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Architekti představili projekt na přístavbu knihovny. Budovu navrhli
především jako místo setkávání
a obohacení kulturního života. Strana 4

Na Pustevnách se začal stavět Libušín. Na místě vyhořelé chaty už stojí
nový základ a několik trámů. Hrubá
stavba bude do konce roku. Strana 5

Sledujte nás na www.spektrumroznovska.cz

Sledujte nás na www.spektrumroznovska.cz

Škola a mateřinka patří městu
Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Budovy Mateřské školy na Koryčan
ských Pasekách a Základní školy
Záhumení patří Rožnovu pod Rad
hoštěm. Rozhodl o tom Krajský
soud v Ostravě. Město tak vyhrálo
jednu z řady bitev ve sporu, který
už léta vede se společností Immo
bilien Pirker Reality (IPR). Ta nyní
zvažuje další postup, jak rozhodnutí
zvrátit ve svůj prospěch.
Spravedlnost nachýlila ramena
k Rožnovu v pátek 2. června, kdy
město uspělo se svým odvoláním
proti únorovému rozsudku Okres
ního soudu ve Vsetíně, pobočce
Valašské Meziříčí.
„Naši žalobu tehdy soud zamítl
jednak jako nedůvodnou s odvo
láním na fakt, že vlastnické právo
k budovám již určil. Druhým odů
vodněním bylo, že předávací pro
tokol z roku 1991 z majetku spo

Spravedlnost nachýlila ramena k Rožnovu. V pátek 2. června rozhodl Krajský soud v Ostravě
o tom, že budovy Mateřské školy Koryčanské
Paseky a Základní školy Záhumení patří městu.

lečnosti Tesla Rožnov do majetku
města není nabývacím titulem, pro
tože v něm chybí projev vůle účast
níků tohoto projektu,“ vysvětlila
vedoucí právního odboru Rožnova
Olga Vrublová.
Krajský soud v Ostravě však roz
hodnutí zvrátil v prospěch města.
Proti rozsudku se není možné
odvolat. „S pravděpodobností
hraničící s jistotou podáme do
volání k Nejvyššímu soudu. Kraj
ský soud již jednou pravomocně
rozhodl, že budovy školy a školky
patří Immobilien Pirker Reality,
a podle našeho názoru není mož
né na základě dokumentů, který
mi Rožnov argumentuje a jejichž
právní podstatu jsem zpochybnil,
převést vlastnictví,“ poznamenal
právní zástupce společnosti IPR
Jiří Bönisch.

Soudní tahanice se může táh
nout ještě roky, neboť Nejvyšší
soud jej může vrátit znovu k pro
jednání okresnímu soudu.
„Do doby, než spor skončí, chce
me mít nájemní smlouvu s platným
vlastníkem budov. Zatím proběhla tři
kola jednání, kdy jsme si dokument
připomínkovali, ale zatím nepadla
shoda. Můžeme ale garantovat, že
výuka v obou školách není ohrože
ná,“ ubezpečil starosta Radim Holiš.
Podle ředitelky Základní školy
Záhumení Jany Flesarové se nejis
tota poslední roky odráží na počtu
školáků přicházejících k zápisům
do prvních tříd. „Pociťujeme mírný
pokles zájmu, ale jsme optimisté,
věříme, že to dobře dopadne. Rodi
če budeme o rozsudku a dalším po
stupu města informovat na třídních
schůzkách,“ řekla ředitelka.
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Lidé budou o parkovišti hlasovat v anketě
Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Ulice Vítězná, Horská, 5. května
a Kulturní. Všude tam mají pro
blém projet hasiči, zdravotníci
nebo popeláři. A tam také chtějí
pracovníci radnice nechat postavit
parkoviště. V každé z nich by mělo
přibýt mezi čtyřiceti až padesáti
místy. V Kulturní ulici zřejmě vy
roste parkovací dům.
Nejvíce problémů zatím přinesl
plán postavit parkoviště ve Vítězné
ulici. V březnu se konalo veřejné
projednání s místními obyvateli,
kterým pracovníci radnice před
stavili jednotlivé varianty řešení.
Protože ale většina příchozích pa
třila k odpůrcům parkování před
domem, neshodli se na žádném
z nabízených řešení.

Kdo má auto, chce parkovat. Kdo ho nemá, upřednostňuje zeleň. Obyvatelé Vítězné ulice se ale musejí pro některou z navržených variant na stavbu parkoviště
rozhodnout. Auta brání průjezdu vozů integrovaného záchranného systému.

„Nesouhlasíme ani s jedním návr
hem, protože by nám výrazně ubyla
zeleň. A to nejen trávník, ale také
stromy. A přišli bychom dokonce
o jediné dětské hřiště, které máme,“
řekl například Dušan Štajer.
V ulici nyní stojí auta na černo.
Protože je ale silnice úzká, auta
brání průjezdu vozů integrovaného
záchranného systému.
Parkoviště bude sloužit pro sto
padesát bytových jednotek. „Proto
bychom rádi počet odstavných míst
maximalizovali. Část lidí je ale proti,
vadí jim, že by se před domem par
kovalo. Nabídli jsme jim proto alter
nativu, že zkulturníme vnitroblok,
kde by lidé trávili volný čas. Podle
nás totiž prostor před domem neza

chrání, jestli parkoviště posuneme
o dva metry dopředu, když už se
tam stejně na černo stojí,“ přiblížil
vedoucí odboru rozvoje Ivo Marcin.
Pracovníci radnice nyní připra
vují anketu, v níž budou osloveni
a dotazováni k různým variantám
řešení všichni obyvatelé Vítězné uli
ce. Tím se zabrání případnému ma
nipulování s hlasy. „Budeme domy
obcházet a lidem jednotlivá řešení
vysvětlovat, aby se mohli adekvátně
rozhodnout. Pokud se většina k ně
jaké variantě přikloní, jdeme do ní,
abychom mohli začít co nejdříve
stavět,“ řekl starosta Radim Holiš.
Pro kolik aut by mohlo parkoviš
tě sloužit, bude zřejmé až po vyhlá
šení vítězné varianty.

Nejpokročilejší je příprava výstav
by parkoviště v Horské ulici, kde by
mělo vzniknout padesát stání. Tam
se finišuje projektová příprava. Je
dinou komplikací je přeložka spo
lečnosti ČEZ, stále se ale počítá se
zahájením prací na podzim.
Parkoviště v ulici 5. května je také
ve fázi projektové přípravy. Uskuteč
nilo se už jednání s vlastníky byto
vých domů, stavět by se tak mohlo
začít zkraje příštího roku. V Kultur
ní ulici zřejmě v budoucnu vyroste
parkovací dům. „Těch míst je tam
potřeba tolik, že jiná varianta není
ani možná,“ doplnil Radim Holiš.
K článku zařazujeme rubriku Názory zastupitelů, kterou naleznete na straně 7

Město se na jeden den vrátilo do slavných časů lázeňství

Dopoledne sice počasí programu nepřálo, ale odpolední sluníčko už do městského parku
Foto: Lenka Vičarová
přilákalo stovky návštěvníků, kteří si chtěli připomenout tradici dříve lázeňského města.
Podle ohlasů návštěvníků
by nebylo špatné, kdyby se
v městském parku krásně
oděné dámy v kloboucích
i vymóděné pány v buřinkách s vycházkovými holemi potkávali častěji.
Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Syrovátkové a pivní lázně, inhala
torium a sluneční lázně, pleťové
masky, cvičení se vzduchoplavci,
vyjížďky na pramici, turnaj v pé
tanque, či ochutnávky žinčice,
piva a bylinného čaje. To vše si
v sobotu 10. června užili návštěv
níci akce Rožnov lázeňský, uspo

řádané u příležitosti oslav 750 let
Rožnova pod Radhoštěm.
„Chtěli jsme uspořádat program,
který by místní obyvatele i turisty
vrátil do časů, kdy bylo město slav
né díky svému lázeňství. A ti, kteří
přišli navzdory počasí, si to užili
a atmosféru nasáli,“ řekl mluvčí
radnice Tomáš Gross s tím, že ná
vštěvníci se vrátili do historického
období let 1796 až 1960.
„Kdyby nepršelo, bylo by to urči
tě lepší, ale my si to užíváme i tak.
Byli jsme na zdravotní vycházce na
kopci Kozáku, kde jsme dýchali
čerstvý vzduch a obdivovali krásné
okolí. Poté jsme navštívili inhalato
rium, kde jsme se po výstupu zre
laxovali,“ prozradila Anna Trčková
z Tylovic, která dorazila v historic
kém kostýmu.

Ty měla většina návštěvníků. Jen
málokdy si člověk při pohledu na
ostatní uvědomil, že se píše rok
2017. Kdo přijel parním vlakem,
prožil dokonalou iluzi. A kdo měl
možnost se svézt v automobilovém
veteránu, také.
„V inhalatoriu dýchají příchozí
vzduch prosycený bylinkami. Všich
ni, kdo mají problémy se zdravím
od nás dostali léčebné rady, zacvi
čili si a vypili léčivý nápoj vyrobený
tajnou recepturou,“ přiblížila Marie
Rethyová, předsedkyně Spolku rož
novských žen, který se na akci pořá
dané městem spolupodílel.
Návštěvníci si mohli vychutnat
také Rožnovské thé.
„Směs, ze které je vyroben, vychá
zí z původních bylin, které se tady mí
chaly a nabízely lázeňským hostům,

aby se jim lépe dýchalo a ulevilo se
jim v nemoci. Čaj byl namíchán pro
oslavu sedmi set padesáti let města,
je to lahodná směs sušeného ovoce
a bylin,“ prozradila Marcela Slížková
z městské knihovny, která na sobot
ním programu spolupracovala.
Aby iluze historie byla dokona
lá, lázeňské promenádní koncerty
hrál Beskydský orchestr ZUŠ Rož
nov a Stanley`s Dixie Street band
z Kopřivnice.
Součástí programu byly také ko
mentované lázeňské vycházky na ko
pec Kozák k „hři
bu“ a na Karlův
kopec k Jurkovi
čově rozhledně.
Prohlédněte si
fotogalerii:
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Projekty na knihovnu a kulturák budou za rok
Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Smlouvy na projekční práce spojené
se stavbou kulturního centra a pří
stavbou knihovny jsou podepsány.
Vypracováním dokumentace byla
pověřena společnost Archteam,
tedy vítěz architektonické soutěže.
Cena je stanovena na 10 milionů
700 tisíc korun bez DPH.
„Loni v prosinci byl vybrán nej
vhodnější soutěžní návrh, pak pro
bíhalo jednací řízení bez uveřejnění,
kde se dojednávaly podmínky na
vyspecifikování projektu. Návrh se
musí převést do reálu, kdy každá po
ložka včetně mobiliáře musí být vy
specifikována, a to i cenově,“ přiblížil
vedoucí odboru rozvoje Ivo Marcin.
Projekční práce by měly být ho
tovy v polovině příštího roku, kdy
bude možné zahájit výběr dodava
tele stavby.

Pokud vše půjde podle plánu, měly by být stavby zahájeny na podzim příštího roku s tím, že cena za stavbu kulturního centra je zastropována na 110
milionech bez DPH a za přístavbu knihovny na 30 milionech bez DPH.

„Pokud vše půjde podle plánu,
měla by být stavba zahájena na
podzim příštího roku s tím, že cena
je zastropována na sto deseti milio
nech bez daně z přidané hodnoty,“
řekl Ivo Marcin.
Také cena na přístavbu knihovny
je zastropována. Nesmí překročit
třicet milionů bez daně. Smlouvu
na projekční práce podepsalo měs
to s týmem architektů, který zvítězil
v architektonické soutěži, jmenovitě
s Karlem Kubzou, Martinou Fojtí
kovou, Milanem Jojou a Annou Ba
řinovou a Radimem Horákem.
Dokumentace by měly být zpra
covány v polovině příštího roku
a budou stát 2 miliony 452 tisíc ko
run. Také na knihovně by se mělo
začít pracovat na podzim roku
2018.

