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Město vytvořilo strategický dokument,
který má zabránit vylidňování Rožnova.
Stojí na bytové politice města a podpoře výstavby bytů a domů.
Strana 3

Pětidenní Slavnosti pod Radhoštěm
zhlédly v městském parku, před bývalým ředitelstvím Tesly i ve skanzenu tisíce návštěvníků i obyvatel Rožnova. Strana 5
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Horní Paseky budou mít vodovod
Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Dalo by se to nazvat průlomem. Obyvatelé místní části, kteří
jsou odkázáni na vlastní studny, jež v létě vysychají, se dočkají vodovodu. Ten přijde až na osmdesát milionů korun.
Cena ale bude odvislá od počtu připojených domácností.

Obyvatelé Horních Pasek nemají vodu. Letitý problém s absencí
vodovodu se dědil ze starosty na
starostu a už to vypadalo, že řešení
nebude na dosah ještě hezkou řádku let.
Počet lidí, který si nemůže jednoduše otočit kohoutkem, když
mu vyschne studna, přitom není
nijak malý. Tisíc sedm set. To už
je malá obec.
„Nerozumím tomu, že když už
se tady dělala kanalizace, proč nám
město rovnou nezavedlo vodu. Trpíme nedostatkem,“ vyjádřil se Jiří
Coufal.
Stejně smýšlí i Otakar Jakubec.
„Máme sice vlastní zdroj, ale přítok
do studny je slabý, takže musíme
stále šetřit. Nejhůře jsou na tom rodiny s malými dětmi,“ vylíčil.
Také rodina Romana Tichelmanna na tom není nijak dobře. „Dcery

mají pozemky ve Sladském, jedna
už barák má, druhá staví, ale i když
mají obě vrty, na vaření a pití to
není, protože voda smrdí. Musí nakupovat pitnou,“ prozradil muž.
Lidem v Horních Pasekách začalo být zřejmé, že se věci stáčí k lepšímu, na jaře. Začali totiž potkávat
geodety. Nyní je studie proveditelnosti, kterou zpracovali pracovníci Vodovodu a kanalizací Vsetín
(VaK), na světě a příprava stavby
vodovodu vstoupila do druhé fáze.
Začíná se pracovat na dokumentaci pro územní rozhodnutí.
Tu se nejprve uvolil nakreslit
VaK, nicméně poté couvl a zpracování chtěl ponechat na městu.
Zastupitelé tak museli schválit rozpočtové opatření, aby na projekt
uvolnili peníze, s nimiž se původně
nepočítalo. Vedení radnice se nicméně v červnu podařilo předsta-

venstvo společnosti přesvědčit, že
příprava stavby je v takovém stupni
rozpracování, že bude nejvhodnější, když ji dokončí VaK Vsetín.
„Nechceme ztrácet čas. Soutěž na zpracovatele dokumentace
a poté příprava podpisu smlouvy
by nás stála značné zdržení. Proto
jsme představenstvo požádali, aby
společnost projekt dotáhla,“ vylíčil
starosta Radim Holiš.
Tento zásadní obrat v jednání
městu ušetří téměř milion korun.
„Sice jsme se dohodli na kompenzaci, určitě na tom ale budeme
lépe, než kdybychom si to platili
sami,“ vysvětlil Radim Holiš.
Vodojem a rozvodná síť přijdou
na osmdesát milionů korun. Cena
bude ale odvislá od počtu připojených domácností. Může to být i padesát milionů korun.
Pokračování na straně 3 »
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DLOUHOLETÁ PRAXE
KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ. Na Dětský den
s názvem Kdo si hraje, nezlobí, který
se konal pod patronací Střediska volného času, dorazily ve středu 7. července
i přes nepřízeň počasí desítky děti s rodiči. Pětidenním Slavnostem pod Radhoštěm jinak počasí přálo. Divotvorný
park přilákal ve středu 5. července
zhruba dvě tisícovky návštěvníků. Valašské zkušebny sledovaly ve čtvrtek
stovky příznivců rožnovských kapel.
Akce Kdo si hraje, nezlobí propršela a skončila o hodinu dříve, ale i tak
nabídla dopolední zábavu desítkám
dětí. Odpolednímu Pohádkovému lesu
už počasí přálo a na dobrodružnou
pouť k rozhledně se vydalo na pět set
malých i velkých milovníků pohádek.
A Rožnovské slavnosti nalákaly do
skanzenu zhruba deset tisíc lidí.
(bur), foto: Jiří Trlica Více na straně 5
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Ulici 1. máje sužuje nekvalitní veřejný prostor
Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Opuštěné veřejné prostranství před
bývalým ředitelstvím Tesly projde
v příštích letech revitalizací. Radnice oslovila tři ateliéry, které zpracovaly studie. Veřejnosti je architekti představili poprvé ve středu
21. června.
„Chceme pro lidi vytvořit příjemný veřejný prostor tak, aby umožnil
jejich setkávání, odpočinek i pohybovou aktivitu. Samozřejmostí je
zklidnění dopravy,“ vysvětlil městský architekt Jan Horký s tím, že
obnova bude rozdělena do etap,
z nichž první část by mohla být zahájena už v příštím roce.
WMA Architects člení náměstí
před bývalým ředitelstvím Tesly na
tři základní části: bezbariérovou
zpevněnou plochu směrem od budovy s cílem zapojit ji do prostoru,
pobytovou střední část mlatovou
a zelenou část u bytového domu.
Opavští architekti oddělují náměstí od ulice 1. máje nízkou stavbou
altánu s různými funkcemi, od toalet přes možné zázemí kavárny po
prostý přístřešek. V dopravě doplňují kruhový objezd do křižovatky
u vjezdu do průmyslového areálu
a jednosměrnou propojku od pošty
směrem k bývalému ředitelství.
Návrh Studia Ječmen si hraje
s výškovým uspořádáním plochy,
když vytváří na hlavní diagonále
svažující se zářez. Chodník postupně klesá až k možné vodní hladině
uprostřed plochy. Odtěženou zeminu olomoučtí autoři využívají pro
modelaci terénu v bezprostředním
okolí. Cílem je zlepšit jak průchodnost územím, tak možnosti zde
chvíli pobýt. Dopravně také doplňují jednosměrku od pošty k bývalému ředitelství Tesly.
Studie zlínských autorek z architektonické kanceláře Ellement
pojímá plochu velmi jednoduše
a sjednocuje ji umístěním mírně zapuštěné kruhové zpevněné plochy

Veřejné prostranství před bývalým ředitelstvím Tesly projde v příštích letech revitalizací. Jejím cílem je vytvořit příjemný veřejný prostor tak, aby umožnil setkávání
lidí, jejich odpočinek i pohybovou aktivitu. Samozřejmostí je zklidnění dopravy.

Cílem Ječmen studia je zlepšit jak průchodnost územím, tak možnost zde chvíli pobýt.
Repro: Ječmen studio
Dopravně také olomoučtí autoři doplňují jednosměrku od pošty k bývalému ředitelství Tesly.
bez bližšího určení. Je tedy univerzální, umožňuje různou orientaci
aktivit a využití. Plochu doplňuje
vodní mlha pro letní zchlazení. Dopravní organizace zůstává veskrze
zachována, podobně jako ostatní
návrhy však rozšiřují stání za bytovým domem a také vedle pošty.
Do konce prázdnin budou pracovníci radnice sbírat názory společností, které v areálu sídlí, ale
také veřejnosti. Poté bude o návrzích jednat stavební komise, která
doporučí jednu z variant. O tom,
zda se půjde tou, či onou cestou,
rozhodnou radní. Konečnou zelenou dá realizaci zastupitelstvo.
„Na této straně města je tolik lidí,
že si kvalitní veřejný prostor zaslouží. Chceme jim umožnit, aby se měli
kde potkávat. Bylo by příjemné,
kdyby se tady konaly trhy, koncerty
či volnočasové a pohybové aktivity.
V první fázi chceme využít nejvýše
dva miliony korun tak, aby se pro-

stor nastartoval a oživil,“ řekl starosta Radim Holiš s tím, že do obnovy
se finančně zapojí i místní firmy.
Lidé, kteří náměstím procházejí
téměř denně, plánovanou revitalizaci vítají.
„Dříve, za časů Tesly, se problémy průmyslového areálu nijak
nedotýkaly města. Když se ale
zrušila brána a oba konce se staly
průjezdnými, začaly se specifické
problémy tohoto území dotýkat
i obyvatel bytových domů. Doprava
je velkou zátěží a domnívám se, že
by se měla vyřešit tak, aby nezasahovala do sídliště. Návrhy jsou orientovány na to, aby tady lidé našli
pohodu, ale ne všechny řeší velké
množství projíždějících aut. Tohle
by ale mělo být jednou z priorit,“
řekl například Jan Tomčík.
„To, jak teď prostor vypadá, je
tak trochu ostuda. Náměstí by určitě mělo sloužit veřejnosti, přičemž
je třeba brát v potaz to, jaké je zde

složení obyvatel. Jsou tu děti, to
ano, ale více je tady seniorů. Proto
bych si přála, aby bylo před budovou
více odpočinkových laviček, stromů,
které poskytují stín, a květinových
záhonů. A určitě by zde měla zůstat
socha,“ vyslovila názor předsedkyně
Klubu seniorů Anneliese Přikrylová.
Akce „Úpravy veřejného prostranství náměstí na ulici 1. máje“ je další aktivitou v rámci městským úřadem zaváděné
Místní agendy 21, prostřednictvím které
se Zdravé město Rožnov pod Radhoštěm snaží zapojit veřejnost do plánování
rozvoje města.
Název projektu: Modernizace a zefektivnění
výkonu veřejné správy ve městě Rožnov
pod Radhoštěm
Registrační číslo:
CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002999

Rožnov hledá osobnosti v sociální oblasti. Chce je ocenit
Znáte ve svém okolí někoho, kdo
se v letošním roce věnoval, nebo
dlouhodobě věnuje práci v sociální oblasti a zasloužil by si za svoje
úsilí vyzdvihnout? Nyní máte možnost takového člověka nominovat
na Ocenění pro pracovníka v sociální oblast. To bude Rožnov pod
Radhoštěm udělovat historicky
poprvé.
V této oblasti pracuje velká řada
lidí, kteří ji mají nejen jako povolání, ale také jako životní poslání.
Dlouhodobě oceňujeme pedagogy i sportovce, ale sociální oblast

zůstává opomíjena, a to jak co do
financí od státu, tak co do ocenění
práce,“ přiblížil místostarosta Jan
Kučera.
Radnice vypisuje dvě kategorie.
První je pro výraznou osobnost,
druhou pak ocenění za výrazný
přínos. Nominováni mohou být
lidé, kteří v sociální oblasti působí
nebo působili, zaměstnanci sociálních služeb, pracovníci vykonávající sociální práci na úřadech, ve
zdravotnických, školských a podobných zařízeních, ti, kteří působí ve prospěch osob ohrožených

sociálním vyloučením v rámci neziskových aktivit, a lidé pečující.
Nominace mohou podávat fyzické i právnické osoby. Formulář návrhu na ocenění je možné
získat na podatelně radnice, na
odboru sociálních věcí a na webu
města.
„Zdůvodnění je stěžejní součástí
návrhu, proto žádáme o co nejvýstižnější popis a charakteristiku nominovaného kandidáta v sociální
oblasti,“ řekl Jan Kučera.
Došlé nominace vyhodnotí pracovní skupina ve spolupráci se so-

ciálním odborem městského úřadu.
Při posuzování může být uděleno
Mimořádné ocenění za mimořádný
čin v sociální oblasti. Ocenění v kategorii I. a II. nemusí být uděleno.
Slavnostní vyhlášení se uskuteční
6. září na Jarmarku neziskových
organizací.
„Návrhy je možno podat do datové schránky města, osobně na
podatelně radnice nebo písemně
na sociální odbor městského úřadu
v Palackého ulici 480, a to nejpozději do desátého srpna,“ upozornila Hana Cábová.
(bur)
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Koncepce rozvoje bydlení zastaví vylidňování
Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Strategický dokument města, jehož cílem je přilákat do města více obyvatel, stojí
na dvou pilířích. Tím prvním je bytová politika města, která řeší pravidla pro pronájem městských bytů, druhým pak podpora budování výstavby bytů a domů.

