul-
turní, Vítězná, 1. máje a 5. května,“ 
přiblížil vedoucí odboru rozvoje 
Ivo Marcin. 

Další parkovací místa v nejpro-
blémovější ulici Kulturní by mohl 

v budoucnu vyřešit parkovací dům 
či podzemní stání.  

Poté bude město důsledně dbát 
na to, aby auta skutečně stála na 
parkovištích, a ne nadivoko v uli-
cích.

„Není možné, aby to bylo jako 
v Kulturní ulici, kde je večer po-
loprázdné parkoviště, a řidiči mají 
vozy pod okny domů. Tohle bude 
městská policie pokutovat, protože 
není možné, aby lidé nebyli ochotni 
ujít těch sto padesát metrů. Město 
se nechtělo chovat pouze represiv-
ně, takže v rámci prevence nyní 
vybudujeme další parkovací místa. 
Poté už ale budeme nekompromis-
ní,“ nastínil Ivo Marcin.
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Na listopadové veřejné interpelace dorazilo do restaurace Písečná 
zhruba deset lidí. Debata se točila zejména kolem parkování ve měs-
tě, řeč ale přišla také na ztrátovou linku v Dolních Pasekách.

Parkování je problém, kterým se město zabývá

Úklid zajistí na stovce kilometrů silnic
Osm traktorů a šest multikár má 
k dispozici rožnovská radnice k za-
jištění zimní údržby 97 kilometrů 
silnic, 52 kilometrů chodníků a 55 
tisíc čtverečních metrů parkovišť. 

„Kromě techniky, která je smluv-
ně zajištěna přes rožnovské firmy, 
máme ve skladu navezeno devět set 
tun posypového materiálu. V pří-
padě potřeby můžeme skladové zá-
soby doplnit dalším materiálem,“ 
upozornil mluvčí města Tomáš 
Gross.

Náklady na zimní údržbu se 
v loňském roce vyšplhaly na 2,2 mi-
lionu korun. Rožnov pod Radhoš-
těm díky mírné zimě vypotřeboval 

jen 470 tun inertního posypového 
materiálu. V roce 2014 až 2015 to 
bylo 350 tun. 

Pokud dojde k větší sněhové 
kalamitě, bude město podobně 
jako v minulých letech sníh pře-
devším z centra města a z křižo-
vatek vyvážet na velké parkoviště 
u koupaliště. 

S údržbou komunikací bude 
městu pomáhat deset pracovníků 
v rámci veřejně prospěšných prací. 

Strategie odklízení a posypu bude 
stejná jako v předchozích letech. 

„Pluhy budou v terénu, jakmile 
nasněží minimálně pět centimetrů 
nového sněhu. A sypat komunikace 

budeme samozřejmě ihned po sně-
žení, nikoliv v jeho průběhu,“ řekla 
vedoucí odboru správy majetku Mi-
chaela Slobodová.

Od Správy Chráněné krajinné 
oblasti Beskydy má Rožnov udě-
lenu výjimku. „Solíme třináct úse-
ků, specifikovaných ve smlouvě 
o dílo,“ přiblížila Michaela Slo-
bodová. Jedná se o ulice 1. máje, 
5. května, Lesní, Pionýrská, J. Wol-
kera, Partyzánská, Tyršovo nábřeží, 
části ulice Svazarmovské, Zuber-
ské, část ulice Kulturní od obchod-
ního domu Láz po finanční úřad 
a ulici Horskou po Základní školu 
5. května.                                   (bur)

Přibyly kontejnery 
na elektroodpad
Dva moderní kontejnery na zpětný 
odběr baterií a drobného elektroza-
řízení jsou k umístěny v ulici Bo-
ženy Němcové a v ulici 5. května. 
„Tyto nové nádoby  mají nový sys-
tém výsypu, jsou bezpečnější a také 
lépe zamezují vybírání elektroodpa-
du,“ přiblížila Lenka Němcová ze 
správy majetku městského úřadu. 

Kontejnery jsou určeny na drob-
né spotřebiče, jako jsou varné kon-
vice, mobily, žehličky a podobně. 
Zářivkové trubice, žárovky, televi-
zory a rozměrnější elektrospotřebi-
če mohou lidé dovézt do sběrného 
dvoru v Zuberské ulici.              (red)

Zhruba deset lidí obsadilo ve stře-
du 9. listopadu stoly v restauraci 
Písečná, kde se konaly další ve-
řejné interpelace. Mluvit se mělo 
o parkování na sídlištích a veřejné 
hromadné dopravě v Dolních Pa-
sekách. Z této místní části však 
nikdo nedorazil a žádný z dotazů 
k tomuto tématu tak cíleně nesmě-
řoval. Téma se otevřelo až v samém 
závěru debaty. 

Autobusovou dopravu v místní 
části Dolní Paseky využívá denně 
padesát cestujících. Rožnov za ni 
musí ročně Zlínskému kraji zapla-
tit 460 tisíc. 

„Víme, kolik lidí tam jezdí a kolik 
nás to stojí. Je tam asi osm spojů, 
a když se podíváte na vytíženost, 
tak některé mají jen do sedmi lidí. 
Chtěli jsme proto dnes slyšet, kte-
ré linky chtějí místní lidé zachovat 
a které až tak nutné nejsou. Téma 
řešíme už delší dobu a není jedno-
duché z hlediska dopadu na rozpo-
čet a funkčnost nějak rozhodnout. 
Máme možnost silné spoje zacho-
vat, ale máme také spoje, které vytí-
žené nejsou. Lidé však nepřišli, tak-
že se s nimi budeme muset spojit 
jinak,“ řekl starosta Radim Holiš.

Do celokrajského systému do-
pravní obslužnosti přispívá město 
částkou sto korun na osobu a rok, 
což činí milion sedm set tisíc. 

Linka na Dolní Paseky ale byla 
krajským úřadem vyhodnocena 
jako lokální, což znamená, že nemá 
charakter meziměstské dopravy. 
Zlínský kraj za ni proto požaduje 
úhradu ve výši sta procent nákladů. 

Téma parkování už ale zajímalo 
všechny. „Chystáme zadání studie 
revitalizace centra města a přilehlé-
ho okolí se zaměřením na dynamic-
kou i stacionární dopravu. Takže 
budou vytipovány nové plochy pro 
parkování,“ vysvětlil Radim Holiš. 

Foto: Alexandra BuršíkováVzrušenou debatu si na veřejných interpelacích vyžádalo téma parkování. 



Koupi tří bytů do majetku města 
schválili na svém posledním zase-
dání rožnovští zastupitelé. Důvo-
dem je příprava nového zákona 
o sociálním bydlení. Podle něj 
bude muset Rožnov pod Radhoš-
těm zajistit střechu nad hlavou až 
1 150 lidem.

Zatím se městu podařilo dojed-
nat koupi dvou bytů, majitel třetího 
od prodeje ustoupil. 

Sociální bydlení má být třístup-
ňové. „První je krizové, což je 
o noclehárnách, azylových domech 
a podobně, ve druhé úrovni jsou za-
hrnuty byty pro osoby, které jsou 
sociálně slabé a ve čtvrté jsou byty 
dostupné, tedy ty s nájmy levnější-
mi než tržními,“ vysvětil místosta-
rosta Jan Kučera.

Podle předběžných výpočtů by 
Rožnov měl disponovat 450 byty. 
Nyní je jich jen 326. Chybí jich 
tedy 114. 

„Nemáme nyní dostatečnou re-
akceschopnost na poptávku. V po-
řadníku evidujeme na osmadeva-
desát žádostí. Ročně uspokojíme 
patnáct až třiadvacet lidí. Průměr-
ná délka čekání činí pět let,“ řekl 
Jan Kučera. 

Protože ne všechna města a obce 
budou schopny po schválení zákona 
navýšit fondy bydlení tak, aby po-
kryly poptávku 6,8 procent žadatelů 
ze sociálně slabých skupin obyvatel, 
mohou na nákup využít dotační 
titul z integrovaného regionálního 
operačního programu, který uhradí 

devadesát procent nákladů. Žádost 
je nutné předložit do 27. prosince. 

V bytech, které město plánuje 
koupit, budou bydlet rodiny a mat-
ky s více dětmi. 

„Budeme je nabízet léty prověře-
ným nájemníkům, kteří řádně platí, 
jsou bezproblémoví a rádi by se posu-
nuli z menších do větších bytů,“ upo-
zornil místostarosta s tím, že město 
má zpracovanou koncepci bydlení 
z roku 2010. Schází mu ale konkrétní 

dokument, jak s byty pracovat a které 
cílové skupiny uspokojovat.

„Rádi bychom proto v následu-
jících měsících koncepci bydlení 
včetně bytové politiky zpracovali. 
Ta nám také odpoví na to, jaký by-
tový fond bychom měli mít, jestli 
jsou nějaké byty navíc a jiné chybí 
a podobně,“ poukázal Jan Kučera. 

Koupě bytů se ale části zastupite-
lům nelíbila. 

„Vyzobávat byty a kupovat je 
v jednotlivých domech je problém. 
Nepřizpůsobiví budou obtěžovat 
ostatním rodinám život. To není 
koncepční řešení,“ řekl Jaromír 
Koryčanský. 

Václav Mikušek zase upozornil, 
že z žadatelů o byt je hodně těch, 
kterým se byty nabídnou a oni je 
odmítnou. „Takže stav, kdy lidé 
byty skutečně potřebují, je o třeti-
nu menší, než ukazují čísla,“ uvedl 
zastupitel. 

Podle Martina Houšky je odhad 
potřeby bytů výpočtem z celostátní-
ho průměru chybou. „Jinak tomu 
bude v Karviné a jinak v Rožnově. 
Zajímalo by mě, kolik sociálních 

bytů skutečně potřebujeme. Na-
víc se nedomnívám, že je šťastné, 
aby město kupovalo byty a dělalo 
z nich sociální,“ poznamenal. 

Předsedkyně bytové komise 
Libuše Rousková upozornila, že 
z osmadevadesáti žadatelů nejsou 
všichni skutečně potřební. „To vi-
díme na každém jednání bytové 
komise, protože byty se odmítají.“ 

Podle Petra Jelínka je ale chybou 
spojovat sociální bydlení se sociál-
ně problémovými lidmi. 

„Město má mnoho nájemníků, 
kteří platí činže, uklízí, nedělají 
nepořádek. To přece tak není, že 
rodina, která ten byt dostane, ho 

bude automaticky vybydlovat a dě-
lat problémy. Tohle je strašení lidí,“ 
upozornil zastupitel.

Radnice plánuje koupi třípoko-
jového bytu v ulici 1. máje 1034 
o výměře 56,05 metru čtverečních 
za 1,3 milionu korun a třípokojo-
vého bytu ve Valašské ulici 1688 
o výměře 72,54 metru čtverečních 
za 1,4 milionu korun. Zájem měla 
ještě o dvoupokojový byt o výměře 
51,10 m2 v ulici 1. máje 1157 za 1,1 
milionu korun. Ten se jí však získat 
nepodařilo.

Před hlasováním zpochybnil 
Alois Vychodil cenu bytů. Poukázal 
na to, že znalecký posudek si ne-
chali zpracovat prodávající u práv-
ní kanceláře v Prostějově. 

„Než to schválíme, měli by-
chom si to nechat ověřit od míst-
ního znalce, který zná region. Jsem 
ochoten poskytnout na to městu 
finanční dar,“ řekl a navrhl stažení 
bodu z jednání a vypracování opo-
nentních znaleckých posudků na 
své náklady.

„Aby se na žádosti, která musí 
být předložena sedmadvacátého 
prosince, mohlo pracovat, tak zá-
měr nákupu schvalme. Ještě před 
podpisem smluv zadáme oponentní 
posudky. A pokud by z nich vzešla 
značně rozdílná cena, tak bychom 
se tím zabývali a vše revokovali,“ 
navrhl starosta Radim Holiš.

S tím však Alois Vychodil nesou-
hlasil. Zastupitelé pak většinou hla-
sů nákup bytů schválili. 
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Nákup bytů pro sociální bydlení schválili na posledním jednání 
zastupitelé. Devadesát procent nákladů by mohla pokrýt dota-
ce z integrovaného regionálního operačního programu.

Rožnov nakoupí byty pro sociální bydlení

V současnosti máme v pořadníku osmade-
vadesát žádostí. Ročně uspokojíme patnáct 
až třiadvacet lidí. Průměrná délka čekání 
činí pět let.                                Jan Kučera, místostarosta

Foto: Alexandra BuršíkováNad pořádkem v ulicích bdí dispečer městské policie.