„Jsme rádi, že máme obě největ
ší projekční práce pod smlouvou.
Předpokládáme, že v nejbližší době,
tak jak to vyplynulo z jednání, kdy
jsme trvali na podmínkách, které
jsme zadali do architektonických
soutěží a jež schválilo zastupitel
stvo, dojde ke korekcím samotných
návrhů tak, aby byly zapracovány
všechny připomínky nás investorů.
Chceme dodržet garantované ná
klady schválené zastupitelstvem,“
řekl starosta Radim Holiš.
Vítězné návrhy z architektonic
kých soutěží, jež budou v následují
cích měsících detailně rozpracovány,
ředitele knihovny i ředitelku T klubu
– kulturní agentury uspokojily.
Podle Pavla Zajíce návrh splňuje
všechny požadavky, které byly na
přístavbu kladeny.

„Nároží je citlivě zakomponová
no, vhodně doplňuje vilu a skvěle
s ní komunikuje. Vzniká tak zcela
jiný pocit z prostředí a nová kvalita,
která není ani extravagantní, ani kon
zervativní,“ řekl ředitel knihovny.
Podle Lenky Vičarové je v návr
hu na kulturní centrum zakompo
nováno vše, čím by mělo kvalitní
zařízení disponovat.
„Diváci i pořadatelé akcí budou,
podle mého názoru, spokojeni. Bu
dou mít možnost pohodlně sedět,
uvidí na pódium, uslyší, budou mít
k dispozici odpovídající sociální za
řízení a nebudou ve stísněném pro
středí bez možnosti větrání a kli
matizace. Tohle vše návštěvníky už
dlouhé roky trápí,“ přiblížila ředi
telka T klubu – kulturní agentury.
O tématu se dočtete také na straně 4

Čtěte aktuální zpravodajství, komentujte, diskutujte, hlasujte v anketách. www.spektrumroznovska.cz

Zpívalo plné náměstí. A Rožnov má zápis v České knize rekordů
Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Přes dva tisíce sto lidí notovalo ve
čtvrtek 1. června ráno na Masa
rykově náměstí píseň Rožnovské
hodiny. Pokus o zápis do České
knihy rekordů v počtu zpěváků zpí
vajících lidovku v místě, ze kterého
píseň pochází, se tak zdařil.
„Ten nápad je naprosto origi
nální, protože už jsme registrovali
několik rekordů, při němž zpívalo
velké množství lidí najednou. Ale
zpívat píseň, která pochází přímo
z toho místa a v takovémhle počtu,
to je skutečně unikum,“ řekl pre
zident Agentury Dobrý den Miro
slav Marek.
Oficiální počet zpěváků se zasta
vil na čísle 2 101. „A to je nový re
kord, kterým se Rožnov zapsal do
naší knihy rekordů,“ vyhlásil Miro
slav Marek.
Akce se uskutečnila v rámci
750. výročí města. A i když větši
nu zpívajících tvořily děti z mateř
ských a základních škol, které se za
pojily do oslav, přišla spousta lidí,
kteří chtěli k rekordu přispět.
„Chtěla jsem se podívat na
plné náměstí. Nejsem původně
z Rožnova, přestěhovala jsem se
tu před třemi lety za manželem ze
Zlína, ale musím říct, že bych už
neměnila. Je tu krásně, klid, cel

Na náměstí přišlo zpívat 1 800 dětí a 300 dospělých. Foto: Alexandra Buršíková
ková pohoda mezi lidmi, dobře
se mi tu žije,“ prozradila Martina
Obšívačová.
Píseň Rožnovské hodiny done
dávna neznala. „U nás se nezpívala
a ani v hudebce na základce nás
ji neučili. Moc se mi ale líbí. Je
chytlavá a člověk se ji naučí za pár
chvil,“ řekla matka dvou dětí.
K rekordu přispěla také Věra
Folvarčná. „Mám tu píseň moc
ráda, jsme muzikantská rodina,
takže jsem ji zpívala už mnoho

krát. Jsem ráda, že se zápis povedl
a o našem městě se bude zase mlu
vit,“ řekla žena, která žije ve městě
už čtyřicet let.
Zanotovat si na náměstí přišlo
1 800 dětí a 300 dospělých. Hu
dební doprovod zajistila cimbálová
muzika Marijánek z místní základ
ní umělecké školy.
„Tu píseň mi zpívala babička,
když jsem byla mladá. A napadá
mě, že ty rožnovské hodiny dnes
nebijú vůbec smutně, ale moc ve

sele. Chtěla bych poděkovat ma
teřským a základním školám, kte
ré s námi na akcích v rámci oslav
pracují už celý rok,“ řekla místosta
rostka Kristýna Kosová.
Program oslav pokračuje 5. až 9.
července Slav
nostmi pod Rad
hoštěm.
Program oslav
naleznete zde:
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Architekti představili projekt přístavby knihovny
Veronika Kusá

zpravodajstvi@zpravyzvalasska.cz

Uspokojivé vyřešení prostor urče
ných pro městskou knihovnu je
dlouhodobým a nelehkým téma
tem. Proto byla v loňském roce
vyhlášena soutěž o návrh na její
přístavbu. Tu vyhrál tým architek
tů ve složení Karla Kubzy, Milana
Joji a Anny Bařinové. Ve čtvrtek
15. června se v podkroví knihov
ny uskutečnila veřejná prezentace
vítězného návrhu za účasti autorů.
Ti během ní prozradili podrobnosti
o svém návrhu i to, proč přístavbu
navrhli právě takto.
,,Kromě knihovny jsme řešili i ve
řejný prostor, aby byla knihovna co
nejvíce napojena do města. Návrh
využívá jednak prostranství před
knihovnou i krásnou zahradu za ní.
Naše přístavba odděluje knihovnu
od zahrady a vytváří malý amfite
átr, aby zde vzniklo živé místo,“
prozradil architekt s rožnovskými
kořeny Karel Kubza.
Architekti vnímají prostředí před
knihovnou jako nový prostor, kte
rým se dá procházet a kde je možné
se potkávat. ,,Chtěli jsme, aby to ne
bylo jen místo, které se musí udržo
vat, ale které přinese novou kvalitu
celému Rožnovu. Měly by zde být
travnaté plochy s ovocnými stromy,
které budou na jaře kvést. Konzul
tujeme to neustále i se zahradním
architektem a klademe na to zásad
ní důraz. Ten prostor má být atrak
tivní, funkční a měl by návštěvníky
postupně vtáhnout do nové knihov
ny,“ vysvětlil spoluautor vítězného
návrhu architekt Milan Joja z Brna.
Změnou bude také vstup do
knihovny. Stávající se zruší a vy

Architekti zdůraznili, že záměrem soutěže bylo navrhnout
knihovnu nikoli ve smyslu, v jakém ji lidé znají, ale především jako místo setkávání a obohacení kulturního života.

Veřejná prezentace vítězného návrhu se uskutečnila v knihovně ve čtvrtek 15. června. Na snímku architekt Milan Joja. Foto: Veronika Kusá
tvoří se nový do přístavby, který
bude spojen s malou kavárničkou,
s recepcí a otevřenými prostory. Ty
jsou řešeny tak, aby byly hodně vari
abilní a daly se uzpůsobit, proto je
v místnostech využíván především
nábytek, který se dá v případě potře
by posunout. Nově zde vznikne i sál
pro šedesát lidí. Ten by měl rozšířit
možnosti kulturního vyžití ve městě.
Knihovna samotná se rozdělí na
tři oddělení. Pro dospělé, mládež
a děti. Dětské oddělení bude ma
ximálně otevřené a je koncipované
tak, aby zde člověk mohl trávit pří
jemný čas. Sednout si, zastavit se
a dívat se do zahrady. Určité změny
proběhnou i ve stávající budově.

,,Rádi bychom halu otevřeli o pat
ro výš, aby každý, kdo do knihovny
vejde, věděl, že je propojena přes
dvě podlaží. Abychom tam dostali
tu velkorysost a komunikaci a aby
na sebe lidé mohli mávat z ochozu.
Přibyde také bezbariérový výtah
a diskutujeme i nové rozmístění
kanceláří. Celý prostor výrazně oži
je, už to nebude jen taková uzavřená
skořápka, “ přiblížil projekt Kubza.
Architekti zdůraznili, že záměrem
soutěže bylo navrhnout knihovnu ni
koli ve smyslu, v jakém ji lidé znají,
ale především jako místo setkávání
a obohacení kulturního života.
,,Hodně jsme při tom mysleli na
to, jak se ta knihovna jako instituce

bude vyvíjet. Doufáme, že papíro
vá knížka neumře, ale zároveň se
to bude posouvat do té komunitní
a vzdělávací role. Nebude to jen bu
dova, kam si budou lidé chodit půjčo
vat knížky, ale kam se chodí vzdělá
vat, setkávat se a něco spolu zažívat.
Věříme, že to bude fungovat,“ uvedl
na závěr besedy architekt Joja.
,,Pro mě je to naděje na splněný
sen. Za minulá období se to nepoda
řilo ani posunout, proto mám pocit,
že pokud se to teď zdaří, tak to bude
nádherné. Návrh se mi líbí, je to něco
nového, ale věci uvnitř se budou mu
set prodiskutovávat, například pro
story pro knižní fond,“ řekla bývalá
ředitelka Jarmila Mikulášková.

ROŽNOVSKÁ RADNICE INFORMUJE

Pětidenní Slavnosti pod Radhoštěm jsou za dveřmi
Marek Havran

zpravodajstvi@zpravyzvalasska.cz

Vrchol oslav 750 let města Rožnov
pod Radhoštěm přijde na řadu na
začátku prázdnin, kdy ovládnou
celé město pětidenní Slavnosti pod
Radhoštěm (5.–9. července). Zde
si přijde na své opravdu každý, pře
devším pak rodiny s dětmi.
Více než tři desítky akcí, od těch
menších až po vrchol oslav v po
době pětidenních Slavností pod
Radhoštěm na začátku července.
Takové jsou oslavy 750 let města
Rožnov pod Radhoštěm, které prů
běžně protínají celý rok 2017.
Město zapojilo do celoročního
průběžného slavení široké spek

trum organizací, mateřské i základ
ní školy, spolky a samozřejmě také
své příspěvkové organizace T klub
– kulturní agenturu, středisko vol
ného času a městskou knihovnu.
Výsledkem tak je
souhrn akcí různé
velikosti i charakteru,
které oslavují kulaté
výročí města. Některé
z nich již úspěšně proběhly, jako
například literární soutěž o Poklad
strýca Juráša, Rožnováci v záři re
flektorů o slavných rodácích, Rož
nov lázeňský nebo úspěšný pokus
o zápis do České knihy rekordů
ve zpěvu písně Rožnovské hodiny.
Oslavy vygradují právě nyní, na za
čátku prázdnin.
Ve středu 5. července se v měst
ském parku u hudebního altánu

uskuteční Divotvorný park – zá
bavné odpoledne pro děti i dospě
lé v městském parku se spoustou
dětských aktivit, soutěží, předsta
vení a workshopů. V podvečer od
18.30 přijde na řadu
koncert idolu mlad
šího publika zpěvá
ka Sebastiana, jehož
největší hit Toulavá
má na You tube na české poměry
neuvěřitelných 21 milionů zhléd
nutí. Večer zhruba od 20.30 hodin
si pak přijdou na své starší roční
ky a rockeři, které potěší koncert
Lucie revival Praha. O den poz
ději na prostranství před bývalým
ředitelstvím Tesly rozdivočí celé
město akce Valašské zkušebny. Ta
představí nejen místní kapely, ale
také hosta na závěr – legendární

The Plastic People of the Uni
verse. V pátek 7. července bude
patřit celý den opět nejmenším,
na programu bude Dětský den
v městském parku a také Pohádko
vý les, který končí na Jurkovičově
rozhledně. Víkend pak vyvrcholí
39. ročníkem Rožnovských slav
ností, které ve Valašském muzeu
v přírodě potrvají od pátku až do
neděle.
Přijet můžete o víkendu také ob
líbeným parním vlakem, který bude
pendlovat mezi Valašským Meziří
čím a Rožnovem pod Radhoštěm
v sobotu 8. července.
Kompletní a aktuální informace
k oslavám města najdete vždy na
webu www.roznov750.cz, popřípa
dě také na novém turistickém webu
města www.visitroznov.cz.
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Libušín se vrací na Pustevny. Po třech letech
Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Nejdůležitější etapa obnovy vyho
řelé chaty Libušín odstartovala. Po
navezení trámů na Pustevny začali
dělníci s jejím roubením. Zahájení
a slavnostního zasazení jednoho
z trámů se ujal ministr kultury Da
niel Herman a ředitel Valašského
muzea v přírodě Jindřich Ondruš.
„Dostali jsme se do fáze, která je
nejdůležitější, protože od této chví
le bude stavba viditelně růst. Navíc
kouzlo Libušína jakožto roubené
stavby spočívá právě ve zpracování
dřeva,“ řekl ve svém úvodním proje
vu pan Ondruš.
Dřevo určené pro opětovné po
stavení Libušína bylo vytěženo
v zimě. Následně se chystala kon
strukce objektu v hale v Bystřič
ce. Použity budou stovky nových
trámů, asi dvacet procent objektu
budou tvořit trámy původního Li
bušína, které se podařilo zachránit
a jež zůstaly použitelné.
Dřevo zpracovávali tesaři tra
dičními způsoby. „Dokonce jsme
stromy káceli v superúplňku, tedy
v období pro kvalitu dřeva nejvhod
nějším,“ vysvětlil Jindřich Ondruš.
O stromy, které věnovaly na stavbu

Na Pustevnách v Beskydech se začal stavět nový Libušín. Na místě vyhořelé chaty, kterou navrhl slovenský architekt Dušan Jurkovič, stojí již nový
základ a několik trámů. Hrubá stavba by měla stát do konce letošního roku.