NÁZORY
ZASTUPITELŮ
„Uvědomme si, že developeři na bytech vydělávají. Chystáme se dávat
peníze někomu, kdo by mohl zlatem
dláždit komunikace. Měli bychom
s penězi města hospodařit rozumněji,“ nechal se slyšet Jaromír Koryčanský.

Trend vylidňování chce město zastavit také pomocí výkupu inženýrských sítí od individuálních
Repro: Contera CS
i hromadných stavebníků, například společnosti Contera, která bude stavět v lokalitě Písečný.
Rožnov rok za rokem ztrácí obyvatele. Zatímco v roce 1999 jich mělo
jen 18 182, letos jejich počet klesl
na 16 834. Tento trend by měla
zvrátit koncepce rozvoje bydlení,
na které už řadu měsíců pracují jak
odborníci z úřadu a veřejnosti, tak
zástupci všech politických stran zastoupených v zastupitelstvu.
Podle nich by měl tento strategický dokument, jehož cílem je
přilákat do města více obyvatel,
stát na dvou pilířích. Tím prvním
je bytová politika města, která
řeší pravidla pro pronájem městských bytů.
„Cílem je mít kapacitu pro potřebné. Můžou to být osoby v sociálně těžké situaci, lidé se zdravotním postižením nebo také rostoucí
skupina seniorů potřebující malé
nebo pečovatelské byty. Chceme
ty, kterým to zdraví a podmínky dovolí motivovat, aby se postavili na
vlastní nohy a z nepříznivé situace

se dostali,“ vysvětlil místostarosta
Jan Kučera.
Takzvaná optimalizace struktury fondu městských bytů počítá se
slučováním menších jednotek, například 1+1, 1+0 na 2+1, úpravou
bezbariérovosti, budováním pečovatelských bytů s využitím dotace a mapování neobydlených objektů, které
by bylo možné využít pro bydlení.
Pravděpodobně dojde ke změně
podmínek v přidělování, úpravách
nájemních smluv a u bytů vyšší
kvality také zvýšení povinnosti pro
nájemce. Tak, aby se více přiblížili životu v běžné komunitě mimo
podporu města.
Zatímco konečnou podobu bytové politiky pracovníci radnice
představí na zářijovém zasedání
zastupitelstva, druhý pilíř, tedy
podporu budování výstavby bytů
a domů si volení zástupci města
a veřejnost vyslechli už na červnové schůzi. „Pokles obyvatel je podle

Hřiště o prázdninách

Firmy otevírají dveře veřejnosti

Děti a studenti, kteří tráví prázdniny v Rožnově pod Radhoštěm, se
nemusejí bát, že by si neměli kde zahrát míčové hry. Až do konce srpna
mohou využívat víceúčelové hřiště
Střední školy informatiky, elektroniky a řemesel. To je otevřeno denně
kromě úterků v čase od devíti ráno
do jedenácti hodin dopoledne a od
čtyř odpoledne do osmi večer. „Po
celou dobu provozu je na hřišti
přítomný správce, který dohlíží zejména na dodržování bezpečnosti,
dbá na předcházení poškozování
a dodržování pořádku,“ řekl starosta Radim Holiš.
(bur)

Místní firmy otevírají v rámci oslav
750 let města dveře veřejnosti. Prohlídky se uskuteční v září a říjnu.
„Chceme Rožnovanům představit významné zaměstnavatele,“
vysvětlil místostarosta Jan Kučera
s tím, že na dopis města zareagovalo pět společností: ZPV, Brose, Remak, ON Semiconductor a Retigo.
„Máme tady firmy, které navazují na tradici Tesly a elektrotechnického průmyslu, ale jsou v jiných
oblastech a jsou ve svých oborech
na špici,“ řekl Jan Kučera.
Každá firma nabízí den, kdy si ji
budou moci lidé s průvodcem projít

nás způsoben zejména tím, že lidé
nenacházejí dostatek příležitostí,
kde v Rožnově bydlet nebo stavět.
Protože město nevlastní téměř žádné pozemky, které by mohlo nabízet stavebníkům, chceme trend vylidňování zastavit pomocí výkupu
inženýrských sítí od individuálních
i hromadných stavebníků a aktivní
komunikací s majiteli pozemků,“
řekl Jan Kučera s tím, že sítěmi se
rozumí kanalizace, vodovod, cesta
a nově se řeší i osvětlení.
Pravidla pro odkup jsou transparentní, dobře čitelná a dopředu
jasná. Individuální stavebník může
získat zpět až šedesát procent ceny
infrastruktury, developer pak třicet
procent, avšak za přísnějších podmínek než malý stavebník.
Pravidla výkupu zastupitelé
schválili. Některým se však nelíbilo, že podporují i developery. Cílena by měla podle nich být primárně
na individuální stavebníky.

a seznámit se s provozy. „Prohlídky
potrvají od třiceti do pětačtyřiceti
minut,“ řekla projektová manažerka města Iveta Křenková.
(bur)

Ani Markéta Blinková nebyla s podporou developerů zcela v souladu.
„Nicméně pokud chceme, aby Rožnovu přibývali obyvatelé, musíme
jim vytvořit podmínky. Pozitivní
je, že se do nově postavených bytů
přestěhují lidé, kteří tady budou žít
a platit daně. Tohle vnímám jako
pozitivní dopad na město, který přinese zvýšený počet obyvatel, kteří
budou plnit městskou kasu,“ řekla
Markéta Blinková.
„Novou koncepci bydlení město potřebuje. Bude více zohledňovat skutečnou poptávku potřebných občanů.
Nabídne více bytů šitých na míru, co
se velikosti i bezbariérovosti týče. Systém přidělování bude upraven tak,
aby se dostalo především na občany
v nouzi, nejen na ty, kteří si vystojí
místo v pořadníku. Podle mě by město nemělo vlastnit bytový fond za účelem zisku. Mělo by být připraveno, za
jasně stanovených podmínek, pomoci
lidem, kteří to v dané chvíli objektivně potřebují,“ vylíčil Petr Kopecký.
Podle Petra Jelínka město už dříve koncepcí bydlení disponovalo.
„Z mnoha oblastí však vzešla potřeba koncepci aktualizovat a rozšířit
i o nová témata. Potřebujeme mít
materiál, který analyzuje a řeší otázku počtu a struktury městských bytů
a zásady podpory výstavby individuální i sdružené,“ poznamenal zastupitel
Petr Jelínek.

AKTUÁLNĚ

Horní Paseky
budou mít vodu

» Dokončení ze strany 1

„Budeme čekat na vhodné dotační tituly, takže je těžké předvídat,
kdy se stavba rozběhne. Nejdříve
to bude za rok,“ vysvětlil vedoucí
odboru rozvoje Ivo Marcin s tím,
že obyvatelé Horních Pasek obdrží
v následujících dnech až týdnech
smlouvy o právu provést stavbu.
Do konce letošního roku totiž chce
město mít územní rozhodnutí na
stavbu.
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Jsou nemocní. A zaměstnavatel jim dluží mzdy
Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Lidé se změněnou pracovní schopností hledají zaměstnání těžce.
Když tedy v Rožnově otevřel pobočku výrobce ručních svíček Ateliér Impala a nabídl místo dvanácti
lidem s psychickým postižením,
vypadalo to skoro na zázrak. Příběh se začal odvíjet jako knížka
s působivým čtením a dobrým
koncem. Jenomže. Trval jen krátce
a happyendem rozhodně neskončil.
Chráněná dílna, která byla otevřena v obchodním domě Láz, nepřežila ani podzim. A zaměstnancům
dosud dluží výplaty.
„Zaměstnání mi bylo nabídnuto
vloni na podzim. Byla jsem šťastná
za výborné podmínky, a proto jsem
odešla z předešlého místa a nastoupila na nové. Práce byla zajímavá a bavila nás. Ručně jsme vyráběli svíčky
a také je balili, měli jsme krátké úvazky a kolektiv byl velmi příjemný,“ popsala bývalá zaměstnankyně, která si
nepřála zveřejnit jméno.
Zpočátku šlo všechno tak hladce, jako když se roztírá margarín
na krajíci chleba. „Za dva měsíce
se ale začaly dít změny. Výplata na
účet chodila se zpožděním, z práce
nás pouštěli čím dál dříve a my tušili, že něco není v pořádku. V prosinci jsme do dílny chodili už jen
na tři i méně hodin,“ vylíčila zklamaná žena, která na sklonku roku,

Na trhu práce jsou lidé s psychickým onemocněním znevýhodněni. Proto
jsou za každou příležitost vděční. Ta poslední je ale stála hodně duševních
sil. Řadě z nich se zhoršil zdravotní stav. A dosud bojují o své mzdy.

přesně 21. prosince, dostala společně s ostatními kolegy výpověď.
„Museli jsme ji podepsat ještě
týž den a nastoupit na nemocenskou. Šéf nám to vysvětlil tak,
že musí vyřídit papíry a v únoru
nebo v březnu nás znovu zaměstná. Věřili jsme tomu až do chvíle,
kdy s námi přestal komunikovat.
Nebral telefony, nereagoval na e-

proplatil. Může však v případě porušení pracovně právních předpisů
udělit sankci,“ přiblížila Tereza
Ševčíková ze sdružení Pod křídly.
Podle ní je jedinou možností, jak
se peněz domoci, podání žaloby na
zaplacení dlužné mzdy. „Praktická
vymahatelnost bude ale komplikovaná, protože firma není transparentní. V obchodním rejstříku má

”Naši klienti se cítí být podvedeni. Nelíbí se jim nespravedlnost a usilují o to, aby byla napravena.
Řadě z nich se zhoršil psychický stav, protože i při
malém příjmu pro ně bylo zaměstnání nadějí návratu do běžného života,„ řekla ředitelka Alena Jbaili.