Bezpečnost a pořádek v ulicích hlídá sedmnáct kamer
Sedmnáct kamer dohlíží v současné 
době na pořádek v ulicích Rožno-
va pod Radhoštěm. Tři z nich jsou 
nové. Dvě nahradily zastaralé a po-
škozené přístroje, třetí je umístěna 
na místě, kde zatím žádná nebyla.  

„Ve Vítězné ulici nad obchodním 
domem Láz využíváme moderní 
kameru, která nahradila nefunkční 
přístroj. Má třicetinásobný optický 
zoom a frekvenci padesáti snímků 
za sekundu, což zvýšilo využitel-
nost záznamu k identifinaci osob 
a aut. Další kameru jsme koupili 
do Videčské ulice jako náhradu za 
původní, jež byla zničená bouřkou. 
Nasadili jsme tam jeden z nejmo-
dernějších typů, který má skvělé 
vlastnosti snímání za snížené vidi-
telnosti. A třetí přístroj jsme umís-
tili ve skateparku kvůli dohledu nad 
nově vybudovaným sportovištěm. 
Kromě vysokého rozlišení disponu-
je kamera nočním viděním, takže 
je funkční i v případě výpadku ve-
řejného osvětlení,“ přiblížil ředitel 
městské policie Aleš Pilař.

Kamery jsou podle něj neoceni-
telným pomocníkem nejen při pří-
mém dohledu nad bezpečností ve 
městě, ale pomáhají při následném 
objasňování trestné činnosti nebo 
dopravních nehod. 

„Záznamy jsme oprávněni po-
skytovat pouze orgánům, které pro-
vádějí šetření v případě porušení 
zákona. Často se na nás obracejí 
občané, že jim byl poškozen maje-
tek nebo že se stali obětí trestného 

činu. Na jejich žádost jsme schopni 
vytvořit zálohu, kterou pak předáme 
státní policii či přestupkovému orgá-
nu městského úřadu,“ doplnil Aleš 
Pilař. Obnova kamerového systému 
přišla na sto osmdesát tisíc.      (bur)
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Hned dvě první místa obsadil 
v soutěži Rožnov objektivem tři-
náctiletý Ladislav Škrobák. Se 
snímkem Hradišťko vyhrál katego-
rii Junior a s videem Most měnící 
barvy pak zvítězil v kategorii Vi-
deospot. Fotoaparát dostal od dědy 
k narozeninám před třemi lety. Pár 
měsíců nato se přihlásil do soutěže 
Rožnov objektivem a svou kategorii 
vyhrál. Loni to byla druhá příčka, 
a letos se dostavilo opět prvenství. 
K focení jej přivedl otec, k natáčení 
pak děda. 

„V současnosti se věnuji spíše 
točení. Za měsíc udělám tak tři 
až čtyři videa, těch fotek je daleko 
méně,“ přiblížil hoch.

V soutěži zabodoval také jeho 
otec. Se snímkem Veřmiřovský potok 
vyhrál kategorii dospělých. „Fotím 
od základní školy, tedy čtyřiadvacet 

Foto: Petra ŠtůskováSnímek Valašské děti zabodoval u veřejnosti i poroty.

Foto: archiv Zbyňka TerneraZbyněk Terner uspořádal už třetí ročník Jazzmenu.

Chtěl jsem vrátit muziku zpátky do hospod 
Mirek Štůrala

sturala.m@seznam.cz

Letošní ročník Jazzmenu nabídl po čtyři říjnové večery spojení jaz-
zu, bluesu či funky. Festivalu se zúčastnila například Tonya Graves, 
Boris Band Combination či Inbar Fridman z Izraele.

Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Ve spolupráci s T klubem – kultur-
ní agenturou uspořádal rožnovský 
hudebník Zbyněk Terner již třetí 
ročník festivalu Jazzmenu. Ten le-
tošní nabídl po čtyři říjnové veče-
ry spojení jazzu, bluesu či funky. 
Festivalu se zúčastnila například 
Tonya Graves, Boris Band Combi-
nation či Inbar Fridman z Izraele. 

�� Když�se�vrátíme�úplně�na�začátek�
Jazzmenu,�jak�vznikl�nápad�pořádat�
takovou�akci?�

Původně to měly být čtyři samo-
statné koncerty na čtyřech různých 
místech. Ale každopádně myšlenka 
byla vrátit muziku do hospod, kde 
se dříve hrávala.

�� Kdo�s�tím�nápadem�přišel?
Nápad byl můj, ale dlouho jsem 

přemýšlel s kým a kde ho zrealizo-
vat. V rámci předchozí spolupráce 
a dobrých vztahů jsem to nabídl 
T klubu. Měli z jazzu trochu oba-
vu, když to teď ale hodnotíme, 
zjišťujeme, že není důvod nepo-
kračovat. 

�� V�čem�Vám�T�klub� při� pořádání�
této�akce�pomáhá?

T klub má výlepové plochy, udělá 
mi grafiku plakátu a vždy organizu-
je jeden koncert, který si oni sami 
vyberou, a to je dost velká pomoc 
na to, abych nemusel zatěžovat 
město nějakým grantem, který se 
může použít na něco jiného.  

Troufám si říct, že tady takové 
publikum je, a to nás těší. Nebyl 
žádný koncert, který by byl vylo-
ženě propadákem. To je podstatné 
i pro další ročníky. 

�� Kdo�tady�podle�Vás�nejvíce�vyhle-
dává� jazz�a�kdo�chodí�nejčastěji�na�
tyto�akce?

Jedná se zejména o posluchače, 
kteří nevyhledávají hlavní proud, 
ale chodí na to, co je zajímavé, 
i když například neznámé. Potká-
vám je jak na přednáškách o cesto-
vání, pak i na punkovém koncertě. 
Není to vyloženě jazzové publikum.

�� Jak�probíhá�výběr�interpretů?
Vybírám je podle toho, co mně 

se líbí a co by se sem hodilo. Pokud 
lidé dají na můj vkus, tak mohou 
přijít bez toho, aniž by věděli, o co 
se jedná. Když Vám věří, že to, co 
přivážíte, bude dobré, tak to je něco, 
co je snem každého dramaturga, ta 
důvěra. 

�� S�návštěvou�na� letošních�koncer-
tech�jste�spokojen?

Byla dobrá, některé koncerty 
dopadly podle očekávání nebo 
i mírně nad, žádný nebyl vyloženě 
špatný, což je důležité. Některé pro-
story bychom potřebovali nafouk-
nout, ale využíváme to, co je. Ono 
se ani nedá dopředu zjistit, jaká ta 
návštěvnost bude, a většinou nám 
kapacita stačí.

�� V� letošním� roce� se� jednalo� už�
v�pořadí�o�třetí�ročník,�vydařil�se�po-
dle�Vašich�představ?

S tímto ročníkem jsem spokoje-
ný nejvíce a to z toho důvodu, že 
se zde už rekrutovala nějaká poslu-

chačská obec, která na tuhle mu-
ziku slyší. Což u těch prvních šlo 
spíše o to, jestli by lidé na takovou 
muziku chodili. 

�� A�je�zde�zájem�o�takovou�muziku?

Ve fotografické soutěži se utkalo čtyřiačtyřicet snímků

let. Nejraději mám přírodu, krajinu, 
domy a lidi. Za rok udělám několik 
tisíc snímků,“ prozradil Jiří Škrobák.

Soutěž Rožnov objektivem byla 
vyhlášena ve třech základních ka-

tegoriích: junior, dospělí a video-
spot. Fotografové si mohli vybírat 
ze tří tematických okruhů: naše 
příroda, nová tvář města a děti 
Rožnovska. 

Dále byla vyhlášena zvláštní ka-
tegorie, takzvaná Cena veřejnosti. 
Návštěvníci webových stránek měs-
ta a T klubu – kulturní agentury 
vybírali nejzajímavější snímek. Tím 
se pro veřejnost stala fotografie 
Petry Štůskové Valašské děti. Za 
dceru cenu přišla převzít maminka. 
„Jsem za ni šťastná. Dcera fotí od 
osmnácti let, kdy dostala za matu-
ritu Canon. V hledáčku mívá nej-
častěji krajinu,“ prozradila Jolana 
Štůsková.

Přihlášeno bylo čtyřicet sním-
ků. „To není mnoho. Rozhodli 
jsme se proto příští rok vynechat 
a soutěž uspořádat až za dva roky. 
To už se fotografům určitě poda-
ří nasbírat dost materiálu,“ řekl 
Martin Valášek z T klubu – kul-
turní agentury. 

A co by poradil případným sou-
těžícím? „Hlavně by neměli mít 
ostych se přihlásit. Je to o tom, že 
někdo cvakne jeden snímek, a ten 
porotu nebo veřejnost uchvátí,“ do-
plnil Martin Valášek. 
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V kněhyňských lesích se těží dříví pro Libušín
Alexandra Buršíková

bursikova@tvbeskyd.cz

Těží se ve státních lesích v Prostřední Bečvě ve výšce sed-
mi set metrů nad mořem. Lesníci vybrali nejkvalitnější dříví, 
bez hnilob, poškození hmyzem či dřevokazných hub.

„Dostáváme dřevo zhruba z mís-
ta, kde v době, kdy se stavěl Libu-
šín, se těžilo. Mohli jsme si také 
vybrat dobu, kdy budeme těžit. Při 
tom jsme vycházeli z moudrosti na-
šich předků. Začali jsme od úplňku 
dál při fázi ubývajícího Měsíce, kdy 
podle starých moudrostí dřevo má 
nejlepší kvalitu a nejlépe je použi-
telné jako stavební materiál,“ řekl 
ředitel muzea Jindřich Ondruš.

Dřevo stahují z lesa koňské pota-
hy a traktory, vše v režii Vojenských 
lesů a statků ČR. „Na dostupném 
místě se dřevo dále přeloží na pře-
pravní techniku. Poté bude převeze-
no do technického zázemí zhotovi-
tele stavby v Bystřičce, vzdálené od 
Libušína čtyřicet kilometrů,“ uvedl 
výrobní náměstek Vojenských lesů 
a statků Libor Strakoš. 

Těžit se bude do poloviny pro-
since. Obnova Libušína je hrazena 
z finančních prostředků Minister-
stva kultury ČR, dary Zlínského 
a Moravskoslezského kraje, veřej-
nou sbírkou a pojišťovnou Koope-
rativa. Nový Libušín by měl být po-
dle předpokladů postavený v druhé 
polovině roku 2019.

Odborníci již zbourali vyhořelou 
a poškozenou část. Už na začátku 
prací avizovali, že se pokusí zachrá-
nit co nejvíce původních částí, na-
příklad torza omítek se sgrafitovou 
výzdobou.

Libušín, který vyhořel před dvě-
ma lety, byl postaven v roce 1899 
podle návrhu architekta Dušana 
Jurkoviče. Na Pustevnách, v mís-
tě vyhledávaném turisty a lyžaři,  
sloužil jako restaurace. Muzeum se 
po požáru rozhodlo pro vědeckou 
rekonstrukci objektu, obnova zača-
la letos v létě, hotová by měla být 
do tří let. Stát bude téměř osmdesát 
milionů korun.

Ve státních lesích v Prostřední 
Bečvě se těží dřevo pro obnovu vy-
hořelého Libušína na Pustevnách. 
Zhruba tři sta šedesát metrů krych-
lových jedlové a smrkové kulatiny 
Lesy ČR darují Valašskému muzeu 
v přírodě. 

Těží se v nadmořské výšce sedmi 
set metrů. Lesníci vybrali to nejkva-
litnější dříví, bez hnilob, poškození 
hmyzem či dřevokazných hub. 

„Při výběru jsme museli hledět 
na to, abychom naplnili technické 
parametry, především průměr dří-
ví a taky délku. Pokud se všechny 

roubené prvky posčítají, tak po-
dle projektu by měly dělat přes tři 
tisíce metrů,“ řekl Jaromír Válek 
z Lesní správy Rožnov pod Rad-
hoštěm.

Už při původní stavbě Libušína 
použil architekt Dušan Jurkovič 
dřevo ze stromů, které rostly v blíz-
kém okolí. Proto byla pro těžbu na 
obnovu národní kulturní památky 
vybrána místní lokalita v kněhyň-
ských lesích. 

„Od začátku nám bylo jasné, že 
bychom chtěli jít příkladem v posto-
ji k obnově zničeného Libušína. Vy-

tipovali jsme proto vhodné porosty 
tak, aby poskytovaly dřevní hmotu 
odpovídající požadavkům projektu. 
Následně jsme čekali na signál od 
organizátorů soutěže na obnovu 
Libušína, abychom mohli spustit 
samotné těžby. Svému slibu dostojí-
me, a to i za pomoci kolegů z Vojen-
ských lesů a statků, kteří poskytnuté 
dříví vytěží, přiblíží a dopraví,“ vy-
světlil generální ředitel státního pod-
niku Lesy ČR Daniel Szórád. 