Slavnostního zasazeni jednoho z trámů se ujal ministr
kultury Daniel Herman a ředitel skanzenu Jindřich Ondruš.
Lesy České republiky, pečovaly
více než století ve státních lesích
u Rožnova pod Radhoštěm gene
race lesníků. „Věřím, že bude ná
vštěvníky Pusteven těšit na novém
Libušíně podstatně déle,“ pozna
menal obchodní ředitel podniku
Radovan Srba.

Foto: Jan Kolář

Těžbu, přibližování a odvoz dříví
zajišťovaly formou daru Vojenské
lesy a statky České republiky.
Roubení začalo v nejstarší čás
ti objektu zvané Parmova krčma.
Obvodová konstrukce by měla být
hotová na konci letních prázdnin.
Následně bude odstraněna kovová

konstrukce, která celý Libušín po
vyhoření chránila před nepřízní
počasí.
„Poté se usadí stropní trámy, pak
se na to nasadí konstrukce krovu,
ten bude zakryt a na stropní kon
strukci se dá provizorní zatížení,“
řekl hlavní stavbyvedoucí Jaroslav
Blažek. Trámy budou poté až do
jara sesychat a dosedávat. Násle
dovat bude stavba věže Libušína
a dokončení střechy.
„Rád bych poděkoval všem, kteří
se podíleli na obnově této Národní
kulturní památky. Je to obrovská
obnova od základu, je to neštěstí,
které ukázalo vlnu solidarity, je
to obrovský signál o tom, že naše
památky jsou rodinným stříbrem,“
řekl Daniel Herman.
Libušín, který byl postaven podle
návrhu architekta Dušana Jurkovi
če a patřil přes sto let k symbolům
beskydských Pusteven, by měl být
hotov v roce 2019. Stát bude přes
80 milionů korun a hrazen bude
z finančních prostředků Minister
stva kultury ČR, darů Zlínského
a Moravskoslezského kraje a pojiš
ťovnou Kooperativa.

Čtěte aktuální zpravodajství, komentujte, diskutujte, hlasujte v anketách. www.spektrumroznovska.cz

Hry a klamy? Nevěřili byste, kolik toho nevíte o fyzice
Alexandra Buršíková

bursikova@tvbeskyd.cz

Děti, které zavítají na putovní vý
stavu Hry a klamy, odcházejí ze
Společenského domu, kde je nain
stalováno sedmdesát interaktivních
exponátů naučného centra IQ park
Liberec, nadšené.
Vyzkoušejí si totiž, jak smysly
dokáží šálit, zjistí rychlost reakcí,
získají 3D otisk svého těla, na
čerpají spoustu informaci o světě
techniky, užijí si legraci s kuličkou
v labyrintu, jehož náklon ovládají
pouze nohama, vyřeší řadu hlavo
lamů, kvizů a hádanek, nebo zkusí
čist v Braillově písmu.
„Nejvíce nás zaujaly dvě parabo
ly, které přenášely šepot na vzdá
lenost dvaceti metrů. Samozřejmě
se nám líbily i prostorové otisky,
od těch se děti nemohly odtrh
nout. Dozvěděli jsme se spoustu
zajímavého,“ řekl Pavel Kubík,
jenž na výstavu zavítal s osmile
tým synem a šestiletou dcerou.
Anetě Randusové se nejvíce líbil

Ve Společenském domě najdou děti
Foto: Alexandra Buršíková
na sedmdesát interaktivních exponátů.
plechový buben zakončený gumo
vou membránou, která vytváří zvu
kové vlny.
„Když jsem udeřila, roztančila
se cédéčka, která byla pověšena
kousek dál. To bylo hodně dobré,“
řekla devítiletá dívka.

Jakuba Heretíka zaujal obří
trychtýř, v němž mizely mince. Ex
ponát je zjednodušeným modelem
gravitačního přitahování v okolí
černé díry. Podobně jako kosmický
objekt, který se přibližuje k černé
díře, i mince, jež děti vhodily do

trychtýře, stále zvyšovaly svou
rychlost, přičemž díře dlouho odo
lávaly.
„Výstava cílí na podporu tech
nického myšlení, které je v našem
regionu, jenž je historicky spojen
s Teslou a dalšími firmami, velmi
žádané,“ vysvětlila Petra Kafková ze
Sdružení mikroregionu Rožnovsko.
Náklady na interaktivní výstavu
se vyšplhaly na 220 tisíc korun.
„Chtěli jsme do regionu přivézt
něco, co tady ještě nebylo. A vzhle
dem k tomu, že synchronizace
s firmami nabízejícími technická
místa začíná fungovat, byla volba
IQ parku jednoznačná. Setkala se
nejen s podporou starostů, ale také
místních firem, jež ji finančně za
jistily,“ řekl za Sdružení mikrore
gionu Rožnovska starosta Rožno
va Radim Holiš s tím, že výstava,
která končí 2. července, bude díky
velkému zájmu
zisková.
Fotogalerii si
můžete
prohlédnout zde:
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Má Rožnov 750 let? Historici tvrdí, že ne
Veronika Kusá

zpravodajstvi@zpravyzvalasska.cz

Rožnov žije oslavami významné
ho výročí 750 let od jeho založe
ní. Vzniklo ale město skutečně už
v roce 1267? I tato otázka padla
na přednášce historičky a rodačky
z Rožnova Michaely Antonín Ma
laníkové, která ve studovně městské
knihovny vyprávěla o vzniku měst
ve středověku.
Významnou úlohu při vzniku
měst sehrála takzvaná středověká
kolonizace, která od 11. do 14. sto
letí zasáhla Evropu a nevyhnula se
ani českým zemím. Její podstatou
byl příliv německy hovořících osob
na naše území především z Bavor
ska, Saska, Rakouska či Slezska. Ti
do země přicházeli na pozvání jako
zdroj nových znalostí, vědomostí
a pracovní síly.
,,Tito německy mluvící obyva
telé nechali v zemi nesmazatelné
stopy. Ačkoli je písemných pra
menů málo, zůstává historie často
uložena ve jménech a názvech,
které jsou pro historiky důležité,“
vysvětlila odbornice na dějiny měst
působící na Katedře historie v Olo
mouci.
Města ve většině případů vznika
la z obcí, které měly potenciál jako
město obstát. Měly stabilní země
dělská zázemí, nacházely se vedle
důležitých obchodních tras a nebo
byly takzvanými lokátory označe
né jako vhodné. Města začala na
našem území vznikat v polovině
13. století. Ačkoli by se zdálo, že
prvním regionem, kde se objevují
písemně první doložená města,
jsou Čechy, není tomu tak. Ta nej
starší vznikala na území severní
Moravy, kde primát drží Uničov
s rokem založení 1223, dále pak
Bruntál, Opava a Hlubčice. Tato
města patřila ve středověku mezi
významná centra především z dů
vodu nalezišť cenných kovů.
Kromě nalezišť drahých kovů se
hrávaly důležitou roli při zakládání
měst také obchodní trasy. Jednou
z nejvýznamnějších, která spojo
vala oblast Středomoří s Pobaltím
a směřovala přes Moravskou bránu,
byla Jantarová stezka. Ta měla vel
ký význam pro rozvoj regionů jako
například Kelečska a potenciovala
vznik lokalit městského typu v tom
to regionu.
,,První zmínky a archeologické
doklady, které jsou pro histori
ky nesmírně důležité, dokazují,
že Kelč existovala už v polovině
13. století, přičemž už v roce 1270
se v pramenech o Kelči hovoří jako
o městě,“ uvedla Malaníková.
Na kolonizaci Kelečska navázalo
osidlování údolí Rožnovské Bečvy
a hůře přístupné Vsetínské Bečvy.
Prameny dokládají existenci Krás

Vznik měst na Rožnovsku shrnuje publikace Dalibora Janiše Hrad
a město Rožnov v časech středověku. Na říjen se pak k historii města
připravuje ve Valašském muzeu v přírodě veřejná beseda odborníků.

Rodačka z Rožnova Michaela Antonín Malaníková, odbornice
Foto: Veronika Kusá
na dějiny měst působící na Katedře historie v Olomouci.
na, které je zmíněno v roce 1299,
a zhruba ve stejné době také Valaš
ského Meziříří a o něco mladšího
Vsetína. Zde fundátorskou akci or
ganizoval církevní rod templářů. Po
zrušení řádu zůstala oblast Vsetín
ska pánům z Kravař, kteří si oblast
pronajímali.
Do oblasti Rožnovska dospěla
kolonizace s určitým zpožděním.
Konkrétně na přelomu 13. a 14.
století. A i zde je kolonizace regio

je bezpochyby dnešní Hrabová,“
zpochybnila domněnku o stáří
města historička.
Na základě kritické analýzy pra
menů a zvážení časového průběhu
kolonizace Pobečví se zdá jako nej
pravděpodobnější spojit založení
hradu Rožnova s Janem I. z Kra
vař a se založením tohoto hradu
v polovině čtrnáctého století pak
i vznik městečka Rožnovce. To je
ovšem v pramenech poprvé výslov

Zubří, Vidče a Střítež,“ doplnila
Malaníková.
Pro všechny, kdo mají zájem
o bližší informace o vzniku měst
na Rožnovsku, doporučuje publika
ci Dalibora Janiše s názvem Hrad
a město Rožnov v časech středo
věku. Na říjen je pak nachystaná
beseda s historiky ve Valašském
muzeu v přírodě, jež bude otevřena
všem, kteří mají zájem dozvědět se
o historii města více. Lidé z před