-maily,“ povzdychla si žena, která
se nyní cítí podvedena.
Zklamaní pracovníci, kterým dosud nebyla vyplacena mzda za poslední měsíc, se rozhodli vzít osud
do svých rukou. Požádali o právní
pomoc občanské sdružení Pod křídly. „Podali jsme podnět k prošetření na Státní úřad inspekce práce.
Na základě kontroly budeme s klienty řešit co a jak dál. Nicméně
i když úřad dojde k názoru, že zaměstnavatel pochybil, nemá možnost, jak mu přikázat, aby mzdu

sídlo v Praze, ale korespondence se
vrací,“ popsala Tereza Ševčíková.
V chráněné dílně pracovali i klienti společnosti Iskérka. „Ti se cítí
být podvedeni. Nelíbí se jim nespravedlnost a usilují o to, aby byla
napravena. Řadě z nich se zhoršil
psychický stav, protože i při malém
příjmu pro ně bylo zaměstnání nadějí návratu do běžného života,“
řekla ředitelka Alena Jbaili.
Podle ní je zaměstnavatelů, kteří
nabízejí práci psychicky nemocným lidem, pomálu. „Je tady Jan

Panc, který provozuje sběrný dvůr,
svaz ochránců přírody Salamandr
a rožnovská farnost. Když nás proto oslovili zástupci Ateliéru Impala
s tím, že by rádi otevřeli chráněnou
dílnu, brali jsme to jako velmi pozitivní obrat k lepšímu a s klienty
začali pracovat na tom, aby byli
připraveni nastoupit. Lidé z Impaly
slibovali tak skvělé podmínky, že to
vypadalo jako splněný sen. Práce
měla být přidělována na základě
schopností a výběr délky úvazku
byl ponechán na přání zaměstnanců,“ popsala Alena Jbaili, která je
jednáním firmy zklamaná.
Zpočátku se pracovníci Iskérky
snažili klientům nevyplacené mzdy
vymoci. „Zástupci Impaly mi to týden za týdnem slibovali, až mi nakonec přestali brát telefon,“ řekla
ředitelka.
Jednatel Ateliéru Impala Pavel
Vertich zdůvodnil zavření chráněné dílny a propuštění zaměstnanců
tím, že mu vsetínský úřad práce neschválil příspěvek na provoz chráněných pracovních míst. „Proto se
to celé zhatilo. Jsme nyní ve složité situaci. Chceme dostát zákonu
a bývalým zaměstnancům mzdy vyplatit, dosud jsme na to ale neměli
peníze,“ řekl Pavel Vertich, který
slíbil závazky uhradit nejpozději do
konce července.

Folkrockování láká na 4TET, Szidi Tobias i Top Dream Company
Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Valašské folkrockování, multižánrový festival pro celou rodinu, pomalu otevírá brány už osmadvacátému
ročníku. Ten se uskuteční v sobotu
12. srpna a organizátoři věří, že
potěší příznivce všech věkových
skupin i různých hudebních žánrů.
„Podařilo se nám zajistit velké
hvězdy, a proto se domnívám, že
si diváci jako pověstné bonbonky
na letošním festivalu vychutnají
všechny kapely, které přislíbily
účast. Chtěla bych upozornit, že
začínáme v amfiteátru Na Stráni
o hodinu dříve, tedy v pět odpoledne,“ řekla ředitelka pořádajícího
T klubu – kulturní agentury.
Při sestavování programu dramaturgové tradičně myslí na to, že
připravují festival pro celou rodinu
i milovníky různých hudebních stylů. Nabízí však muzikanty nejen komerčně úspěšné, ale také ty neznámé, kteří ale mají potenciál a dělají
kvalitní hudbu. „Ráda bych v této
souvislosti vyzdvihla Szidi Tobias,

Historicky poprvé v Rožnově vystoupí vokální 4TET s Jiřím Kornem. Foto: archiv TKA
slovenskou herečku a zpěvačku,
vokální 4TET s Jiřím Kornem, jenž
Festival se koná za každého pokterá je kritiky označována za jenabídne brilantně aranžované znáčasí. Pro případ, že by pršelo, orgaden z nejvýraznějších hlasů na femé melodie ve 4TETovském kabánizátoři prosí, aby diváci z důvodu
derální scéně. Myslím si, že diváky
tu i skvělou podívanou.
ohleduplnosti k ostatním používali
nadchne,“ vylíčila Lenka Vičarová.
„A festival zakončí energická formísto deštníků pláštěnky.
Festival zahájí brněnská skupina
mace Top Dream Company, která
Vstupné v předprodeji stojí 340
Folk Team, organizátoři byli nuhraje funk, soul, disco & groove,
korun, na místě lidé zaplatí 400
ceni improvizovat poté, co Javory
ale také latinskoamerickou hudbu
korun. Lidé s průkazem ZTP a stubeat zrušili vystoupení kvůli neči reggae,“ doplnila dramaturgyně
denti za lístky na festival vydají 170
moci. Poprvé v Rožnově vystoupí
festivalu Daniela Cibulcová.
korun.
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Pět dní oslav nabídlo hry, koncerty i zábavu
Alexandra Buršíková

bursikova@tvbeskyd.cz

Pětidenní program v městském parku, před bývalým ředitelstvím Tesly i ve Valašském
muzeu v přírodě zhlédly tisíce návštěvníků i obyvatel Rožnova. Divotvorný park, Valašské zkušebny a Dětský den a Pohádkový les doplnily třídenní Rožnovské slavnosti.

Divotvorný park navštívily na dva tisíce dětí s rodiči. Foto: Alexandra Buršíková

Teenegeři si užili koncert svého idolu Sebastiana. Foto: Marek Havran

Přehlídka místních muzikantů: stovky fandů i Plastici. Foto: Pavel Švarc

Na program Kdo si hraje, nezlobí dorazily kvůli dešti jen desítky dětí. Foto: Jiří Trlica

Divotvorný park si užili malí i velcí
návštěvníci ve středu 5. července.
Zábavné odpoledne nabídlo kulturní program, ale také spoustu zábavy, například žonglování, šerm,
provazochodectví, bubnování, petanque, šachy, stolní fotbal nebo
florbal. Představil se folklorní soubor Malý Radhošť a cimbálová muzika ZUŠ, idol mladšího publika
Sebastian či Lucie Revival Praha.
„Jedním z vrcholů pak byl večerní
příjezd rožnovského rodáka, cyklistického ultramaratonce Sváti Božáka. Ten i s podporou města zdolal
během non stop závodu napříč
Amerikou na kole téměř pět tisíc
kilometrů,“ přiblížil destinační manažer Marek Havran.
Čtvrtek patřil přehlídce rožnovských kapel i sólistů bez rozdílu
žánrů a statusu. „Počasí vyšlo na
jedničku. Včas dorazily i všechny
kapely, i když The Plastic People
of the Universe museli zabojovat
s dálnicí D1. Návštěvnost odhadujeme kolem tisícovky diváků, kteří se příjemně rozptýlili v celém
prostoru zatravněné plochy před

Třídenní Rožnovské slavnosti přilákaly téměř deset tisíc lidí. Foto: Jan Kolář
bývalým generálním ředitelstvím
Tesly a užívali si společně hudby,
zpěvu a tance. K pohodě přispěly
i stánky s nabídkou občerstvení,“
popsala ředitelka pořádajícího
T klubu – kulturní agentury Lenka
Vičarová.
Dětský den v městském parku
a Pohádkový les patřily v pátek nej-

menším. Připraveny byly například
lanové dráhy, malování na obličej,
obří Člověče, nezlob se a domino
či ukázky výzbroje a výstroje policistů a hasičů. „Na akci se bohužel
podepsalo počasí. Otevřeli jsme jen
necelou polovinu stanovišť, zbytek
programu by byl v dešti značně problematický. Myslím ale, že kdo při-

šel, dopoledne si i pod pláštěnkami
a deštníky užil,“ popsal ředitel pořádajícího Střediska volného času
Martin Navařík.
Odpoledne už vysvitlo zpoza
mraků slunce, takže se děti mohly
vydat na pohádkovou cestu k Bílé
paní na cimbuří Jurkovičovy rozhledny. Na stezce potkaly řadu
pohádkových bytostí a postav, vysvobodily Šípkovou Růženku, pomohly Popelce a ochutnaly kouzelný nápoj druida Panoramixe.
Od pátečního večera do neděle
9. července se oslavy přesunuly do
Valašského muzea v přírodě, kde
se konal 39. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Rožnovské
slavnosti, který navštívilo deset tisíc lidí.
„Sjeli se sem hosté ze Španělska,
Ruska, Polska, Maďarska, Chorvatska, Slovenska i z nejrůznějších
koutů naší republiky od Opavy přes
Uherský Brod, Rokycany až po
Karlovy Vary. V třicítce programů
se představilo na osm set účinkujících,“ popsala mluvčí skanzenu
Pavlína Polášková.
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Hana Mikulenková vystavuje expresivní malby
Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Výtvarné umění studovala na universitách na Slovensku, v Řecku
i Brazílii. Roční stáž absolvovala
v Portugalsku. Vystavovala v Česku, Maďarsku, Řecku, Brazílii,
v Portugalsku i na Slovensku. Nyní
si její tvorbu mohou prohlédnout
návštěvníci Galerie Crears. Hana
Mikulenková.
„Představuji kresby a malby, které vznikly v posledních dvou letech
v mém ateliéru ve 3. Etáži. Je to
taková tečka za intenzivní tvorbou
i zdejším pobytem, neboť odjíždím na rok do Asie, konkrétně na
Bali, kde budu studovat rytectví,“
přiblížila dvaatřicetiletá rodačka
z Vidče.
Výstava je rozdělena do tří částí. V té první se příchozí seznámí
s kresbou, která je velkoformátová
a zároveň velmi precizní s odkazem
na asijskou kaligrafií a tetování.
Druhý oddíl nabízí grafické tisky
v archivní kvalitě.
„A třetí část tvorby zastupují
expresivní malby, vrstvené obrazy
plné tajemství, nebezpečí i krásy
přírody. V ní jsem zpracovávala
loňskou návštěvu Malajsie, kde mě
uchvátila džungle. Asii mám hodně
ráda, zároveň mě baví pobývat na
Valašsku, takže věřím, že se sem
vrátím a usadím,“ řekla Hana Mikulenková.
Autorka si hodně hraje se symboly. Na obrazech tak jsou zastoupeny lodě, kotvy, vlny, křídla, srdce

Výstava Hany Mikulenkové se uskutečnila v rámci Salonu Rotar. Od soboty 22. července galerie nabízí také díla Andrého, Jana Vytiska, Kristiána Kitzbergera, Sebastiána Kitzbergera, Petry Krausové, Libora Sošťáka a Barbory Dohnalové.