Libušín je roubená stavba a dře-
vo jako stavební materiál je podsta-
tou této stavby. 

Foto: Jan KolářTěžbu a odvoz dříví zdarma zajišťují Vojenské lesy a statky ČR, využívají koní i moderní techniky.

Město kupuje předražené byty pro sociální bydlení
Zastupitelstvo města na jednání 
1. 11. 2016 rozhodlo hlasy zastu-
pitelů ANO 2011, Zdravý Rož-
nov, Nezávislí Rožnováci a STAN 
o koupi tří bytů pro sociální bydle-
ní. Za jiných okolností by to bylo 
chvályhodné. Má to však jeden 
háček. Cena bytů je podle mého 
názoru nepřiměřeně vysoká. K vy-
slovení tohoto názoru nemusím být 
odborníkem. Jedná se o jeden byt 
3+1 / 72,54 m2 ze 70. let minulého 
století na ulici Valašská, za kupní 
cenu 1 400 000 Kč. Dále dva byty 
z počátku 60. let minulého století 
na ulici 1. máje, 2+1 / 51,10 m2, za 

cenu 1 100 000 a 3+kk/ 55,05 m2  
za 1 300 000 Kč. 

Můj názor podporuje skuteč-
nost, že jiný, srovnatelný byt 2+1 
na ulici 1. máje byl prodán v březnu 
letošního roku za 960 000 Kč. Je 
nepravděpodobné, že by se objek-
tivní cena kupovaných bytů během 
7 měsíců zvýšila o 240 000 Kč, či 
340 000 Kč.

Znalecké posudky zadala pro-
dávající strana. Vyhotoveny byly 
21. 10. 2016 a rozeslány zastupite-
lům 27. 10. 2016, tedy čtyři dny před 
konáním zastupitelstva. Ceny podle 
těchto posudků byly vedením města 

bohužel akceptovány a bez dalšího 
jednání o jejich možném snížení 
předloženy ke schválení.

Stav bytů není dobrý, podle od-
hadu odboru správy majetku si ne-
zbytné náklady na opravy vyžádají 
dalších 380 000 Kč. Domnívám 
se také, že koupě bytu 3+1 pro so-
ciální bydlení za 1 400 000 Kč je 
neuvážená.

Pro nepřiměřenou cenu jsem 
podal protinávrh k usnesení zastu-
pitelstva. Žádal jsem stažení toho-
to bodu z jednání a zadání nových, 
oponentních znaleckých posudků. 
Součástí protinávrhu byl i můj zá-

vazek, uhrazení ceny posudků na 
mé osobní náklady, formou účelo-
vého daru městu. Přesto byl tento 
můj návrh zamítnut hlasy zastupi-
telů za ANO 2011, Zdravý Rožnov, 
Nezávislí Rožnováci a Starostové 
a nezávislí. 

Neodbytně se nabízí otázka, 
v čím zájmu takové ceny a tako-
vá překotnost. Argumentace, že 
na koupi těchto bytů lze očekávat 
90% dotaci z regionálního ope-
račního programu, neopravňuje 
vedení města k mrhání veřejnými 
prostředky.             Alois Vychodil, 

zastupitel města

SPEKTRUM NÁZORŮ
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Bazén rozšířil otevírací dobu, vstupné zůstává
Alexandra Buršíková

bursikova@tvbeskyd.cz

Krytý bazén prošel letos nákladnou rekonstrukcí, která se týkala 
výměny a zateplení obvodového pláště včetně zasazení nových 
oken a dveří, ale také k zaizolování základů a střechy objektu.

Na některé úseky Rožnovska 
jen se zimními pneumatikami
Na silnice Rožnovska se 1. listopa-
du vrátila dopravní značka Zimní 
výbava, která bude řidičům až do 
31. března přikazovat jízdu na 
zimních pneumatikách. Jedná se 
o cestu III/05726 vedoucí z Rož-
nova pod Radhoštěm do Valašské 
Bystřice a na ni navazující komu-
nikaci III/48610 směřující z Vidče 
do Valašské Bystřice. 

„Zákon o provozu na pozem-
ních komunikacích nařizuje řidi-
čům použití zimních pneumatik, 
když je na silnici souvislá vrstva 
sněhu, led či námraza, nebo se 
vzhledem k počasí může sníh 
a led na cestě objevit. Na uvede-
ných dvou silnicích ale příkazová 
dopravní značka nařizuje užití 
zimních pneumatik s odpovídající 
hloubkou dezénu bez ohledu na 
aktuální povětrnostní situaci či 
stav vozovky,“ upozornil ředitel 
městské policie Aleš Pilař.

Na některých horských úsecích 
silnic se mohou řidiči setkat také 
s dopravní značkou C5a „Sněhové 
řetězy“. Ta šoférům motorových 
vozidel o třech a více kolech při-
kazuje pokračovat v jízdě až po 
nasazení sněhových řetězů na 
nejméně dvě hnací kola. Zpravi-
dla je doprovázena dodatkovou 
tabulkou „Při souvislé sněhové 
vrstvě“. Tyto dopravní značky 
jsou v mikroregionu instalovány 
na silnici II/481 z Velkých Karlo-
vic do Hutiska-Solance, na cestě 
III/4837 z Prostřední Bečvy na 
Pustevny, na komunikaci III/4868 
z Vidče do Rožnova pod Radhoš-
těm a také na silnici I/58 z Rožno-
va na Pindulu. 

Dodatková cedule sněhové ře-
tězy je spolu s dopravní značkou 
„Jiné nebezpečí“ umístěna také na 
cestě spojující Koryčanské Paseky 
a Dolní Paseky.                        (bur)

Valašské muzeum v přírodě  
 je firmou, které si lidé váží
Valašské muzeum v přírodě získa-
lo prestižní cenu Český Goodwill. 
Čtvrtý ročník soutěže firem a in-
stitucí, kterých si lidé váží, mělo 
letos rekordních čtyřiasedmdesát 
finalistů. 

Hlavní mediální partner akce, 
společnost Lagardere Active ČR, 
ocenila rožnovský skanzen za to, 
že atraktivní a nezapomenutelnou 
formou představuje zvyky a tradice 
našich předků. 

„Jsem velmi poctěn hodnocením 
odborné veřejnosti. Těší mne, že 
naše úsilí při uchování odkazu našich 
předků je každoročně naplňováno 
a návštěvník u nás může zažít neopa-
kovatelnou atmosféru živého muzea. 
Velmi děkujeme za hlasy v online 
hlasování,“ řekl ředitel Valašského 
muzea v přírodě Jindřich Ondruš. 

Cílem projektu Český Goodwill 
je ocenit poctivou práci a odpověd-
ný přístup k okolí podniku v rámci 

jeho podnikatelských aktivit, moti-
vovat širokou veřejnost k pozitivní-
mu myšlení a vyzdvihnout tradiční 
morální hodnoty. 

Do soutěže bylo v letošním 
roce přijato sto jedenáct nomina-
cí. Do finále postoupilo sedmde-
sát čtyři firem.

„Je znát každoroční nárůst zná-
mosti a prestižního vnímání České-
ho Goodwillu u veřejnosti i nomino-
vaných firem, a to nás pochopitelně 
velmi těší. Meziročně se jedná o více 
než pětinový nárůst finalistů,“ při-
blížila Lenka Hlavatá, managing 
partner poradenské skupiny HPCG, 
která je pořadatelem ocenění. 

Akce proběhla ve čtvrtek 20. říj-
na ve dvoraně Českého muzea hud-
by za účasti Jaroslavy Pokorné Jer-
manové, první místopředsedkyně 
Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR, a Oldřicha Lomeckého, staros-
ty městské části Praha 1.          (bur)

Přes osmdesát tisíc návštěv je za-
psáno každý rok ve statistikách 
krytého bazénu. Nyní se toto číslo 
ještě zvedne. Od počátku listopadu 
totiž začala platit rozšířená otví-
rací doba. Ve čtvrtky mohou lidé 
přicházet už od patnácti hodin, 
přičemž z vody je plavčíci vyženou 
až před devatenáctou. V neděli je 
bazén nově otevřen od osmi do de-
vatenácti hodin. 

Ceny vstupného zůstávají na stej-
né úrovni. Dospělý za hodinu pla-
vání zaplatí 64 korun, dítě 33 ko-
run a důchodce 38 korun.

Krytý bazén prošel letos náklad-
nou rekonstrukcí, která se týkala 
výměny a zateplení obvodového 
pláště včetně zasazení nových oken 
a dveří, ale také k zaizolování zákla-
dů a střechy objektu.

Investice přišla na 14,5 milionu 
korun, přičemž finanční injekce 
ministerstva životního prostředí 
pokryla sedm milionů sedm set 
tisíc korun. Zbytek peněz dodala 
městská společnost ze svého roz-
počtu a dofinancovala úvěrem. 

Díky zateplení ušetří Krytý ba-
zén Rožnov na energiích ročně 250 
tisíc korun. Návratnost investice je 
predikována na patnáct a více let. 

Budova, která je dvacet pět let 
stará, by ale potřebovala i další 
opravy. „Chtěli bychom v následu-
jících letech zrekonstruovat záze-
mí pro návštěvníky, které je již ve 
značně opotřebovaném stavu,“ do-

plnil jednatel společnosti Stanislav 
Zlámal.

Krytý bazén ročně navštíví 85 až 
90 tisíc lidí. „Chodím plavat pravi-
delně dvakrát týdně, udržuji se tak 
v kondici. Jsem ráda, že se bazén 
zateplil, bylo by ale dobré v obnově 
pokračovat a zrekonstruovat interi-
éry, které jsou socialistické a zasta-

ralé. Za tohle si ráda připlatím i na 
vstupném,“ řekla Marie Hanáková. 

Krytý bazén nabízí návštěvní-
kům pětadvacetimetrový bazén, 
dětský devítimetrový bazén, tobo-
gán, dámské i pánské parní lázně, 
čtyři masážní trysky umístěné ve 
stěně bazénu, tři dnové masážní 
trysky, vodní masážní chrlič a vířiv-

ku whirlpool. „Zateplení byl krok 
správným směrem, neboť energe-
tické ztráty byly výrazné. Budova 
pochází ještě z doby socialismu 
a nesplňoval už tepelně technic-
ké požadavky. Investice se navíc 
do budoucna vrátí na úsporách,“ 
zhodnotil už před časem zastupitel 
Václav Mikušek.

Foto: Alexandra BuršíkováZa vysokou návštěvnost vděčí bazén také plaveckému výcviku mateřinek a škol. 
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Foto: Tomáš TřeštíkCyril Höschl se věnuje psychiatrii dvaačtyřicet let.

�� � Jakou� nejlepší� zkušenost� máte�
v� péči� o� duševně� nemocné� z� cizích�
zemí�a�proč?

Na to je těžká odpověď proto, 
že žádné zařízení, které jsem v za-
hraničí navštívil, nemusí být a asi 
ani není, pro tu či onu péči repre-
zentativní. Když jsem působil jako 
prezident Evropské psychiatrické 
asociace, setkal jsem se několikrát 
s pacienty z různých zemí a ti si 
vesměs stěžovali na stejné nedo-
statky, jako si někdy stěžují pacien-
ti u nás. Dokonce se mi zdálo, že 
stigmatizace nemocných, šlo kon-
krétně o bipolární poruchu, je na-
příklad v Anglii, jež je nám dávána 
za příklad, větší než u nás. 

Dva britští pacienti si mi stěžova-
li, že vinou své „nálepky“ nemohli 
sehnat práci, nikdo se s nimi prak-
ticky nebavil. A k lékaři se téměř 
nemohli pro dlouhé čekací lhůty 
dostat. Když ale naši kolegové 
z Národního ústavu duševního 
zdraví kladli obyvatelům v České 
republice a ve Velké Británii otázky, 
kterými zjišťovali postoj veřejnosti 
k duševně nemocným – například: 
snesl byste duševně nemocného 
jako svého „souseda“, „kamaráda“, 
„partnera“ a podobně – vyšla ve 
výsledku Británie jako mnohem 
tolerantnější, poučenější a lidštější.

Na druhou stranu jsem měl 
možnost na veřejném shromáždě-

ní s pacienty z různých zemí dis-
kutovat s dívkou, která byla pro 
závažné onemocnění (psychózu) 
hospitalizována v několika zemích 
Evropy včetně Itálie, Turecka, Bri-
tánie a České republiky. Na můj 
dotaz, kde by si vybrala hospitali-
zaci příště, kdyby nedej bože byla 
opět vystavena té nutnosti. Cel-
kem bez zaváhání odpověděla, že 
v Česku. 