Na Rožnovsko dospěla kolonizace se zpožděním na přelomu 13. a 14. století.
Ačkoliv města ve středověku vznikala ve většině případů z obcí, Rožnovec byl
založen rovnou jako město. To dokládá pravidelné uspořádání náměstí a také to,
že měšťané nebyli příliš obdarováni polnostmi.
Michaela Antonín Malaníková, historička

nu spojena s pány z Kravař. O Rož
nově se ovšem traduje, že vznikl už
v roce 1267, kdy bylo město údajně
zmíněno v závěti olomouckého bis
kupa Bruna ze Schauenburku z to
hoto roku.
,,V závěti, jsou zmíněny lokali
ty Rosenowe a Grabowe, přičemž
právě Rosenowe bývá ztotožňová
no s Rožnovem. Je ale velmi ne
pravděpodobné, že by se jednalo
o Rožnov a to z mnoha důvodů.
Nesedí jak geografický kontext
popisu v textu listiny, tak popis
neodpovídá ani směru a tempu
kolonizace Pobečví. Nejpravdě
podobněji se zmínka o Rosenowe
vztahuje k dnešním Proskovicím,
Staré Bělé nebo k nějaké dnes už
zaniklé vsi. Sousední Grabowe

ně zmíněno až v listině z roku 1411
vydané Lackem I. z Kravař, ve kte
ré uděluje lokalitám na Rožnovsku
právo odúmrti.
Ačkoliv města ve středověku
vznikala ve většině případů z obcí,
byl Rožnovec založen rovnou jako
město. To dokládá pravidelné uspo
řádání náměstí a také to, že rož
novští měšťané nebyli příliš dobře
obdarováni polnostmi.
,,Pozemková dotace města Rož
novce byla na tu dobu malá, proto
obyvatelé začali využívat pozemky
v okolí. V návaznosti na to, že plu
žina Rožnova navazuje na plužiny
okolních vsí, se předpokládá, že
obce Tylovice, Hážovice a Vigan
tice jsou starší než samo město.
Toto se domníváme i u lokalit

nášky odešli obohaceni o informa
ce, k nimž není pro laiky snadné se
dostat.
,,Já jsem měl to podezření už
dříve. Jednak proto, že se o histo
rii zajímám a vím, kdy města vzni
kala, ale také se mi nezdálo, že by
město Frenštát, které je přes kopec,
bylo o tolik let mladší,“ vyjádřil se
Lumír Hejný z Frenštátu pod Rad
hoštěm.
,,Pro mě bylo dost překvapivé,
že je ta odchylka až tak výrazná.
Historie je často nejistá a pár let by
asi nehrálo roli, ale sto a více už je
opravdu rozdíl. Proto mě i překva
puje, že se o tom zatím nikde moc
nemluvilo. Rozhodně se těším na
říjnovou přednášku,“ řekla rodačka
z Rožnova Monika Děcká.
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Dárci krve si přišli pro ocenění
Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Krev je vzácná a ničím nenahra
ditelná tekutina, která zachraňuje
zdraví a životy těžce nemocných.
Každý z nás se může dostat do
situace, kdy ji bude potřebovat.
Transfuze ani léky vyráběné z krve
přitom nejsou samozřejmostí. Neo
bejdou se bez obětavosti dárců.
Pracovníci radnice jich v pondě
lí 12. června ocenili pětačtyřicet.
Nejvíc litrů rozdal Patrik Dobiáš,
nositel Zlatého kříže ČČK 1. třídy,
který se uděluje za 160 odběrů.
„Mám za sebou sto osmdesát čty
ři odběrů. Na první jsem šel před
třinácti lety. K myšlence pomáhat
druhým mě přivedla matka, která
je vystudovaná zdravotní sestra,
a i když ve zdravotnictví nakonec
nikdy nepracovala, pomáhala li
dem alespoň takto. Má už za sebou
dvě stě dvacet odběrů,“ přiblížil Pa
trik Dobiáš.
Podle Českého červeného kříže
dostane každý člověk za svůj život
v průměru čtyřikrát transfúzi a dva
náctkrát preparát vyrobený z krve.
„Chtěl bych těm, kteří váhají,
vzkázat, ať se nebojí a k odběru
jdou. Je to bezbolestné. Navíc pří
jemným bonusem je to, že je dárce
zdravotně sledován, takže je to ta
nejlepší možná prevence,“ pro
zradil nositel Zlatého kříže ČČK
1. třídy.
Jednou z osmnácti žen, které si
přišly pro ocenění, byla Alena Trčko
vá, jež darovala krev dvanáctkrát.
„Poprvé to bylo v osmnácti le
tech, jsem akčnější typ, tak jsem

Pracovníci radnice ocenili v pondělí 12. června
pětačtyřicet dárců krve. Nejvíc litrů rozdal Patrik
Dobiáš, nositel Zlatého kříže ČČK 1. třídy.

Strategieroznov.cz
Strategieroznov.cz. Tak se jmenuje
nový web, který spustili pracovníci
radnice. Portál prezentuje pláno
vané a realizované investiční akce
a rozvojovou činnost Rožnova pod
Radhoštěm. Web je aktivním nástro
jem jak představitelů města, tedy za
stupitelů, vedoucích odborů, členů
výborů a komisí, tak občanů, kteří
mají možnost diskutovat a komento
vat. „Lidé na webu najdou seznam
akcí, které město připravuje i rea
lizuje, dokumentace včetně fotek,
inovované informace i zaznačení
v mapě. Jsou zde kompletní infor
mace pro ty, kteří chtějí vědět, co
město z hlediska investičních akcí
a oprav na majetku připravuje,“ při
blížil starosta Radim Holiš. Aplika
ce přišla na 30 tisíc korun.
(bur)

NÁZORY ZASTUPITELŮ

O parkovišti budou
lidé hlasovat v anketě

Ocenění si z rukou místostarosty převzal i nositel
Foto: Alexandra Buršíková
Zlatého kříže ČČK 1. třídy, které se uděluje za 160 odběrů.
se zaregistrovala rovnou také mezi
dárce kostní dřeně. Každému ve
svém okolí říkám, ať chodí na od
běry, že pokud se bojí, odvezu je na
stanici a celou dobu budu držet za
ruku,“ usmála se mladá žena.
Ocenění předával místostarosta
Jan Kučera.
„Poprvé, když jsem se před vás
postavil, tak jsem říkal, že vám
děkuji, že mě donutíte jít na první
odběr v životě. Loni jsem vás infor
moval, že už jsem se mezi vás zařa
dil. Dnes vám můžu slíbit, že ačkoli

jsem se ještě nedopracoval k deseti
odběrům, tak na tom pracuji a vě
řím, že v nejbližších měsících až
letech se na tu hranici dostanu,“
řekl směrem k oceňovaným mís
tostarosta Jan Kučera.
V České republice je potřeba
ročně téměř půl milionu odběrů
krve a jejích složek. Registrováno
je téměř 350 tisíc dárců, což je však
stále méně než doporučení Světové
zdravotnické organizace, dle nějž
mají dárci krve tvořit pět procent
populace.

Čtěte zpravodajství, komentujte, diskutujte. www.spektrumroznovska.cz

OLYMPIJSKÉMU BĚHU PŘÁLO POČASÍ. Sto
třicet dospělých běžců a sto padesát
dětí ve třech věkových kategoriích se
v Rožnově zúčastnilo T-Mobile Olympijského běhu. „Děti běžely tři sta,
osm set a tisíc sto metrů, dospělí pak
zdolali pětikilometrovou trať. Sportovcům ve středu 21. června přálo počasí. „Běželo se v příjemném prostředí
parku, což si závodníci pochvalovali.
Ne v každém městě měli takové podmínky,“ řekl vedoucí odboru školství
a sportu Dušan Vrážel. Běžecké závody, které spojuje olympijská myšlenka, mají dlouhou tradici. Letos se konaly ve stejný čas na šedesáti místech
republiky a Rožnov se připojil poprvé.
Část startovného, které přišlo na 250
korun, poputuje na podporu charitativní činnosti Olympijské nadace, jež
umožňuje sportovat dětem, kterým
v tom brání nedostatek peněz.
(bur), foto: Alexandra Buršíková

Anketa je vždy dobrý způsob, kte
rým se dá zjistit názor občanů na
konkrétní téma. Osobně se mi víc
líbí anketa adresná a cíleně zamě
řená na danou lokalitu než plošná
„klikací“ na internetu. Je však po
třeba si uvědomit, že nikdy nelze
uspokojit všechny názory a potře
by, zvláště když se jedná o proble
matiku, která zasahuje hustě osídle
nou lokalitu a desítky rodin.
Petr Jelínek (STAN)
Upřímně, dělat anketu o potřebnos
ti parkovišť na sídlištích je pitomost.
Ti, kteří auto mají, budou pro a ti,
kteří ho nemají, proti. Na sídlištích
se stojí všude. Na ulici, na chodní
ku i v zeleni. Říká se „hlas lidu, hlas
Boží“. Jenže problém je, že lid nene
se žádnou odpovědnost. Až se kvůli
parkujícím autům nedostane sanitka
k ohrožení života nebo hasiči k po
žáru v paneláku, budou se lidé ptát,
kdo za to může. Jsou situace, do
kterých musí vstoupit osobnost, kte
rá rozhodne, a jež je schopna nést
za svoje rozhodnutí odpovědnost.
Jenže taková osobnost na radnici
není. Na řešení různých problémů
jmenuje vedení města desítky ko
misí a pracovních skupin, které sice
dlouze diskutují, ale dávají jenom
nezávazná doporučení. A tak se
spousta problémů jenom oddaluje.
Václav Mikušek (KDU-ČSL)
Názor občanů by měl být pro roz
hodování zastupitelů podstatný
a neměl by se zjišťovat jen u voleb.
Výsledky z dobře připravené anke
ty mohou být neocenitelným vodít
kem. Naposledy se tento postup
osvědčil v případě ankety směřova
né na občany žijící nad rožnovským
finančním úřadem. Jejich hlas
rozhodl, co se v lokalitě vybuduje.
Takto se lidem mj. kompenzovaly
potíže způsobené stavební firmou,
která nedodržela podmínky a mu
sela za to zaplatit formou sankcí.
Petr Kopecký (Zdravý Rožnov)

KULTURA
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Práce dětského oddělení knihovny oceněna
Pavel Zajíc
zapa@knir.cz

Městská knihovna v Rož‑
nově pod Radhoštěm
se tradičně účastní sou
těže dětských oddělení
knihoven s názvem Kamarádka
knihovna. Dne 1. června byly vyhlá
šeny výsledky dalšího ročníku této
celorepublikové soutěže. Mezi 70
knihovnami, které se v tomto roční
ku soutěže účastnily, se dětské od
dělení rožnovské knihovny rozhod
ně neztratilo. Ve své kategorii byla
činnost dětského oddělení ohod
nocena krásným 3. místem, o nějž
se podělila s dětským oddělením
knihovny v Pelhřimově. Vítězem se
stala Městská knihovna v Lounech
a druhé místo obsadila knihovna ve
Dvoře Králové nad Labem.
Z tohoto místa se sluší velmi po
děkovat vedoucí dětského oddělení
naší knihovny paní Iloně Kroupo
vé, ale také dalším kolegům, kteří
se podílejí na chodu oddělení pro
děti. Na slavnostním vyhodnocení,
které se uskutečnilo v Knihovně
Jiřího Mahena v Brně, porota oce
nila množství, pestrost a kvalitu
aktivit připravovaných pro děti.

Večerníčky na kamenech 2017 – Divadlo Stará aréna. Foto: archiv MěK
Vyzdvihla také atmosféru, které
(nejen) dětské oddělení rožnovské
knihovny má a to i přes stísněnost
prostor, kterými toto oddělení dis
ponuje a které jej částečně odsouvá
z předních pozic.
Řada aktivit rožnovské knihovny
pro děti je známá nejenom v Rož
nově, ale v rámci knihovnické ko
munity prakticky v celé ČR. Patří
k nim například právě v červnu
pořádané Večerníčky na kame
nech. Letošní ročník Večerníčků se
mimořádně vyvedl, ať už mluvíme
o počasí (nezapršelo ani jednou),
o návštěvnosti jednotlivých dnů

(každý den Večerníčků se sešlo více
než 200 rodičů a dětí), vydařenosti
divadelních představení (všechny
soubory udržely pozornost většiny
dětí po dobu jedné hodiny), spoko
jenosti rodičů (probíhající anketa
na stránkách knihovny). To vše
dohromady a navrch ještě krátké
čtené pohádky v podání knihovní
ků nám dávají jeden logický a smy
sluplný celek, kterým je úspěšná
a příjemná akce pro rodiče a děti
s důrazem na čtené slovo.
V minulém psaní o knihovně
jsem přibližoval pasování prvňáčků
na čtenáře – rytíře. V tuto chvíli je

pasování prvňáčků s datem 2017 již
minulostí. Knihovnice Ilona Krou
pová, Erika Halamíčková a Renata
Vinklerová pasovaly a přivítaly do
stavu čtenářského celkem 190 prv
ňáčků rožnovských škol a 114 prv
ňáčků v okolních obcích. V rámci
krátké divadelní scénky, která v le
tošním roce přibližovala a parafrá
zovala pověst o rožnovském hradu
(příběh dvou sester Berty a Juty),
musely děti prokázat znalost čtení
a složit slib rytíře - čtenáře. Všichni
prvňáčci tuto schopnost prokázali,
avšak pozornému pozorovateli neu
niklo, jak markantní rozdíly mohou
být v kvalitě čtení dětí mezi jednot
livými školami. A zde je potřeba
položit důraz na čtení v rodinách,
asistenci rodičů při čtení a motivaci
dětí k četbě. Je to důležité pro další
zdravý rozvoj dítěte a nelze vše ne
chávat pouze na škole.
Avšak dětské oddělení knihovny
nejsou jen Večerníčky a pasování.
Je to celá řada dalších aktivit a jsou
to také, a to především, knihy ur
čené dětem. Od těch nejmenších
po dospívající. Registrovaným
čtenářem se může stát kdokoliv,
knihovna není uzavřený VIP klub.
Je tu i pro Vás a Vaše děti. Zahoď
te ostych, osmělte se a společně
vstupte do dveří.