Dvaatřicetiletá rodačka z Vidče, která poslední dva roky tvořila v 3. Etáži, odjíždí studovat do Asie. Foto: Alexandra Buršíková
i lebky, které v sobě skrývají inspiraci street-artovou tematikou.
„Dravost a údernost malby
v kontrastu s melancholií tématu
a jednoduchostí symbolů se spojují ve výrazný celek. Tak, jako na
nás při plavbě lodí působí mořské
vlny, které zvolna pohybují naší realitou, nás obrazy Hany Mikulenkové pomalu vtahují dovnitř a přenáší do zvláštního světa, jenž se

pohybuje v podobném rytmu jako
mořské vlny,“ řekl Ján Gajdušek,
zakladatel online galerie ArtBanana.cz.
Výstava Hany Mikulenkové
byla zahájena ve středu 21. června
v rámci Salonu Rotar, který představuje mladé umělce spjatých
s Rožnovem. Od soboty 22. července mohou příchozí v galerii
zhlédnout dalších sedm umělců:

Andrého, Jana Vytisku, Kristiána
Kitzbergera, Sebastiána Kitzbergera, Petru Krausovou, Libora Sošťáka a Barboru Dohnalovou.
„Jsem ráda, že můžu nabídnout
galerii mladým lidem, kteří chtějí
vystavovat, konfrontovat se s veřejností, být viděni a mít zpětnou vazbu,“ přiblížila Ingrid Kitzbergerová
s tím, že skupinová výstava potrvá
do 9. září.

Co prožívá schizofrenik? Studenti to zjistili v psychobudce
Schizofrenie je duševní porucha
charakteristická selháváním myšlenkových procesů a sníženou
schopností vnímat emoce a reagovat na ně. Nejčastěji se projevuje
sluchovými halucinacemi, zmatenou řečí, paranoidními bludy. Tolik definice. Můžeme si ji kdykoli
ověřit. Stačí pár kliků na počítači.
Zažít ale na vlastní kůži skutečnost tak, jak ji prožívá schizofrenik,
není téměř možné. Nabízí to psychobudka. Ta je ale jediná v republice.
Iskérce se ji však podařilo do Rožnova dovézt. Od úterý 27. do čtvrtka
29. června byla umístěna na gymnáziu. Přístupná byla studentům, žákům Podskalky, rodinným příslušníkům klientů Iskérky i veřejnosti.
„Je to malý tmavý box, kde je dotyková obrazovka se sluchátky, jejichž prostřednictvím člověk vpluje
do krátkého příběhu ze života schizofrenika. Jde o každodenní záležitost. Přijde doručovatel a přinese
doručenku, s níž musíte na poštu.
Pro zdravého člověka to je banální
záležitost. Pro schizofrenika je to

Psychobudku si vyzkoušela například Kateřina Šichtová,
Foto: Alexandra Buršíková
která po ukončení gymnázia plánuje studovat psychologii.
ale velký problém,“ vylíčila Kateřina Šichtová.
Film jí otevřel oči. „Až nyní jsem
schopna si uvědomit, že i nejběžnější, nejobyčejnější úkony jsou

pro nemocného člověka něčím tak
těžkým a složitým,“ řekla studentka
třetího ročníku.
Umístěním boxu v prostorách
školy se gymnázium snažilo bojo-

vat proti stigmatům. „Lidé trpící
duševními poruchami jsou součástí
společnosti a je třeba je takto vnímat. Jsme přesvědčeni, že když
seznámíme studenty s tím, co prožívají psychicky nemocní, můžeme
jejich případně negativní náhled na
problém ovlivnit,“ vysvětlila Šárka
Hlaváčková.
Psychobudka je v republice jediná svého druhu. Vlastní ji Psychiatrická klinika Všeobecné fakultní
nemocnice v Praze a 1. lékařská
fakulta Univerzity Karlovy. Slouží
tedy zejména medikům a pracujícím na oddělení psychiatrie, ale
také rodinným příslušníkům a přátelům nemocných.
„Díky ní totiž lépe porozumíte
příznakům, které prožívají nemocní,“ vysvětlila ředitelka Iskérky Alena Jbaili s tím, že osvěta u studentů
je důležitá i z toho důvodu, že schizofrenie a další psychické nemoci
propukají kolem sedmnáctého až
osmnáctého roku, tedy v době, kdy
je člověk křehký a tlak na výkon
a úspěch je přitom zvýšený. (bur)
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Srpnové blues o knihovně a věrném čtenáři
Pavel Zajíc
zapa@knir.cz

Srpen v knihovně začíná uzavřenými dveřmi.
Ano, je to tak. Městská
knihovna má v týdnu
od 31. 7. do 6. 8. zavřeno z důvodu
čerpání dovolených zaměstnanců
knihovny. Uzavřen bude také bibliobox Vilemína, proto prosíme
čtenáře, aby se do něj nesnažili vhazovat knihy, aby nedošlo k jeho poškození. Všem čtenářům se omlouváme za komplikace a věříme, že
tuto informaci přijmou s pochopením. Nicméně v pondělí 7. srpna
bude již knihovna v plném provozu
a připravena uspokojit Vaše čtenářské tužby.
Co lze s knihovnou prožít
o prázdninách? Tak jsou to zejména tradiční prázdninové vycházky
pamětí města, které se uskutečňují
každé čtvrteční odpoledne. Sraz
je vždy v 16 hodin před budovou
knihovny a odtud se pak vychází
pod vedením průvodců ze skupiny
Město v mé paměti. A přestože procházky pamětí Rožnova letos slaví
desátý ročník své existence, jsou
pokaždé nové a jiné. Najdete-li skulinu ve čtvrtečních odpoledních,
zkuste se stavit.

Procházka pamětí Rožnova s lektorem Richardem Sobotkou. Foto: archiv knihovny
Také bych rád připomněl dva
questy, za kterými stojí knihovna.
Questy Rožnovská struha a nyní již
(po porodních bolestech) funkční
Oběti války jsou připraveny pro
zájemce o seznámení se s historií
Rožnova netradičním způsobem.
Formuláře pro tyto „hledačky“
naleznete na stránkách knihovny
na adrese https://knir.cz/z-tisku/
questy/. Třebas Vás tento způsob
trávení volného času zaujme a začnete se questy bavit i v jiných
místech Vašich prázdninových
pobytů. To by Vás potom mohl
zajímat web www.questing.cz, kde

najdete vše podstatné o questech
a také mapku ČR se seznamem
funkčních questů.
A jako... Amálka. Tak se jmenuje
celoprázdninová soutěž pro děti,
která probíhá od 1. 7. do 31. 8. a je
určena dětem od 7 do 12 let. Na
každý prázdninový týden jsou připraveny otázky, které odkazují na
nejrůznější hrdiny (nejenom) z pohádkových knih, jejich autory a ilustrátory. Soutěž tak prověří znalostní sumu vědomostí dětí, popřípadě
je může inspirovat k přečtení nebo
je přinutí vyhledat si správnou odpověď v knihovně. Schola ludus

v praxi, nevěříte? Zkuste kouknout
na web knihovny (https://knir.cz/
akce/a-jako-amalka/), aktuální otázky naleznete právě tam.
No a aby těch zážitků s knihovnou nebylo málo, připadá mi dobré přihodit některé tipy na čtení,
které se vztahuje k Rožnovu. Těsně
před prázdninami vyšly dvě knihy
Richarda Sobotky. V druhém vydání a velmi pěkné grafické úpravě
vyšla útlá novela Márinka, která
by neměla chybět v knihovničkách
obyvatel města. Obyčejné příběhy
obyčejných lidí jsou vlastně neobyčejné, neopakovatelné. Druhou publikací je monografie o Emanuelu
Venclovi, která vychází u příležitosti
120. výročí založení hospodářské
školy v Rožnově, jejímž byl prvním
ředitelem. Kniha je dalším příspěvkem Richarda Sobotky do mozaiky příběhů významných osobností
Rožnova, ke kterým Emanuel Vencl
bezesporu patří. Třetí knihou zářící
leskem a vonící novotou, je kniha
Tož tak ide svět (podruhé), jejímž
autorem je Jan Surý. Soubor příběhů staříčka Čtvrtinového vtipně
glosující současnost z pohledu tylovského seniora určitě pobaví či
potěší nejednoho čtenáře. Autor
v ní navazuje na prvotinu, kterou
městská knihovna vydala před osmi
lety. Toť vše pro srpen, neb prostor
je vymezen.

Divadlo, muzika a další atrakce v parku
Martin Valášek
tka@tka.cz

TEATRI – rodinný divadelní festival
Sobota 26. 8.
15.00–21.00 hodin – pódium v parku
u Společenského domu
Po loňském nultém ročníku jsme se
rozhodli termínově festival přesunout na srpen, abyste si mohli užít
konec léta v parku. V programu
jsou dvě divadla pro děti, jedno pro
dospělé a jedno hudební vystoupení. Samozřejmostí je i doprovodný
program s evergreenem malováním
na obličej, žonglováním a čmáráním po chodníku.
Festival zahájí ve tři odpoledne
Divadlo U staré herečky s představením OŠKLIVÉ KÁČÁTKO. Klasická Andersenova pohádka, která
v této loutkové interpretaci vyhrála diváckou cenu na festivalu Dítě
v Dlouhé 2016. Invenční zapojení
otáčivého zrcadla navodí dětem
hladinu rybníka a známý pohádkový příběh odsýpá v podání Jarmily
Vlčkové, dlouholeté členky divadla
Drak, autorky a režisérky svých
představení, ve volných chvílích divadelní pedagožky a na nějaký čas

Festival zahájí představení Ošklivé káčátko. Foto: archiv TKA
v minulosti rovněž spolupracovnicí
která je jinak pěkně dobrodružná
TV Prima. O půl páté nastane čas
a napínavá, protože se jednou zvedna pohádku s ekologickou temala voda a naše tři kamarády spláchtikou v interpretaci Divadla Plyla do potoka! A ti pluli a pluli, přes
šového Medvídka. Hra OSTROV
řeky a přes potoky až do moře
ODPADKŮ je o tom, jak se nám
až… k obrovitému a strašidelnému
špatné věci jednou vrátí! Byli, neOstrovu odpadků! A jak to bylo
byli tři kamarádi: Stará konvice,
dál? Přijďte se podívat! Divadlo
mobil a prázdná láhev. A tihle kaPlyšového Medvídka uvádí pořádmarádi se potkali v lese! Říkáte si,
ně veselou a taky trochu poučnou
jak se tam dostali? Vyhodili je tam
pohádku o tom, že chovat se šetrjejich majitelé – pan a paní Pohoně a starat se o svět kolem nás má
dlní. A tady začíná tato pohádka,
smysl!