Ale abych Vám odpověděl: os-
trůvky pozitivní deviace v péči 
o duševní zdraví najdete v Evropě 
leckde, například v Holandsku, na 
severu Itálie, ve Finsku, ale třeba 
i na Krétě. Všude ale také najdete 
příklady negativní. 

 
�� Co� si� myslíte� o� stigmatizaci� lidí�

s�duševním�onemocněním?
Stigma našeho oboru je jedním 

z přetrvávajících problémů, jenž 
komplikuje jak dostupnost psychi-
atrické péče, tak účinnost léčby. 
A netýká se jen pacientů, ale i těch, 
co v oboru psychiatrie pracují. 
Součástí chystané reformy péče 
o duševní zdraví bude právě také 
destigmatizační kampaň, která má 
mnoho podob a nástrojů, od osvě-
tových přednášek a mediálních vy-
stoupení až po veřejná přihlášení se 
ke své duševní chorobě („coming- 
-out“) známých osobností, umělců, 
politiků, vědců, sportovců. 

Cyril Höschl: Náš obor je stigmatizovaný
Dana Mičolová

info@iskerka.cz

Uznávaný český psychiatr, popularizátor vědy a vysokoškolský pedagog, profe-
sor Cyril Höschl přijel v polovině října do Rožnova pod Radhoštěm, aby v rámci 
Týdnů pro duševní zdraví v kině Panorama přednášel zájemcům o depresi. Akci 
uspořádala obecně prospěšná společnost Iskérka.

Cyril Höschl pracuje jako psychiatr 
už dvaačtyřicet let, z toho v posled-
ních šestadvaceti letech v různých 
manažerských a akademických 
funkcích, protože po Listopadu 89 
byl zvolen děkanem 3. lékařské 
fakulty a jmenován ředitelem Psy-
chiatrického centra Praha (dnes 
Národní ústav duševního zdraví- 
NUDZ). Za svůj úspěch považuje 
jednak zavedení nového kurikula 
(systému výuky) na lékařské fakul-
tě a také vybudování NUDZ, kte-
rý je poměrně unikátním centrem 
neuropsychiatrického výzkumu, 
jenž zahrnuje také oblast sociální 
psychiatrie. Za neúspěch považuje 
to, že se nám už dávno nepodařilo 
dostatečně zreformovat péči o du-
ševní zdraví v naší zemi a výrazněji 
zlepšit podmínky lidí s duševním 
onemocněním a postavení psychi-
atrie ve společnosti.  

�� Jak� vnímáte� neziskové� organi-
zace,� které� pomáhají� duševně� ne-
mocným?

Jako potřebnou protiváhu re-
spektive doplněk k tradičním ofi-
ciálním strukturám péče o duševní 
zdraví. Mnohé z těchto neziskovek 
představují alternativní pohled na 
úkoly, jež má řešit psychiatrie, včet-
ně pohledu pacientského. Dokážou 
vyhledávat příležitosti k vícezdrojo-
vému financování různých bohuli-
bých programů a bývají též inspira-
cí i pro ty, kdož prosazují pozitivní 
změny v péči o duševní zdraví na 
úrovni státní správy. 

 
�� Co�byste�změnil�v�psychiatrických�

léčebnách?
Mnohé léčebny jsou vedeny mo-

derně a osvíceně. Řada z nich po-
skytuje některým nemocným záze-
mí a „azyl“, který by při větší míře 
svého postižení těžko jinde našly. 
Přesto celkově vzato by se část ka-
pacity léčeben měla přesunout do 
jiného prostředí, do komunit a do 
oblasti sociální péče. Psychiatric-
kým nemocnicím by měla zůstat 
specializovaná péče o nemocné 
se závažnými poruchami, jež jim 
neumožňují samostatné fungování 
mimo psychiatrické zařízení. 

Neměly by se však stávat „ko-
nečnými stanicemi“, a měly by 
být otevřené světu, jak už některé 
ostatně jsou, a měly by se vnitřně 
reformovat a zkvalitňovat zejména 
s ohledem na respekt k osobním 
právům a lidské důstojnosti paci-
entů, měly by být součástí reformo-
vané sítě služeb od ambulancí přes 
stacionáře, centra duševního zdra-
ví až k rehabilitačním, lázeňským 
a komunitním službám. 

�� Jak�vnímáte�negativní�postoj� vel-
kých� médií� k� problematice� dušev-
ních�onemocnění?

Média pacientům škodí i tehdy, 
referují-li pravdivě. Spojují psychi-
atrii totiž téměř výlučně s něčím 
negativním, kdežto pozitivní jevy 
a události do souvislosti s psy-
chiatrií nedávají prakticky nikdy. 
Takže se snadno dočtete, že býva-
lý pacient psychiatrické léčebny 
někoho zavraždil, ale nedočtete se 
stejně pravdivou zprávu, že bývalý 
pacient psychiatrické léčebny před-
ložil ve sněmovně novelu nějakého 
zákona. 

�� Co� říkáte� na� strategii� reformy�
psychiatrické�péče?

Snažíme se k ní v Národním 
ústavu duševního zdraví také při-
spívat, ale na hodnocení je ještě 
brzy. Musíme tudíž s názorem po-
sečkat. Mně se v hlavních bodech 
líbí, ale mám obavy, jak bude vypa-
dat to, co z ní nakonec zbude. 

�� Jakou� změnu� má� tato� strategie�
přinést� do� systému� péče� o� duševně�
nemocné?

Především přesun péče směrem 
k přirozenému prostředí pacienta, 
tedy do terénu, do komunit do Cen-
ter duševního zdraví.

 
�� Jakým�způsobem�by�se�lidi�s�du-

ševním�onemocněním�měli�aktivně�
zapojit,� aby� široká� veřejnost� změ-
nila� názor,� že� duševně� nemocní�
nejsou� vrazi,� blázni,� neschopní�
a�líní�lidé?

Zejména ti úspěšnější by se ne-
měli bát o svém vztahu k psychi-
atrii veřejně mluvit a poskytovat tak 
příklad ostatním. Velice cenná jsou 
pacientská sdružení a také organi-
zace příbuzných duševně nemoc-
ných, které v některých zemích (na 
rozdíl od nás) mají poměrně vel-
kou váhu, představují pro politiky 
zajímavou část elektorátu, již nelze 
beztrestně opomíjet, a tak mnohdy 
dosahují ve vyjednávání lepších 
podmínek pro pacienty značných 
úspěchů. To se u nás stále ještě pří-
liš nedaří. 

�� Jakou� máte� vizi� do� budoucna�
v�péči�o�duševně�nemocné?

Těch vizí je hned několik. Na 
úrovni péče je to implementace 
reformy psychiatrické péče tak, jak 
jsem ji výše už stručně charakteri-
zoval. Na úrovni výzkumu je to pak 
představa, že se konečně podaří 
odhalit podstatu schizofrenie a bi-
polární poruchy a bude tak jednou 
možno těmto vážným onemocně-
ním předcházet.
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Rozhledna má za sebou už pátou sezonu
Jurkovičova rozhledna má za sebou 
pátou turistickou sezonu a opět se 
může pochlubit rekordní návštěv-
ností. Na Karlův kopec v letošní 
prodloužené letní sezoně zamířilo 
41 085 lidí, tedy o sedm tisíc více 
než loni.

„Výrazně vzrostl počet návštěv-
níků především z Česka. Kromě 
domácích rozhlednu navštívili 
také hosté ze Slovenska, Polska, 
Velké Británie, Německa, Chile, 
Japonska, Vietnamu, USA, Kana-
dy a řady dalších zemí. Vzrostly 
samozřejmě také příjmy z prodeje 

vstupenek a zboží,“ přiblížil mluv-
čí města Tomáš Gross s tím, že 
rozhledna letos generuje zisk ze 
vstupného ve výši 843 tisíc korun, 
což je o 145 tisíc více než před ro-
kem. „Část příjmů z prodeje vstup-
ného, zboží a služeb využijeme na 
drobnou údržbu, jako jsou nátěry, 
úprava okolí či obnova laviček. 
Chceme stavbu a její okolí udržet 
nadále ve výborné kondici,“ řekl 
Tomáš Gross. 

O Jurkovičovu rozhlednu byl 
velký zájem také mezi turisty, kteří 
v letošní sezoně poprvé využívali 

kartu hosta Rožnov card, na které 
bylo osm slev či bonusů. 

„Od ubytovatelů, kteří kartu tu-
ristům rozdávali, víme, že téměř 
všichni se na rozhlednu ptají a také 
se tam vydají. Slevový kupon ve 
výši třiatřiceti procent na vstup na 
vyhlídku využilo v letní sezoně přes 
šest set padesát lidí,“ informoval 
destinační manažer Marek Havran. 

Vyhlídka byla otevřena v dubnu 
roku 2012. Postavena byla podle 
tehdy 112 let starého návrhu slo-
venského architekta. Je vysoká 31 
metrů. Na stavbu byly použity pou-

ze dřevo, kámen a kov. Celkové ná-
klady dosáhly 12,2 milionu korun. 
Z toho 8,4 milionu tvořila evropská 
dotace, další 2,1 milionu příspěvek 
z Nadace Děti-Kultura-Sport.

Rekordní návštěvnost má letos 
turistické informační centrum. Za-
tímco v roce 2012 využilo jeho slu-
žeb 18 886 turistů, letos jich bylo 
k 31. říjnu 33 273, přičemž v loň-
ském roce ke stejnému datu to bylo 
jen 29 806 hostů. Mezi nejčastější 
zahraniční návštěvníky informač-
ního centra města patří Slováci, 
Němci, Poláci nebo Britové.   (bur)

Žádáme o zaslání 
historických fotek
Vzhledem k blížícímu se 750. výro-
čí města Rožnova pod Radhoštěm 
si dovolujeme požádat všechny, 
kdo mají ve svých osobních archi-
vech jakýkoliv filmový materiál 
týkající se historie města o jeho las-
kavé zapůjčení. 

Budou využity  pro digitalizaci 
a následnou tvorbu komentované-
ho pásma o nedávné historii města 
a významných událostech v jeho 
každodenním životě v průběhu 
20. století, které byly pořízeny na 
domácí kamery a podobná zázna-
mová filmová zařízení. Takto vy-
tvořené pásmo bude v rámci oslav 
promítnuto v kině Panorama.

Pokud vlastníte takovéto materi-
ály a jste ochotni je zapůjčit a při-
spět tak k přípravě oslav města, 
kontaktujte dramaturga kina Pavla 
Jakubíka na telefonním čísle 733 
595 581 nebo na e-mailové adrese 
kino.roznov@tka.cz.                 (tka)

Přístavba splňuje
nároky knihovny
    Dokončení ze strany 1
Soutěže, kterou vyhlásil Rožnov 
pod Radhoštěm v červenci, se zú-
častnilo sedmnáct architektonic-
kých týmů. 

Druhou cenu porota neudělila. 
Třetí místo získal návrh architek-
tů Vojtěcha Sosny a Karla Filsaka, 
jež odborníky oslovil svou jedno-
duchostí, vzdušností a vyřešeným 
vztahem k budově vily, kde dnes 
knihovna sídlí.

Všechny návrhy budou veřejnos-
ti představeny v lednu, zřejmě ve 
Společenském domě. 

„Město nyní osloví vítězný tým, 
se kterým bude sepsána smlouva na 
přípravu potřebné projektové doku-
mentace, což by mělo trvat přibliž-
ně rok. Pokud vše půjde dobře, bude 
samotná realizace zahájena zhruba 
v polovině roku dva tisíce osmnáct,“ 
upřesnila k návrhu místostarostka 
Kristýna Kosová.
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O tom, že knihovna 
není jen půjčovnou, ale 
místem setkávání by 
mohl vyprávět leckterý 

Rožnovák. Programová nabídka 
knihovny je pro obyvatele zajíma-
vá a mnohdy nám sál v podkroví 
nestačí. Věříme, že se brzy dočká-
me(-te) většího sálu v přístavbě 
knihovny, ale o tom na jiném místě 
Spektra Rožnovska.

Knihovna ovšem není osamo-
ceným hráčem při pořádání akcí, 
ale spolupracuje s dalšími subjekty. 
V září a říjnu, to je tradičně Iskérka, 
o. p. s., která část přednášek v rámci 
Týdnů pro duševní zdraví realizuje 
právě v knihovně. V listopadu jsme 
spojili síly se dvěma subjekty a vze-
šly z toho možná nezvyklé, nicméně 
silné kulturní zážitky. V pátek 4. lis-
topadu se uskutečnila akce „Nechte 
obrazy promluvit“ v prostorách Ga-
lerie Crears. Její knihovně fyzická 
blízkost ke spolupráci přímo vybízí. 
Ta se již v tomto roce jednou usku-

Nejen půjčovna, ale také místo setkávání

tečnila při květnové Noci literatu-
ry. Podruhé pak právě v listopadu 
v rámci knihovnou pořádaného cyk-
lu Nechte knihy promluvit. Obrazy 
tropického pralesa Otty Plachta 
byly nasvícené UV světlem a půso-
bily magicky. Pořad uvedlo krátké 
vystoupení dětí ze ZUŠ a pak se 
posluchači zaposlouchali do Vypra-
věče Maria Vargase Llosy v nenapo-
dobitelném podání CTIBa. 