Pestré rožnovské kulturní léto v režii TKA
Martin Valášek
tka@tka.cz

Každoročně pořádá T klub – kul
turní agentura sérii letních koncertů
v hudebním altánu a na Masarykově
náměstí s pomyslným vyvrcholením
v amfiteátru Na Stráni – Valašské
folkrockování. Letos se koncepce
trochu změnila. Jelikož je napláno
váno hodně akcí v rámci oslav 750
let Rožnova, ubylo koncertů na pó
diu a opustili jsme náměstí.
Kromě tradičního Folkrockování,
kterému se budeme věnovat v příš
tím čísle Spektra Rožnovska, a Slav
nostech pod Radhoštěm, o kterých
jsme psali minule, proběhnou čtyři
koncerty v hudebním altánu, jeden
na pódiu za Společenským domem
a koncem srpna první ročník divadel
ního festivalu TEATRI.
LUBOŠ POSPÍŠIL
neděle 16. července
18.00 hodin – hudební altán
Luboš Pospíšil, jehož si většina
pamatuje z jeho přelomového alba
„Tenhle vítr jsem měl rád“, je maji
telem unikátního hlasu, který doká
že adekvátně zhodnotit, což doká
zal už při působení v C&K Vocalu
a po společném hraní s takovými
muzikanty jako Radimem Hladí

kem, Davidem Kollerem nebo Mi
chalem Pavlíkem.
V létě 2007 se Pospíšil obklo
pil o dvě až tři generace mladšími
muzikanty a na prahu šedesátky
se pustil do zásadní
etapy pod obnovenou
značkou 5P. A stále
jim to šlape, o čemž
svědčí
vyprodané
koncerty v turné na
zvaném Route 66.
A jedna zajímavost –
od února 2017 je Lu
boš členem Beatové
síně slávy.
DAGMAR ANDRTOVÁ VOŇKOVÁ
neděle 23. července
18.00 hodin – hudební
altán

Dáša Voňková patří
k matadorům české
folkové scény. Uzná
vána je jako vynikající kytaristka
s originálními skladatelskými po
stupy, což z ní činí nezaměnitelnou
ikonu tuzemské hudby.
Veřejně vystupuje od roku 1971,
později působila jako členka volné
ho sdružení písničkářů Šafrán. Vy
dala sedm řadových alb (Panton,
Indeas) účinkuje i na albech jiných
písničkářů, nedávno vyšla u vyda
vatelství Galán reedice kultovního

alba, zmiňovaného Šafránu, na
kterém se spolu s J. Hutkou, Vlast.
Třešňákem, Vl. Mertou a P. Lutkou
podílela.
Na otázku, zda upřednostňuje
při hraní na kytaru
techniku či emoce,
pro world-music.cz
se vyjádřila: „...Začít
hrát trochu jinak,
s prsty na hmatníku
jsem začala někdy
v 80. letech a šlo
vysloveně o intuitiv
ní záležitost. … Ale
jinak jde vlastně
o obrazy nahlížené
vnitřním zrakem, po
zorování světa a ne
mohu říct, že jsou
všechny realistické.
Některé mně přešly
do abstrakcí blíz
kých k výtvarnictví,
i když nevím, jestli
to tak posluchač
chápe. Ten si přece může v tu chvíli
představovat úplně něco odlišného.
Nechám to ale na něm.“
VLADIVOJNA LA CHIA TRIO
neděle 20. srpna
18.00 hodin – hudební altán
Vladivojna La Chia svým razant
ním vstupem do české pop kultury
způsobila některým lehký šok. Šo

kující image (však je to výtvarnice)
a originální hudební projev z ní udě
laly takřka celebritu. A jak k tomu
došlo? Jako teenager začala zpívá
ním v punkových kapelách, aby pak
v roce 2002 poznala tři výjimečné
muzikanty a spolu založili psyche
delickou rockovou kapelu Banana.
Vydali tři úspěšná a kritikou oceňo
vaná alba (Banana 2003, Trip 2004
a Jungle 2006). Banana si zahrála
před Marylin Mansonem, Waltari
nebo Richardem Müllerem.
V té době v jednom baru Vladi
vojna potkala Laca Decziho, který
ji pozval jako speciálního hosta své
šňůry po Česku a Slovensku. Vy
stoupení s Vladivojnou mělo velký
ohlas pro svou živelnost, čímž je
dodnes proslavená. V roce 2014
složila hudbu pro seriál Až po uši
(HBO), který režíroval Jan Hře
bejk. V současné době má i meta
lovou kapelu Vladivojsko, se kterou
v říjnu 2016 vydala debutové album
Hořící hlavy, nicméně u nás vystou
pí v triu s cellistkou Terezii Kovalo
vou a kytaristou Alešem Bajgerem,
což skýtá intenzivní hudební bon
bónek, čekejme atmosféru podob
nou té z její poslední sólové desky
Tajemství (S)prostěradel.
O zbývajících našich akcích
v rámci kulturního léta se můžete
dočíst na našich plakátech, face
booku a webu nebo stránkách Rož
nova pod Radhoštěm.

Vytrhněte dvojlist, přeložte (do formátu A5) a poté perforovanou část prořízněte.
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Náměstí zaplnilo osm set skútrů
Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Šedesátiletý Pavel Necpál ze Slia
če vlastní motocykl teprve tři
roky. Sice jako kluk projezdil ves
nici nedaleko Zvolena a její okolí
na pionýru, ve dvaceti letech ho
ale odložil a téměř čtyřicet let na
motorku nesedl. Auto bylo prostě
pohodlnější. Pak se mu ale zalíbily
kultovní italské skútry Vespa.
„Iniciátorem koupě byla man
želka, jíž tato značka učarovala.
Skútry, které vyrábí, jsou elegantní
a zároveň sportovní. Oba nás ale
hlavně zaujalo, že jsou stylově tak
trochu retro, což se nám moc líbí,“
prozradil Pavel Necpál, který teď
na dvou kolech brázdí Slovensko
i Česko. A že je opravdovým milov
níkem skútrů, potvrdil o víkendu
2. až 4. června účastí na šestém
ročníku mezinárodního srazu skút
rů, který se konal v Rožnově pod
Radhoštěm.
Mezi osmi sty motorkáři byl také
Jan Janiška z Nového Jičína. Přijel
rovněž na Vespě. „Jako každý jsem
začínal s pionýrem, potom jsem pře
sedlal na Jawu 350, ale když začali
kamarádi pošilhávat po ještě silněj
ších motorkách, já šel opačnou ces
tou. Chtěl jsem něco jednoduchého
a pěkného. Užívám si pomalou jíz
du, při níž sleduji krajinu. Nemám
potřebu divočit,“ řekl Jan Janiška.
Na sraz dorazil také ředitel rož
novské městské policie Aleš Pilař,
který vlastní Triumph Tiger. „Je to
jedna z prvních silných cestovních
enduro motorek, koupil jsem ji před
deseti lety, takže je to už veterán.
Stále ale zvládá velké trasy na jeden

Účastníci akce přispívali na restaurování a sanaci
donátorských kamenů kostela sv. Anny z Větřkovic, který stojí ve Valašském muzeu v přírodě.

ZAUJALO NÁS

Vyšla výpravná kniha
Zapomenutá zákoutí
Rožnov pod Radhoštěm ve dvacá
tých a třicátých letech minulého
století. Takový pohled nabízí kniha
Zapomenutá zákoutí, která je v pro
deji v informačním centru.
Na dvě stě fotografií nabízí his
torické pohledy na město, zastou
pení v publikaci má ale také každá
z vesnic bývalého soudního okresu
Rožnov.
Většina snímků pochází ze skle
něných diapozitivů, které pořídili
obchodníci a fotografové Osvald Ko
touček a Vladimír Hambálek. (bur)

Web pro turisty

Šedesátiletý Pavel Necpál ze Sliače vlastní skútr teprve tři roky. Foto: Alexandra Buršíková
zátah. Projel jsem na ní Rumunsko,
Chorvatsko, Slovinsko, vlastně sko
ro celou Evropu,“ vylíčil Aleš Pilař.
První motorku si koupil až v pět
advaceti letech. „Měl jsem přísné
ho otce, který mě v klukovském snu
nepodporoval, což bylo, když se na
to podívám s odstupem, jen dobře,“
řekl ředitel městské policie.
Smyslem akce nebylo ani tento
krát jen setkání lidí stejného zájmu.
„Jde nám také o propagaci Valaš
ska, jeho kultury, historie i součas
nosti. Vždyť se tu sjeli kamarádi

nejen z Česka a Slovenska, ale také
z Polska a Rakouska,“ vysvětlil
Radek Rebroš z Walachien Scoo
ter Rider s tím, že účastníci akce
přispívali na restaurování a sanaci
donátorských kamenů kostela sv.
Anny z Větřkovic, který stojí ve Va
lašském muzeu
v přírodě.
Fotogalerii
si můžete
prohlédnout
zde:

Visitroznov.cz. To je nový turis
tický portál, který láká k návštěvě
Rožnova. Lidé zde najdou kalendář
akcí, které se v Rožnově konají, a to
nejen v dohledné době, ale třeba
také za půl roku.
„Jsou zde i další důležité infor
mace, jako například kde se ubyto
vat, kam se vydat na výlet nebo kde
je možné ochutnat kulinářské spe
ciality,“ řekla pracovnice městské
ho úřadu Jitka Porubová, která má
na starosti správu městského webu.
Na webu jsou také prokliky na
turistické infocentrum, Jurkovičo
vu rozhlednu, informace o slevách
či zajímavých místech ve městě.
Zájemci si mohou projít město
virtuálně. „A ideální pro turisty,
kteří se do Rožnova chystají, je
předpověď počasí na nejbližší dny
a také přenos z webkamer z Rož
nova i okolí,“ vysvětlil destinační
manažer Marek Havran.
(bur)

Skryté poklady Beskyd z dávných dob Hosté mohou využívat slevovou kartu

Celé Beskydy byly kdysi dávno
zaplaveny mořem. V ekologické
výchově vždy říkám dětem, ať se
podívají na oblohu, jak se po ní
míhají mraky, a představí si, že je
všude kolem nich moře, kde plují
živočichové různých tvarů a veli
kostí. Každé dítě překvapeně zírá,
ale zírají i dospělí lidé, když vám
z jemných vrstviček jílovců vypad
ne do dlaní zkamenělý živočich
z druhohor – amonit (na obrázku).