Zpestřením by mohla být v šest
hodin hudba, o kterou se postará
skupina THE BROWNIES.
Trio Pavel Rohlena, Hana Rohlenová a Annamaria d‘Almeida
oslavilo letos šest let své existence.
Spojuje mnoho žánrů a jeho styl je
těžko definovatelný. Soul, latinskoamerický jazz, houpačka, reggae
a blues. Složení skupiny: Pavel Rohlena na osmistrunné kytaře (kterou
je hybridní basa a kytara) a zároveň
hraje na oba nástroje současně, zpívá a dělá zvuky v ústech. Annamaria d‘Almeida/Michaela Majorová
zpívá a neustále rozvíjí techniku
zpěvu a Hana Rohlenová hraje na
původní bicí s perkusními prvky.
Na závěr o půl osmé máme
něco i pro dospělé diváky. Divadlo
Víti Marčíka nastudovalo kus ROBINSON CRUSOE, který vznikl
na motivy stejnojmenného románu Daniela Defoea. Představení
jednoho herce, na jehož výpravě
Víťa Marčík spolupracoval se
svým přítelem z dětství, výtvarníkem Vladimírem Šopíkem, mělo
premiéru v březnu roku 1994 a je
určeno všem velkým malým, kteří
jsou připraveni bojovat po boku
Robinsona s bouří, domorodci,
hladem a samotou. Robinson kromě svobody a přítele získal i cenu
Kopřiva 1996.

ZPRAVODAJSTVÍ

STRANA 8 / 26. ČERVENCE 2017

Rožnov poprvé v historii udělí Cenu města
Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Morálně odměnit osobnosti za
dlouhodobou mimořádnou činnost
pro město v různých oblastech života plánuje letos historicky poprvé
místní radnice. Pravidla pro udělování Ceny města Rožnova pod Radhoštěm schválili na svém posledním
zasedání zastupitelé a poprvé bude
předána na jejich mimořádném listopadovém setkání při příležitosti
oslav 750. výročí Rožnova. Odborná i laická veřejnost má možnost
posílat své návrhy a nominace nejpozději do 15. srpna.

Poprvé v novodobých dějinách Rožnova se bude vybírat osobnost, která si
převezme Cenu města Rožnova pod Radhoštěm. Vyhlášení se uskuteční v listopadu na slavnostním setkání zastupitelů a hostů u příležitosti výročí města.

Morální uznání mohou získat jak
rožnovské, tak mimoměstské osobnosti, které pracují zejména v oblasti kulturní, sportovní, společenské, sociální či vědecké, popřípadě
také v oblasti volnočasových aktivit
při práci s dětmi, mládeží či dospělými, nebo za dlouhodobou mimořádnou činnost podporující šíření
dobrého jména města. „Cenu města mohou získat také osoby, které
vykonaly čin spojený s osobním hrdinstvím, který znamenal záchranu
života, historických či kulturních

hodnot nebo majetku,“ řekl mluvčí
radnice Tomáš Gross.
Návrhy na udělení Ceny města v letošním roce mohou zasílat
zastupitelé, komise rady, fyzické
a právnické osoby a to způsobem
uvedeným v pravidlech k ocenění.
„Podrobná pravidla jsou k dispozici na webových stránkách města,“
prozradila vedoucí odboru kanceláře starosty Městského úřadu Rožnov p. R. Veronika Janíková.
Zastupitelé schválili také pravidla k udělování čestného občanství

města Rožnov pod Radhoštěm,
Ceně starosty/starostky města Rožnov pod Radhoštěm a schválena
byla také pravidla pro udělování
záštit vedením rožnovské radnice.
Do 10. srpna sbírají pracovníci
radnice také návrhy na Ocenění
pro pracovníka v sociální oblasti.
To bude uděleno také historicky
poprvé.
Městský úřad vypsal dvě kategorie. První je pro výraznou osobnost
sociální oblasti, druhou pak ocenění za výrazný přínos.

Roh ulic Palackého a Boženy Němcové obsadily sochy z písku
Na počátku bylo sto deset tun písku, které na roh ulic Palackého
a Boženy Němcové navezly desítky
náklaďáků. Poté následovaly dva
měsíce práce. A výsledek? Devět
soch z písku, většinou se zvířecí
tematikou. Výstavu, která potrvá
do konce září, otevřeli pořadatelé
tradiční akce Ledové a sněhové
království.
„První ročník jsme uspořádali
před třinácti lety, ten poslední se
uskutečnil v roce dva tisíce šest. Výstava se tak do Rožnova pod Radhoštěm vrací po jedenácti letech,“
připomněla organizátorka Dagmar
Hrabalová z Art centra Dagi.
Autorkami děl jsou rožnovské
výtvarnice Dagmar a Adéla Hrabalovy, které přizvaly ještě místního
bakaláře umění Lukáše Kociána.
„Jednu sochu jsme dělali zhruba
sedm dní. Nejprve jsme vytvořili
velký kubus, který jsme hodně napěchovali, což je asi úplně nejdůležitější, no a potom už jsme jen
odebírali, odebírali, odebírali a pak
zafixovali kvůli odolnosti vůči vlivům počasí,“ vysvětlila postup Adéla Hrabalová.
Otevřeno je každý den od deseti dopoledne do šesti hodin večer.
Vstupné činí od 67 do 95 korun,

Práce na jedné soše zabrala výtvarníkům v průměru sedm dní. Foto: Lukáš Španihel
uplatnit se dají nejrůznější slevy.
A kdo nechce jen obdivovat krásu
už hotového, může si vyrobit sochu
vlastní. „Výstava není určena jen
dětem, ale samozřejmě také dospělým. Připravili jsme pro ně obří
pískoviště s velkou formou, takže je
možné si to tady užít aktivně a při-

Kulturní agentura spustila
online předprodej vstupenek
Předprodejní a rezervační systém spustil ve středu 19. července
T klub – kulturní agentura. Kromě
obvyklých prodejních míst si tak
zájemci mohou koupit vstupenky
také online.
„Stačí si vybrat akci, kterou chtějí
navštívit, označit volné místo a zaplatit platební kartou. Stejným způsobem si mohou koupit vstupenky
i na filmové projekce v kině Panorama,“ přiblížila ředitelka T klubu

– kulturní agentury Lenka Vičarová
s tím, že e-mailové a telefonické rezervace již nebudou možné. Všechna předprodejní místa jsou vybavena platebními terminály.
„Věříme, že dlouhodobě připravovaná změna bude mít úspěch. V současné době nabízíme online prodej
vstupenek pro všechna filmová
představení v kině Panorama a vstupenky na Valašské folkrockování,“
doplnila Lenka Vičarová.
(bur)

tom si třeba zavzpomínat na dětská
léta,“ přiblížila Dagmar Hrabalová.
K vidění je na výstavě například
lev, želva či chobotnice. „Mě nejvíce zaujal lachtan, protože mám rád
vodní zvířata. Je to tady super, moc
se mi tady líbí,“ řekl teeneger David
Krajina.

Monika Jabůrková tak jasné preference neměla. „Líbí se mi všechny
sochy, nedokážu říct, která nejvíce.
Úplně nejlepší je ale to pískoviště.
Člověk si fakt vyhraje. Vůbec jsem
netušila, že v sobě tu dětskou tvořivost ještě nosím,“ usmála se mladá
žena.
(bur)

Za třídění odpadu certifikát
O tom, že velká část Rožnovanů považuje třídění odpadu za samozřejmost, svědčí certifikát, který obdržela radnice od společnosti Asekol.
Z něj vyplývá, že obyvatelé města
v loňském roce recyklovali prostřednictvím sběrného dvora 1 191 televizorů, 377 monitorů a 11 033 kilogramů drobného elektrozařízení.
Tím Rožnov pod Radhoštěm
dle přepočtů uspořil 477,82 megawatt elektřiny, 23 726 litrů ropy
a 21,17 tun primárních surovin.
A emise skleníkových plynů sní-

žil o 104,24 tun CO2 ekvivalentu
a produkci nebezpečných odpadů
o 461,05 tun. Výše uvedená čísla
jsou ve srovnání s rokem 2015 více
než dvojnásobná.
„Kromě elektroodpadu, samozřejmě také díky širokému systému
sběrných kontejnerů třídíme papír,
plast, sklo, nápojové kartony, textil
a kovy. Občanům za přístup k třídění odpadů a k ochraně životního
prostředí patří veliké poděkování,“
řekla Lenka Němcová z odboru
správy majetku.
(bur)

Vytrhněte dvojlist, přeložte (do formátu A5) a poté perforovanou část prořízněte.
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Osobnost sociální oblasti
Výzva k podávání návrhů na ocenění

Město Rožnov pod Radhoštěm v letošním roce poprvé ocení osobnost sociální oblasti. Ocenění bude vyhlášeno na Jarmarku neziskových organizací v sociální oblasti 2017.

Ocenění bude uděleno ve dvou kategoriích:
I. kategorie – Výrazná osobnost sociální oblasti
Ocenění za výrazný přínos v sociální
oblasti.
II. kategorie – Ocenění za dlouhodobý přínos sociální oblasti
Ocenění za dlouhodobý přínos v sociální oblasti pro osobnost, která
v sociální oblasti působí (působila)
nejméně 15 let.
Podaný návrh musí obsahovat:
• kategorii pro ocenění
• jméno, příjmení, titul, bydliště,
telefon, e-mail nominovaného
kandidáta
• popis působení v sociální oblasti
• zdůvodnění podávaného návrhu
• souhlas nominovaného kandidáta, podpis nominovaného
kandidáta
• jméno, příjmení, titul, telefon,
e-mail navrhovatele, podpis navrhovatele
Návrhy doporučujeme podávat na
příslušném formuláři, který najdete
na: www.roznov.cz/osobnost-soc-oblasti.
Zdůvodnění je stěžejní součástí
návrhu a musí mít dostatečnou
vypovídací hodnotu, proto žádáme
o co nejvýstižnější popis a konkrétní údaje o činnosti nominovaného
kandidáta v sociální oblasti.
Odůvodnění vycházející z věcných
argumentů je hlavním kritériem při
výběru kandidáta na osobnost sociální oblasti.

Nominováni mohou být:
• osoby, které v sociální oblasti
působí nebo působily
• zaměstnanci sociálních služeb
• pracovníci vykonávající sociální
práci na úřadech, ve zdravotnických, školských a podobných
zařízeních
• lidé působící ve prospěch osob
ohrožených sociálním vyloučením v rámci neziskových aktivit
(dobrovolnictví)
• osoby pečující
Nominace mohou podávat:
• fyzické i právnické osoby
Došlé návrhy vyhodnotí pracovní
skupina ve spolupráci se Sociálním
odborem MěÚ Rožnov p. R. Při posuzování návrhů může být uděleno
Mimořádné ocenění, za mimořádný
čin v sociální oblasti. Ocenění v kategorii I. a II. nemusí být uděleno.
Slavnostní ocenění se uskuteční
u příležitosti Jarmarku neziskových
organizací v sociální oblasti 2017.
Návrhy na ocenění osobností sociální oblasti je možno podat do
datové schránky Města Rožnova
p. R. (epqbwzr), osobně na podatelně Městského úřadu Rožnov p.
R., Masarykovo náměstí 128, nebo
písemně poštou na Městský úřad
Rožnov p. R., Sociální odbor, Palackého 480, 756 61 Rožnov p. R.
do 10. srpna 2017.
Kontaktní osoba pro případné dotazy: Mgr. Hana Cábová, Městský
úřad Rožnov p. R., Palackého 480,
telefon: 571 661 172, e-mail: hana.
cabova@roznov.cz.