Když za námi na jaře přišel 
Honza Petružela z Fujaré, z. s., 
abychom společně připomněli ne-
dožité osmdesátiny Václava Havla, 
rádi jsme nabídku přijali. Připojili 

jsme se tak k projektu Knihovny 
Václava Havla, Václav Havel Libra-
ry Foundation a Art for Amnesty 
„Havel@80“ a společně s Fujaré 
připravili několik aktivit k tomu-
to výročí. Ve čtvrtek 17. listopadu 
v 17.11 hod. jsme se mohli setkat 
na náměstí na happeningu „Přines 
Havla“. Asi stovka zúčastněných 
zapálila u sochy sv. Jana Nepo-
muckého svíčku a vystavila své 
vzpomínky/připomínky V. H. Byly 
k vidění knihy, fotografie, obrazy. 
Po této improvizované výstavě jsme 
se přesunuli k hudebnímu altánu 
a zhlédli audiovizuální performan-

Alena Srovnalová
srovnalova@knir.cz

Prosincové akce naší agentury se 
setkaly s velkým zájmem veřejnos-
ti. Všechny jsou vyprodány, takže 
jejich propagace není už třeba. 
Vstupenky si zájemci rezervovali 
a kupovali s velkým předstihem. Na 
úvod se tedy nabízí možnost zmínit 
téma rezervací, předprodejů a pro-
dejů vstupenek na akce T klubu – 
kulturní agentury, o kterých panují 
mýty a předsudky. Ve druhé části 
článku vás pozvu na akce, které 
připravujeme na příští, jubilejní rok 
města Rožnova pod Radhoštěm.

Vstupenky 
V poslední době se objevují časté 

dotazy ohledně předprodeje a rezer-
vace vstupenek. Toto téma pro čte-
náře Spektra Rožnovska osvětlím. 
Jak mnozí víte, předprodej děláme 
takříkajíc skoro na koleně. V době, 
kdy jsme si víceméně zvykli se k ja-
kémukoli produktu doklikat myší, 
koupě vstupenky na akci TKA stále 
není vůbec jednoduchá. Předpro-
dej začíná (až na výjimky u větších 
akcí) měsíc před datem akce. Před 
samotným předprodejem probíhá 
rezervace, a to ihned od data umís-
tění akce na náš web (potažmo náš 
facebook, kde jsou publikovány 
všechny naše akce). Takže pokud 
se například informace o oblíbeném 
cestovatelském pořadu pana Kol-
baby objeví na webu půl roku před 
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ce Marušky Chlebovské. Silným 
okamžikem celé akce byl spontánní 
zpěv československé hymny. Pozor-
nému návštěvníkovi také neunikl 
velkoplošný tisk s přáním Ferdi-
nandu Vaňkovi z roku 1989. Tento 
povedený inzerát z tehdejšího Ru-
dého práva si můžete prohlédnout 
na trafostanici u lávky u knihovny 
až do ledna 2017. 

Po celý listopad také v knihovně 
probíhají vzdělávací lekce „Disi-
dent Havel“ určené žákům 9. tříd. 
Lektorka Lucie Maléřová je sezna-
muje s dilematy, která řešili (nebo 
mohli řešit) občané komunistické-
ho Československa. Celý projekt 
Havel@80 zakončíme v Rožnově 
ve čtvrtek 19. ledna 2017 návštěvou 
Michaela Žantovského. Žantov-
ský patřil k zakládajícím členům 
Občanského fóra a na začátku 90. 
let pracoval jako mluvčí a poradce 
Václava Havla. Od roku 2015 je 
ředitelem knihovny nesoucí jméno 
prvního českého prezidenta. V po-
řadu „Václav Havel tady a teď“ 
bude s posluchači diskutovat o my-
šlenkách Václava Havla, zda-li jsou 
stále aktuální a mají dnes co říci. 
Vše v podkroví rožnovské knihovny.

jeho konáním, je celkem běžné, že 
5 měsíců před akcí jsou všechna 
místa vyrezervovaná a návštěvníci 
4 měsíce čekají na zahájení před-
prodeje. Děláme zatím, co můžeme, 
a doufáme, že se nám podaří zajistit 
od zřizovatele a z grantů finance 
na sofistikovaný software, který by 
systém ve 21. století pro veřejnost 
zprofesionalizoval a zjednodušil. 
Zatím probíhá rezervace, předpro-
dej a prodej vstupenek dle následují-
cích pravidel, která máme oficiálně 
zformulována také na našem webu.

Na�akce�T�klubu�–�kulturní�agen-
tury� si� můžete� předem� rezervovat�
vstupenky� online,� a� to� ihned� jakmi-
le� se� informace� objeví� na� měsíčním�
plakátě,� www.tka.cz� nebo� na� www.
facebook.com/www.tka.cz.� Tuto�
možnost� signalizuje� u� konkrétního�
pořadu�na�našem�webu�zelená�ikona�
REZERVACE.�Další�možnosti�rezer-
vace:� telefonicky� na� čísle� 571� 651�
233�(T�klub)�|�571�652�444�(TIC)�
nebo� na� e-mailu:� ekonomicke@tka.
cz� (T� klub)� |� ic@roznov.cz� (TIC).�
Rezervace� se� ruší� 5� pracovních� dnů�
po�zahájení�předprodeje�nebo�od�ob-
jednávky.� Předprodej� na� jednotlivé�
akce� končí� vždy� den� před� jejich� ko-
náním.

Nabídka kultury v roce 2017
Na příští rok jsme pro vás při-

pravili několik nových typů pořa-
dů a zároveň budeme pokračovat 
v „tradiční“ dramaturgii. 

Oblíbeným projektem, zejména 
mezi staršími posluchači jsou Ve-
čery s klasikou. Je to pokračování 

cyklu koncertů vážné hudby pod 
názvem Kruh přátel hudby, který 
podpořil Český hudební fond. Za-
hrají či zazpívají například Hana 
Fialová, Clara Nováková, Jiří Hou-
dek. Také vystoupí Lukáš Klánský 
a Ivan Klánský, v rámci nového 
projektu „Otec a syn“. V rámci 
skvělé spolupráce s rožnovskou 
ZUŠkou představujeme na našich 
koncertech také jejich studenty.

Největšímu zájmu se tradičně těší 
divadelní představení. V roce 2017 
se můžete těšit například na Bohu-
mila Klepla v představení Vysavač, 
Rožnováka Radúze Máchu ve hře 
Bosé nohy v parku, Iva Janžurová 
přijede s Božskou Sarah nebo na 
představení Skořápka Divadla Un-
gelt s Alenou Mihulovou. Festival 
Teatri, jehož nultý ročník proběhl 
letos, bude pokračovat prvním roč-
níkem, poslední sobotu v srpnu.

Do kalendářů si můžete pozna-
čit i datum 12. srpna, to proběhne 
tradiční Valašské folkrockování. 

I v příštím roce se máte na co těšit. 
O prázdninách rovněž proběhnou 
tradiční Hudební altány a koncer-
ty z náměstí máme v plánu přesu-
nout do městského parku, kde pod 
vzrostlými stromy předpokládáme 
příjemnější atmosféru. Chystáme 
také jedno taneční překvapení.

Koncerty v T klubu se staly za-
běhlou formou, žánrovou pestrost 
se budeme snažit nejen udržet, 
ale i rozšířit o jazz či blues. A kdo 
přijede rozvibrovat unikátní retro 
obložení stěn T klubu v minulosti 
obývaného mnoha rodinami? Jarda 
Svoboda, zpěvák Trabandu, Vladi-
mír Merta, který druhý den vyrazí 
s návštěvníky koncertu na běžky, su-
perskupina E z USA, Justin Lavash 
nebo taky pražská avantgardní for-
mace Skrytý půvab byrokracie atd. 

Příští rok slaví Rožnov pod Rad-
hoštěm 750 let a při této příleži-
tosti proběhne několik speciálních 
akcí, na kterých se podílí rovněž 
naše agentura. V březnu plánujeme 
další pokračování projektu Rožno-
váci v záři reflektorů, který před-
staví naše domorodce proslavené 
za hranicemi města či republiky. 
Začátkem července chystáme spo-
lu s městem Rožnov p. R. a Valaš-
ským muzeem v přírodě pětidenní 
akci Slavnosti pod Radhoštěm, 
jejíž součástí bude přehlídka míst-
ních kapel a jeden den v parku vě-
novaný dětem a teenagerům.  

Výčet umělců, kteří nás přijedou 
v roce 2017 navštívit, není zdaleka 
konečný, nechejte se překvapit, co 
nový rok v kultuře ještě přinese.



Foto: archiv SVČOdpolední hry na kopečku.

Foto: archiv SVČSabina Svaková, Maska.
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Afrika – výstava dětských výtvarných prací

Ve dnech 10.–11. 11. 2016 se 
v Olomouci konala soutěž v psaní 
na klávesnici ZAV Olomouc 2016 
určená studentům 4. ročníků 
středních škol a mladším.

V silném počtu závodníků 
z České republiky, ale i ze Sloven-
ska, Rakouska a Maďarska podalo 
družstvo Gymnázia Rožnov pod 
Radhoštěm ve složení Jonáš Vala 
(4. A8), Johana Valová (1. A8), 
Hana Holíčková (4. A8), Petra 
Marková a Eliška Hrabalová (obě 
1. B) skvělé výkony. Jonáš obsadil 

1. místo, Johana se umístila na 
36. místě z celkového počtu 73 
závodníků. Hana, Petra a Eliška 
taktéž přispěly k celkovému umís-
tění školy, která z 24 družstev do-
sáhla na 6. příčku.

Ve škole již řadu let působí krou-
žek psaní všemi deseti na klávesni-
ci a patří k nejúspěšnějším v Čes-
ké republice. V minulém školním 
roce vyhrála meziškolní soutěž 
škol a již si zajistila účast na Mist-
rovství světa v Berlíně 2017.

Text a foto: Jonáš Vala 4. A8

Studenti gymnázia a jejich skvělé výkony

Vítěz Jonáš Vala uprostřed.Ve středu 26. října byl překrásný 
podzimní prázdninový den, neměli 
jsme školu, a tak jsme se vydali do 
Střediska volného času v Rožnově  
pod Radhoštěm. Proč do SVČ? Ko-
nala se tam podzimní prázdninová  
tvořivá dílna, a protože moc rádi 
vyrábíme a tvoříme, nemohli jsme 
se dočkat, co pěkného si vyrobíme.

Po úvodní seznamce jsme se 
rozdělili do tří týmů a začali s vý-
robou Halloween míčku a kostlivce 
u Honzy. Když bylo hotovo, přesu-
nuli jsme se do přízemí do ateliéru 
s Vlaďkou, kde jsme pomocí barev 
na textil, šablon a listů, které jsme 

nasbírali v lese, vytvořili super taš-
ky jako dárek pro maminku. Také 
jsme si zkusili umotat růže z barev-
ných listů, nic lehkého!  

Pokračovalo tvoření skřítků 
Podzimníčků a věnců na dveře. 
Po obědě jsme hráli hry a soutě-
žili o hopíky v lesíku a moc jsme 
si to užili.

 Nevěříte? Přijďte příště, uvidíte, 
zažijete a nebudete litovat. Už teď 
se těšíme na další tvořivou dílnu 
,,Chystáme se na Vánoce“, která se 
bude konat v SVČ 26. a 27. listopa-
du, budeme zdobit perníčky!

Maty a Julča Liškovi

Podzimní tvořivá dílna

Od 20. října do 30. listopadu 2016 
můžete ve Středisku volného času 
zhlédnout již tradiční výstavu dět-
ských výtvarných děl dětí z mateř-
ských, základních a středních škol 
mikroregionu Rožnovsko. 

Letošního ročníku se zúčastnilo 
165 dětí z 16 různých škol Rožno-
va a okolí. Letošní podzimní téma 
bylo Afrika. 

Děti soutěž pojaly velmi kreativ-
ně, od afrických masek, náhrdel-
níků, domorodých kmenů a divo-
kých zvířat, přes klasické západy 
slunce se siluetami žiraf, slonů 
i zeber. Vystavovaná umělecká díl-
ka jsou vytvořena různými výtvar-
nými technikami: koláže, tempera, 
akvarel, malba, kresba, zajímavým 
doplňkem jsou textil a přírodní 
materiály. 