Vypadá jako zatočený šnek
a před více než 100 miliony lety žil
při mořském dnu. V Rožnově pak
zase za městem v malém lesíku
najdeme zkamenělé kostry ryb. Po
dobné rybám, které se dnes míhají
v řece Bečvě. V zarostlých starých
lomech si zase můžeme povšim
nout na kameni drobných čar či
rýh, které se kroutí a připomínají
nám autodráhu. Jsou to zkamenělé
stopy mořských červů, kteří měli
své chodbičky na dně moře a pro
kousávali se tak životem až do té
doby, než se po ústupu moře stal
z písku pískovec.
„Živá příroda“, která je kolem
nás, nabízí odpočinek, poznání,
inspiraci. Velice úzce je však spjata
s „přírodou neživou“. Ta ji dotváří
a dohromady tak spolu tvoří neod
dělitelný celek, který je součástí
našeho života.
Text a foto František Šulgan,
předseda ZO ČSOP Radhošť

Návštěvníci Rožnova pod Radhoš
těm ušetří za návštěvu některých
atraktivit ve městě. Druhý rok
v řadě totiž v hotelech a penzionech
dostanou za ubytování na dvě a více
nocí turistickou slevovou kartu.
„Rožnov card nabízí po loňské
premiéře větší porci zážitků a vý
hod, slevy a bonusy,“ řekl mluvčí
města Tomáš Gross s tím, že při
využití celé nabídky mohou turisté
ušetřit zhruba pět set korun. Pro
čtyřčlennou rodinu tak sleva do
sáhne až ke dvěma tisícům korun.
Loni se v nabídce slevové karty
objevilo Valašské muzeum v pří
rodě, Pivní lázně včetně dětského
centra v Pohádkových lázních, Jur
kovičova rozhledna, Ranč Bučiska
a Gibon park. „Letos karta nově
přináší bohatou porci adrenalinu
v podobě sjezdu na koloběžkách
z Pusteven a také eleganci a lu
xus, neboli dárek v podobě svíčky
z Uniparu, což je rožnovský výrob

ce, který dodává doslova do celého
světa,“ přiblížil destinační manažer
Marek Havran.
Novinkou je také výrazně delší
doba platnosti. „Zatímco loni plati
la nabídka jen přes léto, během ně
hož se rozdalo na sedm tisíc karet,
letos mohou hosté slevy a bonusy
využívat až do konce roku a počítá
se s objemem zhruba patnáct tisíc
karet,“ řekl Marek Havran.
Jednotlivé slevy jsou poskládány
tak, aby poskytly držitelům karet
zábavu přibližně na tři dny, které
tady v průměru pobývají.
„Výhodné to může být jak pro
jednotlivce, tak i pro rodiny s dět
mi, protože právě dětských aktivit
je na kartě dostatek,“ doplnil desti
nační manažer.
Rožnov card turisté obdrží v se
dmnácti hotelech a penzionech ve
městě. Více informací naleznou zá
jemci na webových stránkách www.
roznovcard.cz.
(bur)
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

PRODÁM
 Prodám byt 2+1 v osobním
vlastnictví v Rožnově p. R. Prohlíd
ka možná do 5. 7. 2017. Tel.: 604
791 719.
 Prodám obytnou maringotku
8 m /Slušovice/ určenou k rekreaci,
včetně vybavení a zastřešené terasy.
K prohlídce je v Campingu Rožnov
do 30. 8. 2017. Informace o ceně
a prohlídce na tel.: 777 234 851.
 Prodám vysavač jezírkového
kalu Heisner ZTC-3161 málo po
užívaný. Návod k disposici. Cena
1 000 Kč. Tel.: 777 154 274.
 Prodám starší funkční bublinko
vou pračku DAEWOO Z 5,5. Vklá
dání shora, náplň 5,5 kg prádla.
Cena 500 Kč. Tel.: 777 154 274.
 Prodám lokální plynové topení
WAF zn. KARMA – BETA 2 –
zemní plyn / výkon 2,2 kW / sání
a odtah přes zeď. Tel.: 724 549 689.

 Prodám plastový náklaďák Mer
cedes. Rozměry: 62 × 26,5 × 34 cm.
Jako nový, nikdy nebyl hraný venku.
Cena: 200 Kč. Tel.: 730 574 629.
 Prodám 1 × 100 m nové ocelové
lano ø 10 mm. Vhodné na výtahy
jeřáby apod. Tel.: 732 703 979.
 Prodám nový eternit 40 × 40,
220 kg. Cena dohodou. Tel.: 732
703 979.

KOUPÍM
 Koupím byt na Záhumení.
Cenu respektuji. Tel.: 602 329
850, e-mail: vta@post.cz
 Koupím 2pokojový byt v Rožno
vě pod Radhoštěm. Platím hotově.
Nejsem realitka. Tel.: 777 994 019.

PRONAJMU
 Pronajmu pokoj ženě v rod. dom
ku v Rožnově na Dol. Pasekách.
Kuchyň a soc. zařízení společné.
Cena 3 250 Kč. Tel.: 731 624 699.

RŮZNÉ
 Kdo přenechá za odvoz starší
zachovalou 1dílnou (1dveřovou)
policovou skříň a starší funkční
ledničku cca 170 l nebo větší. Tel.:
702 535 577.
Soukromé řádkové inzeráty jsou zdarma
zveřejněny ve dvou číslech Spektra Rožnovska. Poté jsou nahrazeny dalšími.
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Úspěch v psaní na klávesnici Soutěž NXP Cup v Mnichově
Ve dnech 27. a 28. dubna 2017
proběhlo v centrále firmy NXP
v Mnichově evropské finále 6. roč
níku soutěže NXP Cup. Náš tým
ve složení Vít Baštán a Michal Jež
se v kategorii středoškoláků umís
til na skvělém druhém místě.
Tomuto finále předcházela re
gionální kola, a to po celé Evropě
i v severní Africe, do kterých se
jednotlivé týmy musely nejdříve
kvalifikovat. Náš region tvořily
země Polsko, Slovensko, Ukrajina
a samozřejmě Česká republika.
Z tohoto tzv. regionálního kola,
které se letos konalo v Ostravě,
se náš tým kvalifikoval do finále
z třetího místa. Podstatou celé
soutěže je závod modelů auto

nomních autíček, která musí
projet danou trať v co nejkratším
čase. Závodí se ve dvou kate
goriích – vysokoškolské a stře
doškolské. Modely mají v obou
případech stejnou platformu,
tedy stejný podvozek a řídicí
mikrokontrolér. Kamera, která
snímá dráhu, je v základu rovněž
v obou kategoriích stejná, ale vy
sokoškolské týmy mohou použít
(při respektování velmi strikt
ních omezení) i jiný typ. A tak
zásadním rozdílem je typ dráhy,
její provedení, délka a technická
náročnost.
Jsme rádi, že i letos studenti
SŠIEŘ ve světě bodovali!
Ing. Jiří Král

Johana Valová a Jonáš Vala. Foto: Gymnázium Rožnov p. R.
V uplynulých dnech se uskutečni
la Mezinárodní internetová soutěž
2017 v psaní na klávesnici, které se
za Gymnázium Rožnov pod Rad
hoštěm zúčastnili Johana Valová
(1. A8) a Jonáš Vala (4. A8). Tato
soutěž je vyhlašována světovou or
ganizací INTERSTENO a každo
ročně se jí účastní více než 1 200
soutěžících z celého světa. Hned
po mistrovství světa se tak řadí
k nejvýznamnějším mezinárodním
šampionátům. Odlišností však je,
že se soutěží jednotlivě ze školy
nebo z domu, a úkolem soutěžících
je napsat co nejvíce úhozů v deseti

minutovém opisu z obrazovky, při
čemž tento opis se píše v češtině,
ale i v dalších 14 jazycích.
Oba „písaři“ dosáhli výborných
výsledků, kdy Jonáš obsadil v kate
gorii do 16 let v mateřském jazyce
i ve vícejazyčném psaní 1. místo. Jo
hana – kategorie do 12 let – dosáhla
ve velmi silné konkurenci tureckých
závodníků na vynikající 3. místo ve
vícejazyčném psaní, v mateřském ja
zyce pak skončila na 5. příčce.
Blahopřejeme a přejeme hodně
štěstí na blížícím se mistrovství svě
ta v Berlíně! Kateřina Turzová,
Gymnázium Rožnov p. R.

Michal Jež a Vít Baštán – studenti SŠIEŘ obsadili 2. místo. Foto: archiv školy

Domácí zdravotní a paliativní péče v Rožnově pod Radhoštěm
Již 24 let úspěšně pomáháme v rámci domácí zdravotní péče pacientům s akutním
i chronickým onemocněním,
vč. pacientů v pokročilém
a konečném stadiu nevyléčitelných chorob. Naším posláním je zajistit co nejlepší
a nejodbornější péči týmem
registrovaných zdravotních
sester v prostředí domácnosti, bytů klientů a ušetřit
jim složité cestování a dojíždění ať už k praktickému či
odbornému lékaři.
Našimi klienty nejsou však pouze
senioři. Vzhledem ke zvýšenému
nárůstu onkologických onemocně
ní a dalších progredujících chronic
kých onemocnění (např. roztrou
šená skleróza) jsou našimi klienty
i pacienti jak v produktivním věku,
tak i dospívající. Naše služba půso
bí v mikroregionu Rožnovsko: Hor
ní Bečva, Prostřední Bečva, Dolní
Bečva, Hutisko-Solanec, Vigantice,
Hážovice, Valašská Bystřice, Vidče,
Zubří, Zašová, Střítež nad Bečvou

a Rožnov pod Radhoštěm. Spek
trum našich činností je široké.
Zaměřujeme se na:
 ošetření ran a defektů kůže (bér
cové vředy, nehojící se pooperační
rány, dekubity, defekty po ozáření)
 ošetření a péče stomie (např. ko
lostomie)
 aplikace injekcí do svalů a pod
koží
 aplikace inzulínu vč. nácviku
a zaučení pacientů
 odběry biologického materiálu
(např. krve, moči, stěry z ran)
 cévkování a další ošetření katet
rů (nově cévkujeme i muže)
 aplikace klyzmatu
 podávání léků a infuzí
 ošetřovatelská rehabilitace (kon
diční – při ztrátě pohyblivosti po
hospitalizaci, aktivizační – pacienti
s CMP, poúrazové stavy)
V uplynulých letech jsme se za
čali stále více setkávat s požadavky
klientů i rodin na ošetřování a po
moc umírajících pacientů. Rozšířili
jsme proto svou službu nově o pa
liativní péči. Co v jejím rámci za
jišťujeme? Poskytujeme oporu umí

rajícímu i rodinným příslušníkům
v domácím prostředí odborné rady
a péči, materiál, spolupráci s prak
tickým lékařem popř. odborným
pracovištěm. Dále jsme také vy
baveni speciálními přístroji, např.
oxygenátory (kyslíkový generátor),
přístroj pro odsávání sekretů z dý
chacích cest, lineárními dávkovači.
Všechny poskytované služby
jsou bezplatné a jsou hrazeny z ve
řejného pojištění.
Jakým způsobem může pacient
požádat o naše služby? Vycházíme
vždy z toho, zda ošetřující lékař
z nemocnice, či praktický lékař
usoudí, že je třeba pokračovat
v léčbě také v domácím prostředí.
Lékař z nemocnice indikuje léčbu
pro domácí zdravotní péči prvních
14 dní, o prodloužení poté
rozhoduje lékař praktický.
V současné době péči
zajišťujeme v počtu pěti
zdravotních sester v rám
ci pracovního úvazku
a dvou sester na doho
du. Tým prochází pra
videlným odborným
i specializačním vzdě
láváním.