INFORMACE MĚÚ / INZERCE
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

PRODÁM
 Prodám pneumatiky nové, nikdy
nejeté, VRANÍK letní 165/65 R14.
Cena kusu 250 Kč (k dispozici
4 kusy). Tel.: 604 615 114.
 Prodám britská modrá koťátka – čistokrevná, naučená na WC,
odčervená, očkovaná. Máme kocourky i kočičky, cena 3 900 Kč,
návštěva vítaná, více informací na
tel.: 733 521 752.
 Prodám starou, funkční pianovou 120 b harmoniku Hohner. Tel.:
732 660 006.
 Prodám nová, dřevěná garážová
vrata se zárubněmi. Plechové dveře
se zárubněmi. Tel.: 732 660 006.
 Prodám byt 2+1 v osobním
vlastnictví v Rožnově p. R. Prohlídka možná do 5. 7. 2017. Tel.: 604
791 719.
 Prodám vysavač jezírkového
kalu Heisner ZTC-3161 málo používaný. Návod k disposici. Cena
1 000 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 1 × 100 m nové ocelové
lano ø 10 mm. Vhodné na výtahy,
jeřáby apod. Tel.: 732 703 979.

KOUPÍM

 Prodám nový eternit 40 × 40,
220 kg. Cena dohodou. Tel.: 732
703 979.

 Koupím družstevní byt 3+1
v Rožnově na ulici Jaroňkova, Vítězná nebo Kulturní, vyšší patro,
bez realitky. Tel.: 605 337 870, e-mail: haldag@post.cz.

 Prodám banjo zn. Aria s obalem. 5 strun, háčky na 5. struně, zabudovaný snímač. Cena: 4 500 Kč.
Tel.: 777 651 348.

 Koupím byt na Záhumení.
Cenu respektuji. Tel.: 602 329
850, e-mail: vta@post.cz

 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.

HLEDÁM
 Hledáme paní na částečnou výpomoc k nemocné mamince. Volejte 737 505 424.

KOMERČNÍ
 Prodám dvoupatrový, celopodsklepený RD na krásném
a klidném místě v Prostřední Bečvě. Pozemky celkem
1 721 m2. Velmi dobrý stav, nutno vidět. Cena 4 125 000 Kč.
Volejte kdykoliv. RE/MAX Via,
tel.: 731 619 803.

 Koupím 2pokojový byt v Rožnově pod Radhoštěm. Platím hotově.
Nejsem realitka. Tel.: 777 994 019.

PRONAJMU
 Pronajmu pokoj ženě v rod. domku 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. V případě jiného požadavku
kontaktujte písemně redakci SR.

Hlasujte pro TIC

Informační centrum roku. Tak se
jmenuje prestižní soutěž popularity, v níž usiluje o co nejlepší
umístění také rožnovské Turistické
informační centrum (TIC). Vyhlašovatelem soutěže je Asociace
turistických informačních center
ČR, nově ve spolupráci s Vydavatelstvím KAM po Česku.
Hlasovat mohou lidé do 31. srpna, a to z jedné IP adresy pouze pro
jedno TIC v kraji. „Rádi bychom
požádali o podporu, momentálně
jsme v boji o druhé místo a máme
v plánu se dobojovat k prvnímu,“
řekla pracovnice rožnovského centra Veronika Janošková.
Letošní ročník ankety prezentuje
422 certifikovaných turistických informačních center prostřednictvím
nově vypracované karty TIC, která
nabízí hlasujícím základní informace, fotogalerii, získané certifikáty
a ocenění, prezentaci distribuovaných periodik, propagačních materiálů a řadu dalších užitečných
informací, jako je například návštěvnost,“ přiblížil Miroslav Foltýn z Vydavatelství KAM
po Česku.

Zapojte se
do ankety:
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Rožnovská gymnastika pokračuje v tradici
Kořeny rožnovské gymnastiky sahají do 60. let minulého století.
V současné době má TJ sportovní
gymnastika kolem 80 členů. Děti
jsou rozděleny do několika kategorií nejen podle věku, ale také podle
svých schopností. Existuje přípravka pro nejmenší děti, kdy nejmenší
člen má čtyři roky, žáctvo sportovní a kondiční gymnastiky. Když se
před čtyřmi lety základna stěhovala do prostor staré sokolovny,
nikdo z nás rodičů nebyl nadšený.
Již z venku byl a bohužel stále je
na budově znát běh času a vnitřní prostory nevypadaly lépe. Díky
houževnatosti a pracovitosti trenérů se nově zrekonstruovala sociální zařízení dívek a chlapců, vnitřní
prostor tělocvičny prošel úpravou
tak, aby vyhovoval potřebám nově
vznikající generaci gymnastek.
Také bylo nutné zakoupit nové nářadí, a tak se dnes tělocvična pyšní
akrobatickou podlahou, doskokovými i přeskokovými žíněnkami,
přeskokovým stolem, odrazovým
můstkem a mnohými pomocnými
prvky.
Tělocvična je tak využívaná téměř celý týden. Kromě pravidelných tréninků se zde konají i soustředění o víkendu, pravidelně i se
spaním v tělocvičně. Kromě toho
je o prázdninách pořádaný týden

příměstského a táborový týden
v Říčkách u Brna, které se u dětí
těší velké oblibě. Nadšení hlavně
u rodičů vyvolává „přehlídka umu“
jejich dětí vždy na konci školního
roku v červnu, kdy všechny děti
předvedou pro domácí publikum
to nejlepší, co se naučily. Třetím
rokem jsou na jaře i podzim pořádány závody ve sportovní gymnastice pro oddíly z celé Moravy
a i ze Slovenska. A je více než
zřejmé, že Rožnov se těší velkému

zájmu. Není to ale jen nadšení,
co pohání děti ve cvičení. Jsou to
také úspěchy, které zaznamenávají
mezi silnou konkurencí. Za letošní
školní rok 2016/17 se zúčastnily 19
soutěží. Celkem získaly 26 medailí
z toho 4 × zlato, 12 × stříbro a 10 ×
bronz. Mezi nejhodnotnější závody
patří účast na krajských přeborech
a účast nejmladších žáků na Mistrovství České republiky v Ostravě.
A nakonec to nejdůležitější. Nic
z toho by tu neexistovalo, kdyby

nebylo tvrdé a obětavé práce trenérů, kterými jsou Ing. Jan Fiedler,
Mgr. Adéla Zedníčková, Michaela
Perutková a Ing. Kateřina Kolmačková. Za všechny rodiče bych jim
chtěla ze srdce poděkovat, a to nejen za to, že se tak obětavě věnují
našim dětem, ale také za to, že do
své práce vnáší lásku. Děti chodí
na tréninky nadšené a díky jim
pohyb milují. A to je přece jeden
z nejdůležitějších faktorů v lidském životě.
Milada Pěchová

20 let staré pošty ve Valašském muzeu v přírodě
Před dvaceti lety, v sobotu 18. května 1997, byla ve Valašském muzeu
v přírodě (dále jen VMP) v Rožnově pod Radhoštěm otevřena historická pošta - poštovna, která je dle
dostupných informací jedinou historickou poštovnou nejen v České
republice, ale i v celé Evropě. Je
také jednou ze čtrnácti stávajících
poštoven České pošty, která zajišťuje poštovní služby bez přerušení
celých 20 let.
Zřízení této poštovny předcházelo mnoho usilovné práce pracovníků VMP. Odborné libreto vypracoval a vlastní realizací zajistil Mgr.
Zdeněk Cvikl, vedoucí oddělení
dokumentace VMP.
Historická pošta svým vybavením odpovídá C. K. rakousko-uherskému poštovnímu úřadu
z let 1890–1910. Je umístěna
v přízemí staré rožnovské radnice
z roku 1770, prvé z historických
budov Dřevěného městečka, instalované ve VMP. Poštovní úřad je
vybaven inventářem a unikátními
technickými přístroji, které se používaly v té době.
K označování odesílaných poštovních zásilek používá poštovna
ve Valašském muzeu od 18. 5. 1997
denní dvoukruhové razítko * ROŽNOV POD RADHOŠTĚM 50
MUZEUM *. Mimo něj používá
také dvouřádkové obdélníkové razítko v modrofialové barvě, typic-

• v květnu 1997 k otevření poštovny ve VMP,
• v červenci 1998 k výstavě
uspořádalo VMP ke 150. výročí
zrušení roboty.

ké pro poštovny, s opisem POŠTOVNA Rožnov pod Radhoštěm
50. Historická poštovna VMP plní
pouze funkci odesílací pošty a je
určena pro potřeby návštěvníků
muzea.
Z příležitostných razítek používala poštovna dále také tato ruční
razítka:
• v r. 2000 k 75. výročí založení
Valašského muzea v přírodě,
• v červnu 2001 při příležitosti
uložení ostatků atleta Emila Zátopka na Valašský Slavín,

• v r. 2005 k 80. výročí založení
Valašského muzea v přírodě.
Kromě těchto denních a příležitostných razítek používá poštovna
k označování zásilek také řadu přítiskových razítek, tzv. kašetů, které na
zásilkách propagují důležité probíhající události, týkající se VMP nebo
Rožnova p. R. Těch je zatím 17 kusů.
Některá příležitostná razítka
k otevření staré pošty a k dalším
událostem používala také hlavní
řídící pošta 756 61 Rožnov pod
Radhoštěm 1.