Vernisáž výstavy se konala 
2. listopadu 2016 v sále Středis-
ka volného času. V rámci dopro-
vodného programu vystoupila 
taneční skupina Heart2Beat, 
sólový pár souboru Podskaláček 
a slečny Dominika Martináková, 
Matylda Hrůzková a Vivien Tichá 
s hrou na kytaru. Děti soutěžily 
ve čtyřech kategoriích a vítězové 
si převzali ceny za svá umělec-
ká díla. Všichni odcházeli domů 
s úsměvem na tváři. Srdečně vás 
zveme do SVČ, kde můžete výsta-
vu zhlédnout v po–pá od 8.00–
17.00 hodin. Těšíme se na vaši 
návštěvu!                  Julie Lišková

KATEGORIE I
• Nikola Frydrychová, MŠ Vidče, 
     Dovádějící opičky, černošky
• Dominika Šenkeříková, 
     MŠ Prostřední Bečva, Slůně
• Magdalena Martináková, MŠ Pramínek    
     Val. Bystřice, třída Motýlci, Lev
• Jakub Krejčí, MŠ 1. máje 864. 
     Sportovka, Bojíš se?
• Nikol Solanská, MŠ 1. máje 1153,    
     Africká maska
• MŠ Radost Koryčanské Paseky: 
     Papoušci v Africe, třída Angličánci

KATEGORIE II
• Žaneta Skalíková, ZŠ Horní Bečva, 
     Velbloud
• Adam Bárta, ZŠ Koryč. Paseky, Afrika
• Magdalena Tusinová, ZUŠ Vidče
• Jan Boháč, ZŠ Staré Hamry, 
     Africká maska
• Laura Stonavská, ZŠ Hutisko-Solanec, 
     Savana

KATEGORIE III
• Hana Valová, ZŠ Zubří, Lov na žirafu
• Johana Ondrušková, ZŠ Pod Skalkou, 
     Tuareg
• Adam Klestil, ZŠ Zubří, Setkání
• Hana Mikulenková, ZŠ Zubří, 
     Africká maska
• Natálie Blocková, ZŠ Dolní Bečva, 
     Afrika
• Lucie Karlíková, Gymnázium Rožnov, 
     Afrika

KATEGORIE IV
• Darina Čáslavová, SŠZePř
• Ondřej Klimpar, Gymnázium Rožnov
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Soukromé řádkové inzeráty jsou zdarma 
zveřejněny ve dvou číslech Spektra Rož-
novska. Poté jsou nahrazeny dalšími. 

� Prodám plynový průtokový 
ohřívač MORA 371/2, zemní plyn, 
výkon 17,5 kW, nový – nepoužitý. 
Tel.: 724 549 689.

� Prodám� lokální plynové topení 
WAF zn. KARMA - BETA 2, zem-
ní plyn, výkon 2,2 kW, sání a odtah 
přes zeď. Tel.: 724 549 689.

� Prodám kráječ cibule 130 Kč p. 
cena 230 Kč. Dále prodám autovy-
savač cena 350 Kč, původní cena 
530 Kč. Vše�nové. Tel.: 725 284 789.

� Prodám nové pohory Fitwell 
Marte vel 10 (44,5), bohužel mi ne-
sedí. Původní cena 4 300 Kč, nyní 
2 490 Kč. Tel.: 608 334 881.

� Prodám nová garážová vrata se 
zárubní, malou stolovou cirkulár-
ku, plechové dveře 2x1 m se zá-
rubní, starší dubové dveře 1,8×1 m. 
Tel.: 732 660 006.

� Prodám dětské plenky Bella Hap-
py  velikost 5, 12 – 25 kg, 58 kusů 
v balení. 3 balení á 270 Kč (přebyteč-
né zásoby). Telefon: 604 489 532.

� Prodám elektrokolo APACHE 
v záruce, za polovinu prodejní 
ceny. Nevhodný dar. Dále kolo 
dámské a pánské. Starší, ale plně 
funkční. Rovněž hodně použitých 
náhradních dílů, které by umožnily 
i složení dalších kol. Vše případně 
společně. Levně. Tel.: 604 733 106.

� Prodám několik psacích strojů. 
Levně. Tel.: 739 175 537.

� Prodám po jednom dítěti ros-
toucí židličku. Rozměry: v. 84 cm 
× š. 45 cm × h. 55 cm. Masiv. Cena: 
800 Kč. Kontakt: 730 574 629.

PRODÁM

ŘÁDKOVÁ INZERCE

PRONÁJEM

� Pronajmu levně garáž, 10 min. 
od centra města. Tel.: 725 611 217.
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Kam pro čerstvý vánoční stromek a přitom výrazně ušetřit?  
Ve Stříteži nad Bečvou nedaleko 
farmy JZD se již od roku 1998 
nachází plantáž vánočních stro-
mečků, firmy Radhošťtrans spol. 
s r. o. Rostou zde sazenice jehlič-
natých dřevin určené vyloženě pro 
tento jediný účel vánoční výzdo-
by. Od vysazení sazenice se prv-
ní stromečky dají řezat v šesti až 
sedmi letech. Pro své „zelenáče“ 
na Vánoce si mohou lidé na plan-
táž chodit od čtvrtka 1. prosince 
do pátku 23. prosince od 10.00 do 
17.00 hodin. „Pro zájemce budou 
nachystané již nařezané stromečky, 
ze kterých si budou moci vybrat. 
Pokud přijede například celá rodin-
ka s dětmi o víkendu, dostanou pil-
ku a budou si moci z vyznačených 
stromků sami vyhlédnout a uřezat. 
Tuto atrakci umožňujeme pouze 
s doprovodem našeho pracovníka 
za přirážku 100 Kč k ceně strom-
ku,“ říká jednatel společnosti Ivan 
Stejskal. Cenově se budou strom-
ky pohybovat na velmi příznivé 
hladině – od 250 do 999 korun 
za 1,5m až 3,5 m vysoký stromek, 
což je v průměru polovina ceny, 
za kterou se dá stejný stromek 
koupit ve městě. „V dnešní době 
by si lidé měli uvědomit, že koupí 
stromečku přímo na plantáži ušetří 
až několik stokorun, které mohou 
použít na jiné vánoční účely. Navíc 
mají zaručenu čerstvost stromků, 
protože pro přímý prodej řežeme 
stromečky maximálně na dva dny 
dopředu,“  říká k prodeji jednatel. 
„V letošním roce opět máme pro 
nejnáročnější zákazníky kategorii 
PREMIUM – stromky nevyšší kva-
lity za 999 Kč. Ve městě stojí tako-
vý stromek 1 500 a více Kč.

ky, stříhání a tvarování stromků, 
ochranu proti škůdcům. 

Stromky na plantáži určené 
k těžbě jsou opatřeny štítky, kte-
ré značí jakost stromků a že byl 
stromek vypěstován na plantáži 
vánočních stromků. „Velká výho-
da těchto stromků je, že tak brzo 
neopadají, a když už něco opadne, 
tak se nic nezabodává do koberce. 
Jehlice jsou jemné na omak, což 
jistě ocení všichni, kteří vánoční 
stromeček zdobí. Mám vyzkou-
šeno, že do konce ledna i déle 
vydrží úplně bez problémů. Pro 
stromeček doporučuji přijít nejlé-
pe kolem Mikuláše a nenechávat 
to na poslední chvíli. Stromeček 
totiž velkým teplotním šokem na-
příklad den před Štědrým večerem 
hodně trpí a vypadá pak přeschle,“ 
radí správce Ing. Pliska. 

„Někteří rádoby ochránci život-
ního prostředí propagují umělé 
vánoční stromky. Ale to je nesmy-
sl, protože kolik energie se spotře-
buje při jeho výrobě a i ten umělý 
stromek má svoji životnost a pak 
je to odpad – umělá hmota zatě-
žující životní prostředí. Naše stro-
mečky jsou pěstované vyloženě 
za daným účelem na zemědělské 
půdě (je to alternativní zeměděl-
ská činnost) a životní prostředí 
se tím nezatěžuje vůbec – právě 
naopak jsou pěkným krajino-
tvorným prvkem, spotřebovávají 
kysličník uhličitý a do ovzduší 
vypouštějí čistý kyslík,“ dodává 
ředitel společnosti. 

Až se tedy budete rozhodovat, 
kam pro vánoční stromek, jsem 
přesvědčen, že jsme vám dali touto 
reportáží správný tip. Ivan Stejskal

Letos roce bude opět fungovat 
na našich internetových stránkách 
www.radhosttrans.cz tzv. e-shop, 
kde si zájemci, kteří nemohou z ja-
kéhokoliv důvodu navštívit plantáž 
osobně, mohou objednat strome-
ček v první jakosti podle druhu 
a velikosti a my jej pak zašleme 
přepravní společností. E-shop a ce-
ník zveřejníme ve druhé polovině 
listopadu. Pokud si někdo objedná 
např. do firmy nebo po dohodě 
s rodinou či známými nejméně 
20 ks stromků, můžeme tyto při-
vézt vlastní dodávkou za minimální 
přepravní cenu a opět se tak ušetří 
spousta času a peněz.“

„Na plantáži provádíme rovněž 
doprovodný prodej větviček chvojí 

a jmelí, železných stojanů, zákazní-
kům na přání ofrézujeme silný kmí-
nek stromku a stromeček i zabalí-
me do síťoviny,“ doplňuje správce 
plantáže Ing. Pliska.

„Také budeme prodávat hnojivo 
pro ty, kteří mají stojan s vodou 
a chtějí uchovat stromeček v kondi-
ci po celou dobu.“   

Firma rovněž sadí stromečky 
do plastových kontejnerů. To zna-
mená, že si pak stromeček mohou 
majitelé po Vánocích vysadit na 
zahradě a mít ho na více použití. 
Na plantáži naleznete jedli kavkaz-
skou, smrk stříbrný či jedli ojíně-
nou a další druhy. Plantáž samotná 
vyžaduje celoroční péči – likvido-
vání travního porostu mezi strom-

Dne 12. listopadu 2016 jsme vzpomněli 
1. smutné výročí, kdy nás navždy opustila 
ve věku nedožitých 75 let naše milovaná 
manželka, maminka, tchýně a babička, paní 
Tereza�Pektorová. S láskou a úctou vzpomí-
nají manžel Jan a syn Petr s rodinou.

VZPOMÍNKA

PRODÁM, po jednom dítěti, ve velmi dobrém stavu, ros-
toucí židličku. Je určená pro dítě od 1 roku věku až pro 
školáky. Výšku sedáku i podpěry nožiček lze nastavovat. 
Je tak zaručena správná pozice při sezení u stolu, při 
kreslení, psaní… Židle je vyrobena z vrstveného masivu 
s povrchovou úpravou. Nosnost dětské rostoucí židličky je 
cca 30 kg. Rozměry: výška 84 cm, šířka 45 cm, hloubka 
55 cm. Maximální výška pozice sedáku 52 cm, minimální 
výška sedáku 39 cm. Cena: 800 Kč. Kontakt: 730 574 629.
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Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Po delší odmlce se znovu otevřely dveře do malebných a stylových pro-
stor zuberské výstavní galerie Petrohrad. Ta byla v tomto roce veřejnosti 
dosud uzavřena z důvodu stavebních úprav budovy i jejího okolí.

V Petrohradu vystavuje Ludmila Vašková

Foto: Pavel CzinegeStarosta města Lubomír Vaculín si s Marií Krupovou 
symbolicky vyměnili původní klíče Petrohradu za nové.

Foto: Alexandra BuršíkováVýstava Ludmily Vaškové s názvem Zpěv andělů otevřela po delší odmlce galerii Petrohrad. 

ZUBŘÍ • Výstava Ludmily Vaško-
vé s názvem Zpěv andělů otevřela 
po delší odmlce galerii Petrohrad. 

Na vernisáž, která se konala 
ve čtvrtek 24. listopadu, se přišly 
podívat desítky lidí, galerie byla 
doslova přeplněná. Příchozí mohli 
obdivovat na třicet obrazů, betlémy 
a keramiku.

Inspiraci pro své dílo nachází 
Ludmila Vašková především v li-
dových písních a textech. „Téma 
si hledá každý člověk, který se roz-
hodne něco tvořit. Já jsem je našla 
v obsahu lidových písní. Hledám 
zejména takové, které zachycují 
určitý prožitek člověka a mají své 
opodstatnění i po letech,“ prozradi-
la výtvarnice.

Když projíždí Zubřím, budova 
Petrohradu vždy přiláká její oči. 
Ráda tam chodí na výstavy.