Pro ilustraci naší činnosti uvádíme
několik zajímavých statistických
dat za rok 2016:
 428 ošetřených pacientů
 11 299 ošetřovatelských návštěv
 22 191 zdravotnických výkonů
Všem, s nimiž jsme se při své službě
a práci v terénu mohli setkat, děku
jeme za projevenou důvěru i přízeň
a těšíme se na další nová setkání.
Kontakt: Charita Valašské Mezi
říčí, Domácí zdravotní a paliativní
péče, Michaela Zuzaňáková, DiS,
603 549 680, michaela.zuzanako
va@valmez.charita.cz
Michaela Zuzaňáková,
vedoucí domácí zdravotní
a paliativní péče
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Rožnovský slavíček ve Společenském domě po osmnácté

Vítězové v kategorii 2. stupeň ZŠ. Foto: archiv SVČ
Už po osmnácté proběhla ve Spo
lečenském domě v Rožnově pod
Radhoštěm tradiční pěvecká sou
těž Rožnovský slavíček, kterou při
pravilo Středisko volného času, za
podpory města Rožnov pod Rad
hoštěm.
Letos se nám představilo bezmá
la sedmdesát dětí z pěti základních
škol, mimo to i děti z Mateřské ško
ly Koryčanské Paseky.
Soutěž započala speciální ka
tegorií, která byla vyhlášena, aby
chom si připomenuli, že město
Rožnov v tomto roce oslavuje vý
ročí 750 let svého založení. Námě
tem zde byly lidové písně týkající
se Rožnova, Rožnovska a Valašska.
V této kategorii vyhrála Anna Ka
minská z MŠ Koryčanské Paseky,
která mimo jiné zpívá ve valašském

souboru, a proto jí zpěv lidové pís
ně nedělal žádný problém.
V kategorii předškolních a mlad
ších školních dětí vyhrála sedmile
tá Vendula Bolková, nominována
za ZŠ 5. května, s písní Kdybych
byla vlaštovkou. Druhá se umísti
la Michaela Válková, nominována
za MŠ Koryčanské Paseky, s písní
Rozpustilý mrak. Třetí místo obsa
dila Anežka Marková, která repre
zentovala ZŠ Hutisko-Solanec.
V kategorii 1. stupně ZŠ, kde
byla největší konkurence, vyhrála
Nikol Pavlištíková s písní Větře vět
říčku a ukázala, že je opravdový pě
vecký talent. Druhé místo obsadila
Jolana Klimszová, nominována
za ZŠ Koryčanské Paseky, s písní
Zalévám květiny a třetí skončila
Jindřiška Janušová ze ZŠ Pod Skal

Vítězky v kategorii zpěv skupin. Foto: archiv SVČ
kou s písní Kdo tě má rád od Lucie
Vondráčkové.
V kategorii 2. stupeň ZŠ zvítězi
la skvěle zpívající Adéla Mitášová
nominovaná za ZŠ Zubří, druhá
skončila Martina Růčková nomi
novaná ZŠ Pod Skalkou a třetí se
umístil Vladimír Stodůlka, taktéž
z Podskalky.
V kategorii zpěv skupin předved
lo perfektní výkon duo Nela Jančo
vá a Natálie Mužná s písní Toulavá
od Sebastiána, skončilo zaslouženě
první.
Druhé místo obsadily Kateřina
Pavlicová a Anna Staňková, třetí se
umístily Aneta Adamcová a Vilma
Gattermayerová, nominovány za
ZŠ Hutisko-Solanec.
V poslední kategorii zpěv a cho
reografie skupin vyhrály Vanessa

Třetinová, Magdalena Jancová,
Elena Ondruchová, Vendula Kub
játová a Anna Skalíková, nomino
vány za ZŠ Hutisko-Solanec s pís
ní Babičko, nauč mě charleston.
Druzí se umístili Michaela Drá
palová, Filip Plandor a Kateřina
Fukalová, třetí skončily Kateřina
Pavlicová, Anna Staňková, Ane
ta Talpová a Vendula Beutlová,
nominovány za ZŠ Koryčanské
Paseky.
Tento ročník Rožnovského sla
víčka měl vysokou úroveň, a tak
bylo pro porotu těžké vybrat ty nej
lepší zpěváky. Všem zúčastněným
děkuji za výborné pěvecké výkony
a těším se na shledanou při 19. roč
níku Rožnovského slavíčka.
Jan Trlica,
SVČ Rožnov pod Radhoštěm

Podskalka obhájila titul Ekoškola

LÁZEŇSKÁ SOBOTA – Z PERA NAŠICH PŘEDCVIČITELEK MILUNY A BOHUNY. Milí návštěvníci,
děkujeme vám za návštěvu v klimaticko-bylinkovo-cvičebno-regeneračním inhalatoriu!!! Víme, že bylinky z oné zázračné noci úplňkové – lázeňskému dnu předcházející – s láskou pro vás sbírané, v inhalatoriu i vůkol něj rozestřené vám síly dodaly a že
cviků zdraví posilujících pamatujete. Vy, naši milí návštěvníci, jste zase naopak svým
neutuchajícím zájmem nám kuráže dodali a my, děvčata rožnovská, jsme svůj úkol
potřebný ráda plnila. Dodejme však, že ještě ráno zhola netušící, co v nás dřímá…
Program nebyl nikterak připraven, přesto hojně navštěvován od časného deštivého
rána až do pozdních hodin. Inu, jak jsme vám my děvčata slíbila… dá-li nám Bůh
zdraví, tak se zajisté opět v inhalatoriu slavném shledáme. A prozradíme, že již nyní
cviků nových známe a na svých schránkách tělesných prubujeme. S úctou a vzpomínkou blahou na vás všechny a den přenádherný, s potěšením z příštího setkání
vás zdraví paní, ženy a dívky Spolku žen rožnovských.
Marie Rethyová

Na základě auditu konaného dne
19. 5. 2017 a posouzení zprávy z au
ditu tříčlennou komisí jsme obhájili
mezinárodní titul Ekoškola platný
po dobu 2 let. Auditoři ocenili kva
litní práci, kterou v programu dělá
me, a naše pracovní nadšení. Ob
hájení tohoto titulu opravňuje naši
školu užívat vlajku, logo a název
Ekoškola po dobu výše uvedenou.
Děkujeme všem členům ekotý
mu a také žákům a učitelům, kteří
třídí ve třídách, účastní se projek
tových dnů, sází stromečky, pracují

na pozemcích a v okolí školy, slaví
společně s námi Den stromů, Den
vody, Den Země. Na oficiální vy
hlášení obnovení titulu si 22. červ
na jeli do Prahy do Valdštejnské
ho paláce Radim Slovák, Jenda
Štěpaník, kteří skvěle zvládali roli
šéfa ekotýmu, a koordinátorka paní
učitelka Mrlíková. Titul si budeme
užívat 2 roky, samozřejmě naše
práce bude pokračovat. V září
začne pracovat obnovený ekotým
a už teď se těšíme na nové ekolo
gické aktivity.
Z. Mrlíková
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Referendum je neplatné. Hlasovalo málo lidí
Veronika Kusá

zpravodajstvi@zpravyzvalasska.cz

ZUBŘÍ • Obyvatelé města v so
botu 17. června hlasovali o stavbě
multifunkčního areálu s vnitřním
bazénem, dětským koutkem, well
ness a kuželnou, s venkovním kou
palištěm, lékařským domem a zaří
zením pro seniory za 120 milionů
bez daně z přidané hodnoty.
Hlasování se muselo zúčastnit
alespoň 35 procent oprávněných
osob, aby bylo rozhodnutí v míst
ním referendu platné. To se ovšem
nestalo. K hlasování se dostavilo
pouze 1 345 z celkového počtu
4 491 oprávněných osob, přičemž
počet platných hlasů byl 1 328.
Občané měli možnost hlasovat
v sobotu od osmi rána do čyř ho
din odpoledne v pěti volebních
okrscích. Z 1 328 platných hlasů
se 617 voličů vyjádřilo pro stavbu,
710 proti ní.
Názory lidí byly různé. ,,Jsem
proti. Mysím, že by to bylo nevyu
žité. V Rožnově je koupaliště i kry
tý bazén, ve Valmezu taky včetně
wellnessu, což je v rámci dojezdu
v pohodě. Navíc mi připadá, že to
přišlo v nepravou dobu. Není to
zaštítěné dotacemi a jít do toho je
obrovský risk a velká zátěž pro měs
to,“ vyjádřil se Miroslav Koleček.
,,Hlasovala jsem pro, sportovní vy
žití tady totiž chybí a bazén je úžasná
věc a co se týče Domova seniorů, tak
ten tady chybí už spoustu let,“ po
znamenala Zuzana Stolariková.
Z výsledků je patrné, že se voliči
přikláněli spíše k zastavení výstav
by areálu. I přesto, že svůj názor vy
jádřilo mnoho lidí, stále jich nebylo
dost, aby bylo referendum platné.

Hlasování se muselo zúčastnit alespoň 35 procent oprávněných osob, aby
bylo rozhodnutí v místním referendu platné. To se ovšem nestalo. K hlasování se dostavilo pouze 1 345 z celkového počtu 4 491 oprávněných osob.

Z výsledků je patrné, že se voliči přikláněli spíše k zastavení výstavby areálu. Foto: Veronika Kusá
,,Referendum není platné, to
znamená, že projekt běží dál. Zhru
ba osmdesát procent všech voličů
s projektem nemá problém, dvacet
procent se vyjádřilo proti, takže my
s projektem pokračujeme,“ nechal
se slyšet starosta Lubomír Vaculín.
Referendu předcházelo mnoho
krkolomných zasedání a hlasování
o tom, zda se vůbec bude konat.
S požadavkem na něj přišla opozi
ce, které se nelíbí, že stavba na roky
zatíží rozpočet města. Proto chtěla
z realizace vypustit krytý bazén,
jenž je v dojízdné vzdálenosti. Opo

ziční politici nasbírali 1 510 podpi
sů lidí, kteří byli v otázce Jste pro
krytý bazén? pro referendum.
Mezitím se koalice rozhodla re
ferendum podpořit, ovšem v jiném
znění: hlasovat se mělo o areálu
jako celku. A prohlasovala to v za
stupitelstvu.
Opozici, jež o referendum celou
dobu usilovala, se však nelíbilo zně
ní otázky, které je podle ni příliš
dlouhé a spojuje dvě věci dohroma
dy. Také termín chtěla opozice po
sunout a spojit s říjnovým konáním
voleb do poslanecké sněmovny.

Starosta jej ovšem naplánoval na
polovinu června především proto,
že chtěl znát názor občanů ještě
dříve, než podepíše smlouvu s rea
lizátorem stavby areálu.
,,Kdyby bylo referendum platné,
tak se nemůže do dvou let konat
další o stejné otázce. Naštěstí to
dopadlo dobře, je neplatné, takže
my budeme chtít určitě prosadit
naše hlasování v období voleb. Re
ferendum, které vymyslel starosta,
bereme jako účelný tah, aby zma
řilo to naše,“ vyjádřil se opoziční
zastupitel Vladimír Krupa.

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

Jak se stát filatelistou? Stačí zdědit kufr známek

Zdeněk Růža. Foto: archiv Zdeňka Růži
Zhruba dvakrát za měsíc se scháze
jí filatelisté z Rožnova pod Radhoš
těm ve středisku volného času. Patří
mezi ně i Zdeněk Růža, který sem
dochází pravidelně už patnáct let.

„Tenkrát, když jsem tu před lety
přišel, tak jsem byl nejmladší. Na
poště jsem nakoupil známky, které
vyšly, a poté jsem je zde rozdělil
mezi stálé předplatitele, abonenty,“
říká Růža, který známkám přišel
na chuť už jako dítě. Dnes jej mrzí,
že poslední generace už filatelie
příliš neláká.
„Jako malý kluk jsem si kupoval
známky s auty nebo motýly, tehdy
jsem si pro ně chodil do trafik.
Potom jsem to na nějakou dobu
odložil do šuplíku, ale když umřel
manželčin děda, vášnivý filatelista,
zdědil jsem kufr známek,“ vzpomí
ná na dvacet pět let starou událost
rožnovský filatelista.
„Začal jsem se jimi přebírat
a abych se zorientoval, kupoval
jsem katalogy a odborné knížky.“