Klub filatelistů při Středisku volného času v Rožnově p. R. vydal
k výročím muzea, jeho zakladatelů,
nebo významným událostem uskutečněným ve VMP také v omezeném rozsahu několik dopisnic se
soukromým přítiskem a to:
• ke křestu známkového aršíku
Beskydy v 09/2014,
• k 90. výročí Valašského muzea v 07/2015,
• ke 150. výročí narození zakladatele muzea B. Jaroňka v 06/2016,
• k 20. výročí poštovny v 05/
2017.
K 90. výročí Valašského muzea
a k 20. výročí poštovny byly vydány
také známky s přítisky na kuponech.
V neděli 21. května se k 20.
výročí poštovny konala v konferenčním sále budovy Sušáku 2. valašská filatelistická a sběratelská
burza a na ní si mohli sběratelé
zakoupit pamětní listy, pohlednice
a známky s přítisky na kuponech
a dopisnice a obálky s přítiskem
vydané ke 20. výročí staré pošty
(na obrázku). Jejich zbytek je ještě
k dispozici v poštovně VMP.
Vladimír Vystavěl
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Ženy slavily padesáté výročí založení svazu
Krásný teplý a slunečný den byl jako
stvořený k tomu, aby v krásné zahradě Domova pro seniory v Rožnově
pod Radhoštěm proběhlo slavnostní sportovní odpoledne. Toto výročí
není možno jen tak přejít už proto,
že ČSŽ – Spolek rožnovských žen
pracuje v Rožnově pod Radhoštěm
od roku 1976. Je největší základní
organizací ČSŽ nejen ve Zlínském
kraji, ale taky v celé České republice. Ve spolupráci s ostatními organizacemi ČSŽ okresu Vsetín a Domovem pro seniory šlo vše jako na
drátku. Přijely ženy ze sousedních
organizací, účastnil se místostarosta MěÚ Rožnova p. R. Jan Kučera,
přišla mezi nás i vedoucí Domova
pro seniory Magdalena Stejskalová. Úvodní slovo měla předsedkyně okresní rady Zdeňka Šlachtová.
Dále vystoupila předsedkyně Spolku rožnovských žen Marie Rethyová, která po krátkém připomenutí
historie ČSŽ poděkovala dlouholetým členkám za jejich práci a byla
jim předána kytička. Magdalena
Stejskalová vyslovila pochvalu za
spolupráci Spolku rožnovských žen,
které již dlouhodobě pomáhají v Do-

Ženy vypustily do vzduchu padesát balónků. Foto: archiv ČSŽ
mově pro seniory. Všem přítomným
se líbilo vystoupení dětí z Mateřské
školy 1. máje – bylo to takové pohla-

zení po duši. Děti přinesly z chodby
nafouknuté balónky s nápisem ČSŽ
a číslem 50, rozdaly je přítomným

ženám a ty byly najednou vypuštěny
do vzduchu.
Potom už následovalo sportovní
klání v pétanque a kuželkách mezi
organizacemi okresu, ke kterým se
přidalo i družstvo z Domova pro
seniory. Pro vítěze i všechny hráče
byly připraveny ceny. Po celé odpoledne hrála na harmoniku Jana Vařejčková, na občerstvení se podílely
všechny organizace okresu, nápoje
připravil Domov pro seniory. Za
dárečky, ceny a další pozornosti děkujeme našim členkám, kolektivu
Mateřské školy 1. máje i MěÚ. Za
velikou pomoc děkujeme i vedení
Domova pro seniory.
Závěr odpoledne byl ukončen
prohlídkou zahrady a výkladem
týkajícím se péče v Domově pro
seniory.
Bylo to krásné odpoledne. Už
proto, že se setkaly všechny věkové kategorie – od dětí přes střední
a seniorský věk. Moc nás potěšilo,
že přišli mezi nás i ti nejstarší, kteří zde nalezli svůj domov a žijí zde
spokojeně.
Zdeňka Šlachtová,
Marie Rethyová

Ohňostroj na Sluníčkové škole Veselá věda se představuje

Celý rok jsme pilně sbírali plast
a papír, střádali penízky, za které jsme si uspořádali závěrečný
táborák s ohňostrojem. Konečně
jsme se 23. června dočkali. Hurá!
Počasí bylo krásné, slunečné. Nic
nebránilo tomu, začít soutěžit
v různých disciplínách na osmnácti stanovištích, kde nám do
kartičky rodiče zapisovali body.
Aby se nám dobře soutěžilo, hrála
nám k tomu hudební skupina Navalentym.
Nejenže jsme měli osmnáct odměn, ale nejlepší z nás byli ještě
odměněni drobnou cenou. Bylo
vyhodnoceno 10 nejlepších sběračů plastu za celý školní rok.
Představte si, že jsme nasbírali
99 044 kusů plastu a vydělali si
18 008 Kč. Vyhodnotilo se i deset
nejlepších sběračů papíru. Naše
škola se umístila na 8. místě v Severomoravském kraji. A víte, kolik
jsme nasbírali kg papíru? Neuvěřitelných 21 308 kg!

V letošním školním roce jsme
za vytěžené penízky ze sběru byli
na exkurzi v ZOO Ostrava s výukovým programem pro každou třídu.
A užili jsme si oslavu Dne dětí,
kterou jsme měli v Letním parku
ve Velkých Karlovicích. Byl tam
pro nás zábavný program a všichni
jsme si to moc užili! Víme, že sběr
plastu a papíru má smysl. Šetříme
přírodu a ještě se pobavíme.
Všichni si během táboráku
mohli koupit v bufetu bramborové
placky, hranolky a jiné dobrůtky.
Zpívalo se i tancovalo. Nechyběl
ani táborák s opékáním špekáčků.
Vyvrcholením skvělého dne byl
vytoužený, hudbou podbarvený,
velkolepý ohňostroj!
Posledním ohňostrojovým zábleskem přes celou večerní oblohu – táborák i další školní rok končí. Na tento den budeme dlouho
vzpomínat a už se těšíme na příští
školní rok!
Děti ze ZŠ Koryčanské Paseky

V letošním školním roce probíhaly na několika ZŠ v Rožnově p. R.
kroužky Veselé vědy. Veselá věda,
z. ú., je nezisková organizace vzniklá před šesti lety z aktivity rodičů
na ZŠ v Jablonci nad Nisou a díky
svému úspěšnému programu rozšířila svoji působnost po celé ČR.
Organizuje pro děti od 5 do 12 let
kroužky s přírodovědnou tematikou a jen v letošním roce je navštěvovalo téměř 2 000 dětí.
Cílem činnosti není zahrnout
děti přemírou informací, ale podporovat jejich zvídavost, chuť experimentovat a přicházet na kloub
technickým zařízením a přírodním
dějům. Pokusy z chemie, biologie,
fyziky jsou přizpůsobeny věku dětí
a hravou formou spojují zážitky
z vlastnoručně prováděných pokusů s tím, co znají ze svého okolí.
Lektor zde má pouze úlohu průvodce, který vytváří bezpečný prostor, ukazuje cestu a je nápomocen
radou, když se zrovna nedaří.
Výhodou kroužků je, že probíhají
přímo ve školách v době fungování

družiny, takže odpadá přecházení
a přemisťování. To je samozřejmě
možné jen díky vstřícnosti vedení
škol a pedagogických pracovníků
družiny, bez jejichž přispění by tyto
aktivity nebyly možné. V Rožnově
to byly ZŠ Koryčanské Paseky,
ZŠ Záhumení, ZŠ Videčská a ZŠ
5. května, za což jim patří upřímný dík. O prázdninách pak pořádá
Veselá věda příměstské tábory, kde
se děti dostanou nejen k pokusům,
ale také ke hrám a odpočinku, což
k prázdninám patří.
Za zmínku stojí i skutečnost, že
činnosti Veselé vědy si povšimla
i Akademie věd ČR a umožnila jí
účast na letošním Veletrhu vědy
v Praze – Letňanech, kde měla Veselá věda velmi úspěšnou expozici.
Kroužky Veselé vědy jsou alternativou k sportovně, jazykově či
umělecky zaměřeným volnočasovým aktivitám dětí. Kromě badatelského kroužku organizuje Veselá
věda také technický kroužek vhodný pro zvídavé žáky 3.–6. tříd, kde
ke svým experimentům využívají
stavebnice Merkur. Pro příští školní rok se připravuje zřízení technického kroužku na ZŠ Koryčanské
Paseky.
V případě bližšího zájmu o aktivity Veselé vědy získáte podrobnější
informace na webových stránkách
www.veselaveda.cz. Podpora zájmu
o přírodovědné obory je dobrou
investicí do budoucnosti, poněvadž
technicky zdatných odborníků
bude potřeba stále více.
Ing. Karel Babiánek,
lektor Veselé vědy
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První metlu vyrobil, když mu bylo jednadvacet
Veronika Kusá

zpravodajstvi@zpravyzvalasska.cz

ZUBŘÍ • Angažoval se odmala, ale
první metlu vyrobil, když mu bylo
dvacet jedna let. „Vzal jsem svou
a otcovu metlu a šel jsem za maminkou, aby mi řekla, která je která.
A maminka se podívala a nepoznala to. Tak to jsem si říkal, že jsem
složil zkoušky,“ říká Jiří Ondřej, který si metlu po otci nechává dodnes
jako památku jeho rukopisu.
Metlařina se v rodině pana Ondřeje dědí po generace, tak jako i tradiční postup výroby.
,,Chci dělat to řemeslo tak, jak
jsem se jej naučil, a tak, jak se to
dělat má. Zuberská metla je pojem
sama o sobě a má svá specifika.
Musí být funkční, ale i vzhledná
a měla by dům také ozdobit. Způsob výroby je daný několik generací zpátky, takže ji dělám tradičním
způsobem. Ono každé řemeslo
chce svoje a nejpřirozenější a nejlepší cesta je, když se to předává
a naučí postupně. Aby vznikl dobrý
výrobek, musí se zachovávat určité
postupy. Zažil jsem lidi, co chtěli
dělat metly a říkali, ať jim ukážu,
jak se to dělá, ale vím jen o jednom,
který se tomu skutečně věnuje,“ vysvětluje Ondřej, který patří mezi
poslední dva metlaře v Zubří.
Dříve hrával závodně kuželky
a tančil v souboru. Má statek, o který se stará, a výrobu metel má především jako koníček, díky němuž
se objevil i v celovečerním filmu
z Valašska Děda.
,,Když mám volnou chvíli, tak
jdu a dělám metly, třeba i pětkrát
do týdne. Jedna mi trvá asi hodinu
a půl a za rok jich vyrobím kolem
pěti set. Dá se říct, že dělám pět

Metlařina, řemeslo, které ještě pár desítek let zpátky bylo v Zubří praktikováno
v téměř každé třetí chalupě, se nyní vytrácí. Tradici však stále udržuje Jiří Ondřej,
kterému byl v roce 2005 udělen titul Nositele tradice lidových řemesel.

Jiří Ondřej má výrobu metel především jako koníček. Foto: Veronika Kusá
druhů, z toho nejčastěji velké metly. Nejmenší se mnou dělá i syn,
ten se ale taky věnuje úplně jinému
oboru, ale jsem rád, že o to má zájem,“ svěřil se Ondřej.
A jelikož pracuje na metlách
převážně sám, vyhýbá se velkým
zakázkám.
,,Já pracuju ve strojním oboru,
protože metlařinou se nedá uživit,
postupně se to lepší, ale žádná ruční práce není v republice zaplacená. Já metlu prodám třeba za sto
třicet korun. Kdyby člověk zdražil,
tak si lidé raději koupí náhražku

z marketu. Já to měl celý život
hlavně jako zálibu, proto mě vždy
bavilo spíše předvádět, než vyrábět
určité množství,“ vypráví výrobce.
Jezdí na jarmarky po celé republice a v nejbližší době se chystá na
Starodávný jarmark v Rožnově,
který se svými výrobky navštíví
druhý srpnový víkend. Ondřej ale
dodává, že nebýt titulu Nositele
tradice lidových řemesel, který obdržel, možná by už se řemeslu nevěnoval. Titul uděluje ministerstvo
kultury nanejvýš pěti lidem ročně
poté, co posoudí návrh z regionu.