„Těší mě, že tady mohu vysta-
vovat. Měla jsem zde své práce 
představit už před třemi lety, ale 
tehdy to bohužel nevyšlo, neboť 
jsem měla naslibované jiné věci 
a časově bych to nestihla,“ řekla 
Ludmila Vašková. 

Dům z poloviny 19. století obý-
vala zpočátku rodina Rozárky 
Otáhalové, neteře českého histo-
rika a politika Františka Palacké-
ho. Později Petrohrad sloužil jako 
obydlí kantorů či škola zuberského 
vyšívání. Po roce 1976 zde byla in-
stalována expozice protifašistické-
ho odboje v Zubří a na Valašsku. 
Od roku 1995 se již prvního patra 
budovy začalo užívat jako výstavní 
galerie města Zubří.

Nyní začíná nová kapitola Mu-
zea Zubří. Petrohrad dostal no-
vou fasádu, byla opravena střecha, 
půdní prostory, zázemí včetně 
kuchyňky a toalet pro veřejnost 
a v neposlední řadě bylo upraveno 
i okolí tak, aby se budova stala pří-
stupnější.

Letošní rok byl pro kulturu ve 
městě příznivý. „V březnu byly 

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

slavnostně otevřeny nové prostory 
Muzea Zubří se stálou expozicí 
a veřejnosti přístupným depozitá-
řem. V září občané města dostali 
dárek v podobě krásné, vzdušné 
a moderní knihovny. Na sklonku 
roku město Zubří dokončilo také 
rekonstrukci své historicky první 
kamenné stavby v Zubří, Petrohra-
du,“ připomněla předsedkyně Mu-
zejní rady Marie Krupová.

Závěrem neoficiální části pro-
gramu si starosta Lubomír Vaculín 
s předsedkyní Muzejní rady Marií 
Krupovou symbolicky vyměnili pů-
vodní klíče Petrohradu za  nové.

Výstava Zpěv andělů bude ote-
vřena až do 18. prosince, každý den 
kromě pondělí a středy, v době od 
14 do 17 hodin.

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel má novou laboratoř
Novou elektronickou laboratoř 
s devíti pracovišti pro odborný 
výcvik využívají od poloviny listo-
padu studenti rožnovské Střední 
školy informatiky, elektrotechniky 
a řemesel (SŠIEŘ). 

Nadnárodní společnost ON Se-
miconductor, jejíž rožnovská po-
bočka se zabývá především návrhy 
integrovaných obvodů, výrobou 
křemíkových desek a výrobou po-
lovodičových čipů, investovala do 
vybavení a pořízení přístrojů do 

elektronické měřicí laboratoře část-
ku 150 tisíc korun. 

Nové vybavení bude sloužit pro 
výuku studijního oboru mechanik 
elektronik a tříletého učebního obo-
ru elektrikář slaboproud. „Naše spo-
lečnost rozvíjí spolupráci se školami 
dlouhodobě. Zaměřujeme se zejmé-
na na podporu technického vzdě-
lávání a na motivaci technických 
talentů. Doufáme, že nová laboratoř 
pro studenty přispěje k rozvoji jejich 
technických znalostí, které jsou na 

současném pracovním trhu velice 
žádané,“ uvedl výrobní ředitel ON 
Semiconductor Aleš Cáb při slav-
nostním otevření laboratoře, které-
ho se zúčastnil také místostarosta 
Rožnova Jan Kučera. 

„Město si dalo za úkol podporo-
vat spolupráci škol, veřejné správy 
a právě podnikatelů. Vytvoření 
odborné učebny je vzorným pří-
kladem spolupráce a věřím, že se 
jedná o další krok k zintenzivnění 
této spolupráce,“ řekl Jan Kučera.

 Kromě výuky bude laboratoř 
využita i pro elektrotechnický 
kroužek školy. Společnost ON 
Semiconductor zakoupila celkem 
27 přístrojů (generátor funkcí, 
osciloskop, multimetr), které jsou 
umístěny na devíti pracovištích, 
osm je určeno pro výcvik studentů 
a jedno pro učitele. Kromě přístro-
jového vybavení společnost ON 
Semiconductor zakoupila také ná-
bytek do laboratoře za dvacet tisíc 
korun.                                        (tg)
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HUTISKO-SOLANEC • V závě-
ru října proběhl v celém katastru 
obce takzvaný podzimní sběr od-
padů, kdy byly přistaveny velko-
objemové kontejnery pro směsný 
komunální odpad, biologický od-
pad, nebezpečný odpad, tak aby 
se tento mohl legálně zlikvidovat. 
Všechny až po okraj naplněné 
kontejnery potvrdily potřebu tako-
vého jednorázového svozu odpadů 
v naší obci, byť funguje celoročně 
sběrné místo pod správou obce 
v Kašpírkách. Rovněž se potvrzuje 
potřeba vybudování nového sběr-
ného dvora, kterým se do budouc-
na zajistí podstatné snížení platby 
za likvidaci tak velkého množství 
netříděného komunálního odpadu 
z obecního rozpočtu.

K problematice spalování odpa-
dů v lokálních topeništích v návaz-
nosti na povinné revize kotlů na 

DOLNÍ BEČVA • Poslední dotač-
ní výzvu na odkanalizování obce se 
rozhodli využít v Dolní Bečvě, kde 
schází osm a půl kilometru potrubí, 
zejména v částech Dolní Rozpité 
a Horní Rozpité. 

Projektové práce pro stavební 
a územní řízení si vyžádají zhru-
ba milion korun. Tyto peníze jsou 
součástí návrhu rozpočtu obce na 
příští rok. Realizace samotná pak 
přijde na více než dvaačtyřicet mi-
lionů korun.

„Státní fond životního prostředí 
uhradí šedesát tři procent nákla-
dů, tedy přes šestadvacet milio-
nů korun. Pokud bychom přišli 
o možnost získání dotace, bylo by 
pro nás značně složité najít na pro-
dloužení kanalizace peníze. Pokud 
zastupitelé záměr schválí, bude 
nás to stát patnáct milionů korun,“ 
řekl starosta Pavel Mana s tím, že 
finanční zátěž bude rozložena do 

Dolní Bečva plánuje rozšíření kanalizace

Majitelé kotlů by neměli zapomenout na revizi

Státní fond životního pro-
středí uhradí šedesát tři pro-
cent nákladů z dvaačtyřiceti 
milionů korun. Tedy přes še-
stadvacet milionů korun.

Povinná revize spalovacího 
zdroje na pevná paliva o pří-
konu 10 až 300 kW pro tep-
lovodní soustavu se musí 
provádět jednou za dva roky.

Doba na revize kotlů se krátí. Ilustrační foto: Libor Bečák

Dolní Bečvě schází osm a půl kilometru potrubí. 
Stavět by se mohlo v roce 2018. Ilustrační foto: Jan Karásek

let 2018 až 2022. Ročně tak zapla-
tí zhruba tři miliony korun. 

Kromě rozšíření kanalizačního 
řadu plánuje obec v příštích letech 
také výměnu vodovodního řadu.

Ten podle starosty volá po výmě-
ně už roky. Lidé si totiž stěžují na 
výskyt zákalů ve vodě, které vznika-

jí při uvolňování sedimentů z vnitř-
ních stěn potrubí.

„Není to nic zdravotně závadné-
ho, ale je to na překážku při mytí 
nádobí nebo praní bílého prádla. 
A ve sklenici to působí nevzhled-
ně,“ vysvětlil Pavel Mana. Zastupi-
telstvo si proto nechalo vypracovat 

studii obnovy vodovodu, podle níž 
je nutné vyměnit stávající řady 
z oceli a litiny za polyetylenové, ve 
kterých už nedochází k ukládání 
sedimentů. 

Obnova je vyčíslena na padesát 
milionů korun. „Podle platných 
právních předpisů je majitel vo-
dovodu povinen vytvářet takové 
finanční zdroje, které pokryjí 
nejen běžné provozní výdaje, ale 
i budoucí obnovu majetku. Proto 
se zastupitelstvo letos rozhodlo 
postupně zvyšovat cenu vodného 
tak, aby si obec v průběhu dalších 
třiceti let našetřila potřebné peníze 
na výměnu řadu. Od května tak lidé 
zaplatí o třetinu více,“ vysvětlil Pa-
vel Mana. 

Od letošního roku bude Dolní 
Bečva tvořit finanční fond na zvlášt-
ním účtu v bance. Jeho příjmy musí 
každoročně dosáhnout alespoň 1,66 
milionu korun. Ani tato částka však 
nebude dostačující. 

„Obec proto bude ze svého roz-
počtu každoročně doplácet rozdíl 
mezi ziskem z vodného a potřebnou 
částkou. Pro letošní rok to bude de-
vět set čtyřicet tisíc korun,“ vypočí-
tal starosta s tím, že z fondu obnovy 
se nebudou platit nové investice do 
vodovodu jako prodlužování řadů. 
Tyto výdaje budou financovány i na-
dále přímo z rozpočtu vesnice.

Vladimír Petružela
starosta@hutisko-solanec.cz

Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

tuhá paliva do konce roku 2016 již 
bylo popsáno a zveřejněno mnohé. 
Rovněž na webových stránkách 
naší obce jsou uvedeny všechny 
podstatné a důležité informace 
včetně kontaktů na oprávněné 
revizní techniky v okolí. Povinná 
revize spalovacího zdroje na pev-
ná paliva o jmenovitém příkonu 
10 až 300 kW včetně, který slouží 
jako zdroj tepla pro teplovodní sou-
stavu, se musí provádět jednou za 
dva roky. První kontrola musí dle 

zákona proběhnout ještě v letošním 
roce nejpozději do 31. 12. 2016. 

Touto větou odpovídám na do-
tazy, které zdroje tepla musí tedy 
mít revizi. Teplovodní kotle ústřed-
ního topení a dále jen případná 
krbová kamna přímo napojená do 
ústředního teplovodního topení 
s výše uvedeným příkonem. Tudíž 
žádné sporáky, krby, krbové vlož-
ky a podobně.

K problematice dopravního zna-
čení především ve středu obce jsem 

se už několikrát zmiňoval. Od mě-
síce září však byl umístěn před pře-
chodem pro chodce v ulici ke škole 
nový prvek – betonový kužel. Tento 
prvek přispěl k zvýšení bezpečnosti 
dětí, co přicházejí a odcházejí ze 
školy, a určitě nevadí těm, které 
omezil, a to řidiče, ale asi vadí ně-
kterým mladým „výrostkům“, kteří 
i přesto, že tento kužel není snadné 
pro svou hmotnost posunout či vy-
vrátit, jsou ochotni vynaložit znač-
nou námahu k odsunutí či vyvrá-
cení tohoto prvku. Jelikož u obce 
máme stále co dělat, mohli by jistě 
tito mládenci přiložit své silné ruce 
k práci, která bude veřejností zcela 
jistě posouzena jinak, a to kladně.

V případě, že dopravní značky 
zůstanou tam, kde byly instalovány, 
aby plnily svou funkci, že se nám 
podařilo odvézt veškerý odpad do 
kontejnerů, okolo domu uklidit, za-
jistit dostatek vhodného paliva do 
zrevidovaného kotle můžeme se na 
letošní podzim a nastávající zimu 
snad i těšit. Mnozí, především děti, 
se jistě těší již na její začátek, který 
je v naší obci symbolicky odstarto-
ván rozsvícením vánočního stromu 
a mikulášským jarmarkem v první 
prosincovou sobotu.

Přijede konečně Mikuláš se svou 
družinou na saních?



1.FBK Rožnov B – Spartak Bílovec 9:3 
(3:1, 4:0, 2:2)

Úvod utkání byl sice hod-
ně svižný, ale bez větších 
šancí. Až v 9. minutě vypá-

lil z dálky Kedroň a míček nečekaně 
prošel do sítě. Hosté  sice během ne-
celé půl minuty stihli vyrovnat, ale 
Sršni brankou Štampoského šli od 
12. minuty znovu do vedení. To už 
nepustili, naopak neustále zvyšovali 
svůj náskok. O výsledku utkání roz-
hodlo druhé dějství. V něm Rožnov 

hráče Spartaku k ničemu nepustil, 
přidal další čtyři góly a o vítězi střet-
nutí nebylo pochyb. (Branky Rožno-
va: Pavel Barabáš 3, Viktořík 2, Ked-
roň, Štamposký, Šichtař, Polášek)

1.FBK Rožnov B – VÁLEC Český Těšín 4:2 
(3:1, 1:1, 0:0)

V následujícím duelu čekal béč-
ko rožnovských Sršňů druhý tým 
tabulky Český Těšín: Domácí opět 
dokázali rozhodnout v jediné třeti-
ně, tentokrát to byla hned ta úvod-

ní. Stačilo jim necelých šest minut 
a vedli 3:0. Už po pětadvaceti vte-
řinách od úvodního hvizdu otevřel 
skóre Plesník. Na začátku 5. minu-
ty přidal druhou branku Konvičný 
a drtivý nástup Rožnova potvrdil 
chvíli na to opět Plesník. Zaskočení 
hosté pak jen upravili stav třetiny na 
3:1. Ve druhé třetině se ale Těšínu 
podařilo snížit na rozdíl jediné bran-
ky, jenže domácí dokázali využít 
přesilovkou a trefou Šichtáře si opět 
zajistit dvougólový náskok.     (pam)
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Foto 2×: archiv SVČTým ZŠ 5. května skončil na turnaji 3. tříd čtvrtý.Nejlepší celky turnaje 3. tříd si odnesly poháry a diplomy.