Zdeněk Růža není sběratelem
unikátních a speciálních známek
s vysokou nominální hodnotou.
„Žádné drahé speciality ne
mám, ještě ani kompletní Česko
slovensko jsem nedosbíral. Někte
ré známky se hůře shánějí a jiné
například z první republiky jsou
dost drahé. Až budu za dva roky
v důchodu, tak na to budu mít více
času,“ slibuje.
Přesto však pár známek, přesa
hující stokorunovou hodnotu, má.
„Ale že bych měl Modrého Mau
ritia nebo rakouskou Desetikorunu,
tak to ne,“ říká s úsměvem a přizná
vá, že tou nejoblíbenější tematikou
na známkách jsou umělecká díla,
jako sochy a obrazy.
„Ve světě uznávají, že máme
jedny z nejpěknějších známek, pro

tože ve většině zemí se tisknou ba
revným ofsetem, kdežto u nás a na
Slovensku se pořád ještě dělají z ry
tin,“ vysvětluje Zdeněk Růža.
„Když máte citlivé prsty, tak
poznáte, jestli na ní je otisk rytiny,
protože je takový plastický, kdežto
barevný ofset je jen obrázek,“ vy
světluje.
Za svůj život nasbíral tisíce zná
mek.
„Odhadl bych to na nějakých dva
cet až pětadvacet alb. A když vezme
me, že album má třicet nebo čtyřicet
listů, tak je těch známek opravdu
dost. Plus mám ještě některé neroz
tříděné v obálkách,“ zamýšlí se a vy
práví, jakým způsobem ke známkám
přichází nejčastěji. „Ty nové si kupuji
na poště a jinak jezdím po burzách,“
říká filatelista.
Mirek Štůrala
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Stolní fotbal si vyzkoušela tisícovka dětí
Marek Havran

zpravodajstvi@zpravyzvalasska.cz

Přes dvacet týmů ze šesti
rožnovských základních
škol se účastnilo meziná
rodního mistrovství Rožnova 2017
ve stolním fotbalu. Velký třídenní
turnaj se uskutečnil v rožnovském
Společenském domě a tradičně
pod taktovkou úspěšného rožnov
ského FoosForLife teamu, který je
velkou zásobárnou české reprezen
tace ve stolním fotbalu.
Rožnovský turnaj zároveň patřil
do světové série ITFS, kategorie
PRO TOUR, jejímž byl třetím tur
najem. Kromě domácích borců
z pořádajícího FoosForLife teamu,
se na turnaji hrály různé kategorie
od profesionálů až po začátečníky.
Celkem se hrálo na osmi stolech
a bojovalo se ve dvanácti disciplí
nách od nováčků, přes juniory až
po profesionály. Ti všichni obsadi
li celý sál ve Společenském domě
a po tři dny se bojovalo o vavříny
v různých kategoriích. Ve výsledko
vých listinách se dle očekávání pro
sadili domácí borci z FoosForLife
teamu, kteří před rožnovským tur

Borci z pořádajícího FoosForLife teamu ovládli velký třídenní turnaj ve stolním
fotbalu, který se uskutečnil v rožnovském Společenském domě. V Rožnově
však nešlo jen o výsledky, turnaji předcházel týden seminářů po rožnovských
základkách, na kterých si zahrálo fotbálek kolem tisícovky dětí.

Reprezentant ČR a člen FoosForLife teamu Jan Žanta
Foto: FoosForLife team
s mladými adepty na rožnovském turnaji.
najem zazářili na mistrovství světa
v Hamburku. „Tam jsme získali třetí
místo mezi týmy a Vojtěch Holub se

stal mistrem světa v jednotlivcích,“
připomněl Radek Drda z FoosFor
Life teamu velké úspěchy z Němec

ka. Na druhém ročníku rožnovské
ho turnaje však nešlo jen o góly
a body. „Celému turnaji předcházel
týden seminářů po rožnovských zá
kladkách, na kterých si zahrálo fot
bálek kolem tisícovky dětí. To bylo
i hlavním cílem turnaje, tedy ukázat
dětem a mládeži náš sport, kolik
srandy se při něm dá užít a co třeba
mohou na mezinárodní úrovni do
kázat,“ dodal Radek Drda.
Pokud jste ještě nevyzkoušeli
zahrát si stolní fotbal mezi sebou
nebo třeba i s úspěšnými a pravidel
ně trénujícími borci reprezentanty
České republiky, kteří dohromady
nasbírali bezmála pět set trofejí na
turnajích ve dvanácti zemích světa,
jsou úřadující mistři světa i mistři
Evropy, máte ideální možnost v her
ním centru FoosForLife teamu. To
se nachází v prvním patře Spole
čenského domu v Rožnově pod
Radhoštěm. Přijít se podívat nebo
si hned i zahrát můžete v úterky,
čtvrtky a pátky od 13 do 18 hodin.
Vše důležité najdete vždy na adrese
http://foosforlife.webnode.cz.

Zubřané budou hrát v Rožnově
Extraligoví házenkáři HC
ROBE Zubří odehrají
více než polovinu nad
cházející sezony v azylu v Rožno
vě pod Radhoštěm. Důvodem je
rekonstrukce jejich domovské haly
v Zubří, která projde úpravami.
„Hlavními důvody rekonstrukce
jsou neúměrné energetické nákla
dy a horší stav hospodářské části
sportovní haly. Dojde k jejímu
zateplení, ale diváckých prostorů
se přestavba zase tolik nedotkne.
V nich se počítá jen s částečnými
zásahy,“ prozradil na svazovém
webu sekretář HC ROBE Zubří Mi
chal Balhárek.

Úpravami, které již začaly a plá
nují se do konce ledna 2018, se ka
pacita haly nijak významně nezvýší.
„Spíše je to o komfortu. Ten se zlepší
v tom, že se bude vyztužovat nosná
konstrukce a vzniknou podhledy,
čímž se zlepší akustika haly. Rekon
strukcí se také zlepší a zmodernizuje
zázemí haly. Nově se opět otevře re
staurace, která už nějaký čas nebyla
v provozu,“ vyjmenoval Balhárek.
Než se úpravy dokončí, budou
házenkáři Zubří i jejich fanoušci
„dojíždět“ do Rožnova, do haly
SŠIEŘ (u krytého bazénu). Namís
to zuberských 900 lidí se tam vejde
jen kolem 450 fanoušků.
(mha)
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Mezinárodní závod prověřil kvalitu skateparku
Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Legenda skejtového světa, deseti
násobný mistr republiky a nositel
řady ocenění ze světových soutěží,
Martin Jurášek, byl jedním ze tři
ašedesáti jezdců, kteří se v sobotu
27. května zúčastnili mezinárodní
ho závodu Beton Skate Contest.
Ke skateboardu jej ve čtrnácti le
tech dovedl starší bratr. „V Havířo
vě, odkud pocházím, v době mého
dětství žádný skatepark nebyl,
takže jsme s partou kluků jezdili
po ulicích a odkoukávali od sebe
triky,“ řekl Martin Jurášek, který
na skateboardu oceňuje hlavně
svobodu.
„Člověk nemá trenéra, takže
může jezdit, kdy chce a jak chce.
Navíc komunita je hodně podpo
rující. Když potřebuješ, každý ti
poradí a pomůže,“ popsal jezdec,
který začal na závodech sklízet
první úspěchy v šestnácti letech. To
už věděl, že se chce tomuto sportu
věnovat naplno, takže se odstěho
val do Prahy. Hodně také cestoval.
Nejvíce mu dala Amerika.
„Zdejší skatepark znám moc
dobře, postavili jsme ho s partou
kluků z Mystic Constructions,
takže jsem rád, že si tady můžu
zazávodit, skvěle se tu jezdí,“ řekl
jezdec.
V kategorii street změřilo síly
dvaačtyřicet jezdců, v bowlu si to
rozdalo jednadvacet závodníků.
„Přihlásilo se opravdu hodně
jezdců, startovní listina byla pěkně
našlapaná. Je vidět, že rožnovský
skatepark má velký potenciál. Tri

V kategorii street závodu Beton Skate Contest. změřilo síly dvaačtyřicet jezdců, v bowlu si to rozdalo jednadvacet závodníků. Mezinárodní účast zajistili
rideři ze Slovenska a Polska, nejmladšímu závodníkovi bylo osm let.

Triky a jízdy, které mohli diváci vidět, byly na vysoké evropské úrovni. Na snímku Ondra Filípek. Foto: Filip Slivka
ky a jízdy, které mohli diváci vidět,
byly na vysoké evropské úrovni.
Přihlížející návštěvníci závodů to
ocenili krásnou atmosférou. Odha
dujeme, že se jich na první Beton
Skate Contest přišlo podívat kolem
šesti set,“ řekl Aleš Kolmačka z po
řádajícího spolku Extreme Wheels
Rožnov.
Mezinárodní účast zajistili rideři
ze Slovenska a Polska, nejmladší

mu závodníkovi bylo osm let. Mezi
oceněné se rozdaly prize money
v hodnotě osmnáct tisíc korun
a věcné ceny od sponzorů za třicet
tisíc korun.
V kategorii bowl si pro pohár
dojel devatenáctiletý Przemyslav
Hipller z polských Popzlovic z týmu
Local Skateshop. Ondra Havran
z Valašského Meziříčí obsadil dru
hou příčku a třetí místo si vylétal

domácí rider Ondra Filípek. Krásné
jízdy předvedl i čtvrtý Jakub „Drož
dí“ Dreser z Prahy i pátý Mateas
Okula z Krakova. Do finálových
jízd se probojovaly i legendy skejto
vého světa – šestý Martin Jurášek
z Havířova a sedmý Honza „Pa
vouk“ Tomšovský z Hradce Králové.
Kategorii street ovládl osmnác
tiletý Štěpán Bareš z Prahy, který
v závodě reprezentoval Darkslide.

Florbalisté opět obsadí Rožnov Naďa Palacká dvakrát zlatá
Již osmý ročník Hornet´s
Cupu – obřího florbalové
ho turnaje v Rožnově pod
Radhoštěm je za dveřmi. Setkání
všech vyznavačů bílého děrovaného
míčku se uskuteční od pátku 14. do
neděle 16. července 2017. Účastnit se
bude 33 týmů v hlavní kategorii muži
PRO, deset ženských družstev a také
25 týmů v kategorii muži Hobby.
Do Rožnova se sjede kolem osmi
stovek hráčů a hráček, chybět nebu
dou ani borci z nejvyšší extraligové
soutěže či reprezentanti a krajánci
hrající v zahraničí. Všichni se bu
dou jednak v prázdninovém čase
chtít pobavit florbalem, získat
nádherný putovní pohár a prize
money – finanční odměny pro tři
nejlepší v každé kategorii. „Ty mají

celkovou hodnotu bezmála 40 ti
síc korun. Největší připadne vítězi
hlavní mužské kategorie, a bude to
rovných 10 tisíc. I letos budou také
dovednostní soutěže, které taktéž
budou finančně dotovány,“ zve na
turnaj za pořádající 1. FbK Rožnov
Zbyněk Macura.
Hrát se bude na několika místech.
„Připraveno bude celkem pět hra
cích ploch, čtyři v Rožnově, včetně
naší domácké Hornet´s arény v hale
SŠIEŘ vedle krytého bazénu, hrát
se bude i na Dolní Bečvě,“ poukazu
je Macura na široký záběr Hornet´s
Cupu. Připraven je velmi bohatý
a pestrý doprovodný program. Vše
k němu a také samozřejmě k celému
turnaji najdete na oficiálním webu
www.hornetscup.cz.
(mha)

Výborně si vedli zástupci
rožnovského oddílu na
mistrovství České repub
liky ve Sportovní gymnastice a sko
cích na trampolíně.
Na MČR v Ostravě se mezi juni
orkami nejlépe dařilo Šárce Vach
níkové a Natálii Krhutkové, které
se probojovaly do finále. Tam se
umístily na 5. místě Vachníková
a na 7. místě Krhutková. Nikola
Giebelová skončila desátá. V syn
chronních dvojicích juniorek pár
Giebelová-Krhutková postupoval
z druhého místa, avšak zaváhání
ve finále dívky o jistou stříbrnou
medaili připravilo a skončily čtvrté.
Ve skvělé formě vystupovala
Naďa Palacká, která v kategorii
žen vyhrála kvalifikaci i finále

a získala titul mistryně ČR 2017.
Dobře se také dařilo i nastupují
cí generaci. Natálie Krhutková se
posunula na pěkné 4. místo a Šár
ka Vachníková udržela 7. pozici
z kvalifikace. Kristýna Kubešová
skončila dvanáctá.
V synchronních dvojicích se daři
lo oběma párům s rožnovskou účas
tí. Vítězkami kvalifikace a mistry
němi ČR se stal pár Naďa Palacká
(Rožnov) – D. Lichtágová (Sokol
Kampa), bronz si odvezly Kristýna
Kubešová se Šárkou Vachníkovou
(obě Rožnov). Velkou radost trené
rovi Nadi Palacké - Jindrovi Kozub
kovi pokazila chyba Adama Sülta ve
finálové sestavě, která jej stála jistý
mistrovský titul, a musel se tak spo
kojit se třetím místem.
(mha)
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