INZERCE

Od roku 2001 jich bylo uděleno
šedesát čtyři.
,,Je to vlastně program na záchranu řemesel, který je podle mě
skvělý a třeba mi opravdu pomohl.
Má to ale své ale. Současná nařízení a vyhlášky včetně EET tohle
všechno ničí. Tady nejde o žádné
daňové úniky, ale o zbytečnou administrativu, náklady a práci navíc.
A je to obrovská škoda, že kvůli
něčemu takovému budou řemesla
zanikat, takže můžeme jen doufat,
že se to ještě změní,“ posteskl si
metlař.
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Rožnovan Ota Repák mistrem světa v 3D lukostřelbě
Marek Havran

zpravodajstvi@zpravyzvalasska.cz

S titulem mistra světa se z nedávného světového šampionátu v lovecké 3D lukostřelbě v Itálii vrátil český reprezentant Ota Repák. Ve své kategorii žáků převálcoval všechny soupeře a následující dva roky se může pyšnit titulem mistra světa.
Velmi dobře si vedli i další členové rožnovského lukostřeleckého klubu LK Falcon.

Rožnovská výprava v Itálii v barvách české reprezentace: zleva Renata Nováková, Jan
Novák, žákovský mistr světa Ota Repák, Pavel Repák, Jiří Hrachovec.
Foto: LK Falcon
/ chlapci – dlouhý luk). „Suverénní
vítězství navíc Ota ztvrdil překonáním nejlepších nástřelů ve všech
třech typech kol z roku 2010 a bude
zapsán do žebříčku nejlepších nástřelů světové asociace IFAA, dokud jej někdo nepřekoná,“ radoval

se z úspěchu svého syna Pavel Repák, jenž také nezapomněl na důležité poděkování. „Rádi bychom
poděkovali i sponzorům, kteří nám
umožnili se mistrovství světa zúčastnit. Moc si toho vážíme,“ dodal
Pavel Repák.

INZERCE
Takhle vypadá 3D lukostřelba v podání člena
rožnovského LK Falcon Jiřího Hrachovce.
Málokdo ví, že v Rožnově pod
Radhoštěm působí druhým rokem
malý lukostřelecký klub LK Falcon. „Tréninky probíhají v improvizovaných podmínkách chátrající
bývalé střelnice na Putýrkách, o to
větší je však odhodlání a píle lukostřelců,“ představuje malý, leč
velice úspěšný rožnovský klub
jeho člen Pavel Repák.
Tvrdá příprava vyvrcholila účastí čtyř dospělých členů Pavla Repáka, Jiřího Hrachovce, Renáty
Novákové, Jana Nováka a žáka
Oty Repáka na mistrovství světa
v lovecké lukostřelbě ve Florencii
– WBHC. Rožnovští lukostřelci
tak doplnili 40člennou českou
reprezentaci a zúčastnili se šampionátu v malebném Toskánsku.
„Měli jsme tu čest bojovat za české
barvy a jsme za to moc rádi. Užili jsme si celý šampionát. Hodně
zajímavý ale byl už například slavnostní zahajovací průvod historickým centrem Florencie. Ten vyvrcholil slavnostním ceremoniálem
na náměstí Piazzadella Signoria za
účasti téměř 1 600 střelců z více
než 30 zemí,“ přiblížil šampionát
v Itálii Pavel Repák, jenž zároveň
upřesnil pravidla lovecké, neboli
3D lukostřelby. „Střílí se na gumové terče ve tvaru a velikosti zvířat
umístěných v těžkém přírodním
terénu. Tento už tak náročný sport

Foto: LK Falcon

byl ztížený úderem vlny veder, která jsou pro Toskánsko, které se nachází v podobné nadmořské výšce
jako Valašsko, nezvyklá. Každý závodník tak musel obejít trať s terči
dlouhou 5 km v teplotě dosahující
až 41 °C ve stínu. K těžkému vedru navíc prudké slunce připravilo
řadu klamných her stínů a světla.
Střílí se na neznámé vzdálenosti
s maximem až na 54 metrů. Terče
jsou neznámé velikosti a leží umístěny ve složitém terénu. Jejich
vzdálenost není lehké odhadnout,
natož přesně zasáhnout tzv. na ‚komoru‘,“ popsal Pavel Repák „svůj“
sport a také těžké podmínky na
šampionátu v Itálii.
Borci z LK Falcon Rožnov pod
Radhoštěm se však s nesmírně těžkými podmínkami a se spoustou
kvalitních soupeřů vyrovnali velmi
dobře a zapsali skvělé výsledky.
V kategorii AMLB (dospělí / muži
– dlouhý luk) se nakonec umístili
následovně: Jan Novák na krásném 25. místě, Pavel Repák na 72.
a Jiří Hrachovec na 115. místě ze
158 startujících. Renáta Nováková
v kategorii AFHB (dospělí / ženy –
historický luk) dosáhla dokonce na
7. místo. Největší čest ovšem svému
oddílu a radost celé české výpravě
udělal mladý Ota Repák, který se
stal pro následující dva roky mistrem světa v kategorii CMLB (žáci

STRANA 16 / 26. ČERVENCE 2017

SPORT

Co po Americe? Sním o Irsku, říká Svaťa Božák
Marek Havran

zpravodajstvi@zpravyzvalasska.cz

Cyklistický ultramaratonec Svatopluk Božák z Rožnova pod Radhoštěm podruhé v kariéře úspěšně zdolal nejtěžší cyklistický závod na světě – Race
across America (RAAM). Bezmála 5 000 kilometrů ujel za 10 dní, 23 hodin
a 22 minut a dal si tak stylový dárek ke svým 40. narozeninám.

Svaťa Božák na trati Race across America.

Tým! Všichni aktéři jedenáctidenního dobrodružství – Svaťa Božák team.

S odstupem hodnotí svůj druhý
RAAM v životě (ten první jel
v roce 2012) jako ten těžší. „Kvůli
všem komplikacím s počasím včetně tropické bouře Cindy to letos
bylo o něco extrémnější. Dokazuje
to i fakt, že v mé kategorii do 50
let dojelo do cíle jen deset borců
ze šestnácti,“ ohlíží se zpátky za
extrémním závodem Svatopluk Božák, jenž v polovině června přímo
na trati oslavil své 40. narozeniny.
S mírným odstupem a s chladnou
hlavou – jaký byl RAAM 2017? Jaký
byl nejtěžší moment?
Jeden konkrétní moment asi
nejde určit. Spíše to byla taková
dlouhodobá konstantní zátěž s proměnlivými problémy, které se řešily
operativně ve spolupráci s teamem
samozřejmě.
Jak jste vnímal podporu fanoušků, protože byla skutečně obrovská,
a to nejen na sociálních sítích…
Podpora byla skutečně veliká, ze
všech stran. Bylo to super a moc mi
to pomáhalo. Dopomohly k tomu
dle mě dvě hlavní věci. Za prvé
samotná akce Race across America a za druhé skvělé fotky a videa
od Ivo Dvořáka. Naše foto a video
výstupy na sociálních sítích sklidily velký úspěch a hlavně vtrhly
fanoušky do děje. Tyto věci dělají
hodně a moc nám pomohly.
Asi se to hodnotí těžko, ale který
RAAM si ceníte více?
Oba byly specifické, těžké. Ovšem
co do náročnosti byl letošní o něco
těžší. Proto si jej nyní vážím trochu
více. Vylepšil jsem si časový průměr
i pozici ze šestého na páté místo ve

li neserióznosti našeho amerického
partnera vyfasovali týmové auto v katastrofálním stavu a museli jsme na
poslední chvíli všechno hasit a měnit. Moc nám pomohla jedna rožnovská firma, od které jsme měli do
deseti hodin na účtu potřebný obnos
peněz, díky kterému jsme mohli do
závodu nastoupit a poté ho také dojet
do cíle! Za to patří velký dík.

Slavnostní přivítání Svati Božáka na pódiu v parku
Snímky: Ivo Dvořák
u hudebního altánu na akci Divotvorný park.
své kategorii. Kvůli všem komplikacím s počasím včetně tropické
bouře Cindy to letos bylo o něco
extrémnější. Dokazuje to i fakt, že
v mé kategorii do 50 let dojelo do
cíle jen deset borců ze šestnácti.
Jaké cíle může sportovec mít
poté, co zdolá již podruhé RAAM?
Je vůbec v ultracyclingu něco více?
Přiznám se, že mám jednu touhu, kterou je závod kolem Irska –
Race around Ireland. Svojí délkou
se podobá závodu kolem Rakouska,
který jsem jel a který má cca 2 200
kilometrů. Irský závod však má svá
velká specifika, a to nejen, že se
jede vlevo (smích). Jsou to hlavně
místy až 30% stoupání, na kterých
musíte takzvaně šněrovat silnici od
patníku k patníku, případně se to
hodně chodí i pěšky (smích). Kvůli tomu mě Irsko láká, navíc by to
byla další země, ve které bych zvládl ultramaraton.

Co Vás nejvíce podporovalo na
cestě? Co byla taková jistota?
V každém případě žena Lenka
a dcera Karolína a celý náš team,
na který bylo 100% spolehnutí.
To samozřejmě platí o všech závodech. Vždycky říkám, že ze stoprocentního výkonu je 30 procent
hlava, 30 procent tělo a 40 procent
team.
Nejhorší moment RAAM 2017 –
co Vás napadne jako první?
Velmi těžké to bylo ve vysokých
horách. Když jsem relativně v klidu
vyjel na nejvyšší bod závodu, Wolf
Creek (cca 3 200 m n. m.), následoval krátce poté o něco nižší, „jen“ asi
3 000 metrů vysoký vrchol Chuchara. Tam na mě dopadla obrovská
krize, měl jsem velké problémy s řídkým vzduchem, lapal jsem po dechu
a tam to bylo fakt hodně těžké! Jinak
to byla ještě kritická situace těsně
před startem závodu, kdy jsme kvů-

Nejzajímavější moment závodu?
Asi kontrola č. 37. Když jsem
projížděl malým městečkem, běžel
se mnou chvíli americký fanoušek
s českou vlajkou. Po chvíli vyšlo
najevo, že ve městě bydlí paní s českými předky Kristy Hudecek. Měl
jsem tam dokonce i interview do
místní televize a celkově to byl pěkný zážitek. Obecně musím říct, že
jsme měli hodně zážitků a případů,
kdy naše auto vyzbrojené týmovými
polepy zastavovali Češi a přáli nám
štěstí. To nám také moc pomáhalo.
Jak se Vám líbilo vaše slavnostní
přivítání a gratulace od vedení radnice v parku u hudebního altánu
v rámci oslav 750 let města?
Bylo to super, jsem rád, že se
taková akce uskutečnila. Dostal
jsem dárky, také jsem nějaké rozdal
a hlavně jsem rád, že jsem se mohl
potkat s fanoušky a se spoustou
Rožnovanů.
Máte nějaký vzkaz pro fanoušky,
sponzory, partnery?
Všem bych chtěl moc poděkovat
za přízeň i podporu před závodem,
při i po závodě. Dík patří fanouškům i sponzorům, kteří byli všichni z našeho města či regionu. O to
více si toho cením.
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