Pavel Machů
pavel.machu@post.cz 

Sportovní hala na Koryčanských Pasekách hostila turnaj žáků 3. tříd 
v sálové kopané, který má už dlouholetou tradic. Dříve jej často na-
vštěvovali trenéři  přípravek, kteří hledali talentované hráče.

Fotbalový turnaj vyhrála Valašská Bystřice

Do turnaje se přihlásily 
týmy ze šesti škol. „K čty-
řem rožnovským se při-

dala družstva z Valašské Bystřice 
a Dolní Bečvy,“ řekl Pavel Navařík 
z pořádajícího Střediska volného 
času. Fotbalisty nejprve čekaly boje 
ve skupinách. 

Vítězové skupin se pak utkali  
o pohár pro vítěze, druzí a třetí 
o celkové umístění. Nejlepším tý-
mem turnaje se nakonec stal výběr 
3. třídy Základní školy z Valašské 
Bystřice, který ve finále porazil 
Dolní Bečvu. V boji o bronz vyhrá-
la ZŠ Videčská nad ZŠ 5. května. 

Pátá pak byla ZŠ Sedmikráska 
a poslední skončila domácí ZŠ 
Koryčanské Paseky.

„Turnaj má už dlouholetou tra-
dici a dříve jej často navštěvovali 
trenéři fotbalových přípravek, 
kteří hledali talentované hráče 
do svých oddílů,“ poznamenal po 

skončení turnaje Pavel Navařík. 
I letos by určitě měli z čeho vybí-
rat. Šikovných fotbalistů tady bylo 
hned několik. Nejlepším z nich byl 
vyhlášen Jan Křenek z vítězné Va-
lašské Bystřice, nejlepším branká-
řem pak Daniel Rára ze Základní 
školy Videčská.

Hokejistům Rožnova se v krajské lize nedaří

Utkání s třetím týmem 
tabulky nezačalo pro do-
mácí špatně. Už ve 4. mi-

nutě zužitkoval Cvečka přihrávku 
Holého a Rožnov vedl 1:0. Hosté 
se snažili vyrovnat, ale jejich šance 
zlikvidoval  brankář Hnilica. Jenže 

Hokejistům Rožnova se v letošní sezoně krajské ligy nedaří. 
Jen v úvodních čtyřech utkáních se jim podařilo získat body 
za výhru nad Krnovem a Novým Jičínem. Od poloviny října 
jdou od porážky k porážce, nepomáhá ani výhoda domácí-
ho prostředí. Naopak, na vlastním ledě prohráli už sedm zá-
pasů za sebou, naposledy s Horním Benešovem.

Pavel Machů
pavel.machu@post.cz 

při jednom ze zákroků si natáhl 
tříslo a zápas pro něj skončil. Mís-
to něj v 6. minutě nastoupil Mizera. 
Domácí nečekaná výměna branká-
řů v úvodu zápasu rozhodila, hosté 
toho dokázali využít a dvěma góly 
otočili skóre. „Myslím si, že zranění 
Hnilici hodně ovlivnilo další průběh 
utkání. Vymlouvat se ale na to ne-
můžeme, prostě nám to v poslední 
době nehraje. Když zachytá bran-
kář, nedaří se útoku a naopak,“ řekl 
trenér Rožnova Luboš Poruba. 

Do konce první třetiny inkaso-
vali domácí ještě tři góly a převaha 
hostů pokračovala hned v úvodu 
druhé části, kdy zvýšili svůj náskok 
na 1:7. „Už delší dobu se potýkáme 
s absencí klíčových hráčů, ať už 
kvůli nemoci či zaměstnání. Dnes-
ka třeba chyběli Kroupa, Vojkůvka, 
Kitzberger, Koryčanský a Vyvijal,“ 
vyjmenoval Luboš Poruba rožnov-
ské ztráty.

Zápas nakonec skončil vysokou 
porážkou Rožnova 1:10. V tabulce 
krajské ligy je poslední a navíc jej 
čekají zápasy na ledě soupeřů.

„Musíme se s tím nějak poprat 
a věřit, že konečně začneme pro-
měňovat šance, kterých v utkáních 
nemáme zrovna málo. Bez toho se 
vyhrávat nedá,“ řekl na závěr Lu-
boš Poruba.

Jan Fiedler byl zvolen novým 
předsedou a statutárním zástup-
cem TJ Rožnov pod Radhoštěm. 
Funkci převzal po zesnulém Janu 
Pargačovi.

Ve středu 16. listopadu se kona-
la výroční konference TJ Rožnov. 
Jejím hlavním úkolem bylo doplnit 
výkonný výbor a zvolit nového před-
sedu organizace po Janu Pargačovi, 
který nedávno náhle zemřel.

„Za účasti 33 delegátů, kteří za-
stupovali 1 731 členů sdružených 
v devatenácti oddílech, proběhly 
doplňující volby do výboru a volba 
předsedy. Stávající výkonný výbor 
byl doplněn na potřebný počet 
7 členů,“ vysvětlil Jan Fiedler, kte-
rý byl následně absolutní většinou 
32 hlasů zvolen do čela rožnovské 
TJ jako předseda a zároveň statu-
tární zástupce.

„Mou snahou, a také snahou 
všech kolegů ve výkonném výboru 
TJ, bude plynule navázat na výsled-
ky TJ Rožnov v minulém období. 
Těším se spolupráci se všemi spor-
tovními oddíly i sportovci. A samo-
zřejmě věřím v dobrou spolupráci 
s dalšími subjekty a organizacemi 
včetně města Rožnov pod Radhoš-
těm,“ uvedl už jako nový předseda 
TJ Rožnov Jan Fiedler.

Osmatřicetiletý Jan Fiedler je 
rožnovským občanem.                    (tg) 

KRÁTCE

TJ Rožnov
vede Jan Fiedler

Rožnov – Horní Benešov 1:10 
(1:5, 0:4, 0:1)

Béčko Sršňů vyhrálo oba domácí zápasy
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Foto: Jan PavlicaNa nejvyšším stupni vítězný tým ve složení Lukáš Kuběna, Robert Křenek, Filip Křenek a Adam Křenek.

LÉTO 2017
Prodej zájezdů na léto 2017

bude zahájen od 1. prosince!!!

TURECKO
jen v elektronické podobě 

s nejnižšími cenami na trhu
CHORVATSKO • ITÁLIE

MAĎARSKO – termály 
BÜKFÜRDÖ – SÁRVÁR
4 dny v termálních lázních!

TERMÍN: 28. 4.–1. 5. 2017
CENA: 5 000 Kč
Cena zahrnuje: dopravu autokarem, 
3x ubytování s polopenzí, pobytovou 
taxu, technického vedoucího, vstup do 
termálních lázní Bük, povinné pojištění 
pro případ úpadku CK
Cena nezahrnuje: komplexní poj. léč. výloh,
vstup do termálů Sárvár v poslední den
Nástupní místa: Frenštát, Rožnov, Val. Me-
ziříčí, Vsetín, Zlín, Otrokovice atd.

PŘEDVÁNOČNÍ VÍDEŇ
SOBOTY: 3. 12., 10. 12., 17. 12.
CENA: 590 Kč/os.
Cena zahrnuje: dopravu autokarem, prů-
vodce, 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

INZERCE

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

ZAUJALO NÁS

Pavel Machů
pavel.machu@post.cz 

Veřejný závod družstev ukončil letošní sezonu skokanského 
areálu na Bučiskách. Startovalo na něm osmnáct týmů z České 
i Slovenské republiky, tři z nich byly z pořádajícího Rožnova.

Vítězství ve skocích na lyžích

„Tento závod má svá spe-
cifická pravidla. Každý 
člen družstva, bez ohledu 

na věk, si vybere jeden můstek, na 
kterém chce skákat, a součet jejich 
bodů pak tvoří výsledek týmu,“  
řekl Jan Pavlica, předseda oddílu 
skoků na lyžích TJ Rožnov. Ve sko-
kanském areálu Bučiska byly při-
praveny všechny čtyři můstky, od 
nejmenšího K 9 až po K 70. 

Z vítězství se radoval tým Rož-
nov 1, který tvořilo rodinné druž-
stvo Křenků pod vedením nejstar-
šího, jednačtyřicetiletého Roberta 

Křenka. Ten si zvolil můstek K 15, 
na K 9 byl osmiletý Adam Křenek, 
na K 38 desetiletý Filip Křenek 
a tým doplnil šestnáctiletý Lukáš 
Kuběna na K 70. Na můstcích 
získali dvě první, jedno druhé 
a jedno jedenácté místo a nasbí-
rali 331 bod, což jim zajistilo vý-
hru v soutěži. Druhá a třetí příčka 
patřila výběrům Liberce, čtvrtá 
skončila Bánská Bystrica. „V závo-
dech jsme měli celkem čtyři týmy. 
Kromě vítězného Rožnova 1 ještě 
Rožnovy 2, 3 a spojené družstvo 
Rožnova a Frenštátu,“ doplnil Jan 

Pavlica informace o závodě. Rož-
novská dvojka ve složení Daniel 
Škarka, Martin Opálka, Dalibor 
Marek a Jan Pavlica byla pátá, 
spojený tým, v němž z Rožnova 
startovali Marián Trčka a Robert 
Šupola skončil patnáctý a předpo-
slední, sedmnácté místo patřilo 
Rožnovu 3 v sestavě Edita Škarko-
vá, Michaela Rajnochová, Ondřej 
Trčka a Zdeněk Bahner.

Pro rožnovské skokany na lyžích 
tím ale sezona nekončí. 26. listopa-
du je čekají další závody v polské 
Wisle.

Rožnovský tenisový klub 
uzavírá další sezonu. Ta 
letošní byla v jeho devíti-

leté historii zatím nejlepší
Zasloužila se o to především dva-

náctiletá Tereza Křenková, které se 
podařilo v kategorii mladších žákyň 
proniknout do popředí celostátního 
žebříčku. Nakonec skončila na jede-
náctém místě. „Musíme si ale uvě-
domit, že mezi nejlepšími šestnácti 
jsou jen hráčky z věhlasných teniso-
vých oddílů, jako je Sparta Praha, 
ČLTK Praha nebo Agrofert Pros-
tějov. Jejich tréninkové podmínky 
jsou s našimi nesrovnatelné,“ uvedl 
tajemník Rožnovského tenisového 
klubu Josef Vaculín. O to víc je třeba 
vyzdvihnout práci jejího trenérské-
ho týmu. Terezku do jejich prvních 
tenisových krůčků vede trenérka 
Hana Vaculíková. Poslední dva roky 
se jí navíc věnuje i kondiční trenér 
Pavel Nováček. V příští sezoně bude 
už Tereza Křenková nastupovat 
o kategorii výš, ve starších žákyních, 
a všichni věří, že i tam se dokáže 
prosadit. Radost Rožnovskému te-
nisovému klubu nedělá jen Terezka. 
V mladších žácích se na turnajích 
i v utkáních družstev dařilo také Te-
reze Zezhulčíkové, Katce Fukalové, 
Vendule Kubáňové a Barče Káňové. 
Ve starších pak dosáhli dobrých 
výsledků Aneta Chudějová, Bára 
Fukalová a Petr Janík a v dorostu 
David Michut a Tereza Valová.

„Poděkování patří samozřejmě 
i trenérskému týmu. Již zmiňované 
Hance Vaculíkové, Jardovi Mrlíko-
vi, Kubovi Bambuchovi. A musím 
zdůraznit, že klub by nedosaho-
val  takových výsledků bez přízně 
a podpory našich hlavních part-
nerů, rožnovské radnice a nadace 
manželů Hradilových,“ řekl na zá-
věr Josef Vaculín.

Nová sezona začíná halovými 
turnaji. Ty rožnovské se budou 
hrát na třech kurtech Synottip 
haly, která stojí vedle fotbalového 
stadionu.                              (pam)

Tenisová sezona


