
Nové víceúčelové sportovní hřiště 
v Letenské ulici už slouží veřejnos-
ti. Brána se sportovcům otevřela ve 
čtvrtek 10. srpna. Slavnostní zahá-
jení provozu je naplánováno v pá-
tek 15. září ve tři hodiny odpoled-
ne, tedy v den před Během rodným 
krajem Emila Zátopka. 

Hřiště nabízí atletický běžecký 
ovál, dráhu pro in-line bruslení, 
dvě hřiště pro malou kopanou, há-
zenou, tenis a hřiště pro basketbal 
a volejbal. „V srpnu mohou lidé 
areál využívat od sedmi do jedna-
dvaceti hodin. Od září, kdy se bude 
den zkracovat, se bude otevírací 
doba upravovat. V zimních měsí-
cích, když zamrzlé umělé povrchy 
neumožní využití, bude hřiště za-
vřeno. O otevírací době budou lidé 
informováni,“ řekl starosta Radim 
Holiš s tím, že radnice také spustila 
na webových stránkách rezervační 

systém ke třem zavřeným hřištím 
na míčové hry.

Stavba víceúčelového městského 
sportoviště v Letenské ulici stála 
přes devatenáct a půl milionu ko-
run. Dotace ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy pokryla šest 
milionů korun.

Atletický ovál s umělým povr-
chem scházel nejen Rožnovu pod 
Radhoštěm, ale celému mikroregio-
nu řadu let. „Obdobná situace byla 
s hřišti, kdy nebylo ani jedno, které 
by technicky umožňovalo pořádání 
sportovních soutěží na místní, regi-
onální, popřípadě krajské úrovni,“ 
řekl vedoucí odboru rozvoje Ivo 
Marcin.

Projekt byl připravován dlouhý 
čas. Poprvé se s ním měla možnost 
veřejnost seznámit už v roce 2008. 
„Oproti původnímu plánu jsme ale 
udělali drobné změny. Ve vnitřní 

dráze oválu přibyl zpevněný povrch 
na in-line bruslení. A vyměnili jsme 
původní umělou trávu za tartan. 
Nebude tak docházet k zanášení 
nečistot při přesunech a údržba 
bude snazší,“ vysvětlil Ivo Marcin.
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INZERCE

Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Atletický ovál s umělým povrchem scházel Rož-
novu i celému mikroregionu řadu let. Obdobně 
to bylo s hřišti, kdy nebylo ani jedno, které by 
umožňovalo pořádání sportovních soutěží.

Multifunkční hřiště je otevřeno

Jedenáctý ročník Týdnů pro dušev-
ní zdraví zahájí ve čtvrtek 7. září v 17 
hodin v knihovně vernisáž obrazů 
Ivy Pavluskové a Jiřího Hajdy.     Strana 4

Sledujte nás na www.spektrumroznovska.cz

V sobotu 2. září od 17 hodin se v am-
fiteátru Na Stráni koná festival Hlasy. 
Výběr účinkujících postavili organizá-
toři na kvalitě hlasového projevu.  Strana 5

Sledujte nás na www.spektrumroznovska.cz

CO V AREÁLU SPORTOVCI NALEZNOU:

 atletický běžecký ovál 
(4 dráhy, běh sprint 50 m, 60 m, 100 m)
 ovál pro in-line brusle 
 vytrvalostní běh
 3 × hřiště pro různé druhy sportu 
(basketbal, házená, volejbal, tenis, 
badminton, nohejbal, malá kopaná, 
odbíjená)
 sektor vrhu koulí
 skok daleký

STANDING OVATION PRO 4TET. Osm set 
diváků přišlo v sobotu 12. srpna do 
amfiteátru Na Stráni, kde se konal už 
osmadvacátý ročník hudebního festi-
valu Valašské folkrockování. „Festival 
byl ještě pohodovější než kdy jindy 
a bez jediné dešťové kapky. Přes tři-
cet let hrající Folk team nezklamal 
a zahrál poctivý festivalový set. Nej-
větším lákadlem byla Szidi Tobias 
s kapelou a Jiří Korn s kapelou 4TET, 
který předvedl neopakovatelnou he-
reckou i pěveckou show. Oba tito 
účinkující zažili divácké standing ova-
tion a diváci je nechtěli pustit z pódia. 
Poslední kapela Top dream company 
publikum na závěr festivalu roztančila 
a příjemně unavila,“ popsala ředitelka 
pořádajícího T klubu – kulturní agen-
tury Lenka Vičarová.    
               (bur), foto: Pavel Švarc

Rezervační 
systém zde:
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Foto: Alexandra BuršíkováPracovníci odboru rozvoje stavbyvedoucímu předvedli, že na invalidním vozíku je chodník nesjízdný.

Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Při stavbě chodníku v Kulturní ulici nedodržela firma Monstav-
by normy pro bezbariérovost. Na problém upozornil radní 
Petr Jelínek, který je upoután na invalidní vozík a v ulici bydlí.

Chodník je nesjízdný, upozornili vozíčkáři

Když se začal loni v červenci 
opravovat chodník v Kulturní uli-
ci, všichni se těšili, až se už v září 
budou procházet podél finančního 
úřadu po nové zámkové dlažbě. Je-
nomže práce provázely komplikace, 
dělníci pracovali pomalu, někdy vů-
bec a dodavatelská firma nedodrže-
la termín dokončení. Práce se pro-
táhly téměř o čtyři měsíce a radnice 
firmu sankcionovala. A problémy 
se s dvousetmetrovým chodníkem 
s šedesátkou nových parkovacích 
stání, který radnici přišel na milion 
sedm set padesát tisíc korun, táh-
nou dál. Nyní se ukazuje, že v ně-
kterých částech nedodržel staveb-
ník normy pro bezbariérovost.

„Chodník byl hotový až v prosin-
ci, kolaudace se posunula na jaro 
a ještě dnes řešíme s firmou různé 
dodělávky,“ povzdechl si vedoucí 
odboru rozvoje Ivo Marcin.

Na to, že v některých úsecích 
mají lidé s handicapem problém, 
upozornil pracovníky městského 
úřadu radní Petr Jelínek, který je 
upoután na invalidní vozík.

„Upozorňoval jsem na to už při 
stavbě. Předtím byl chodník v jed-
né rovině, nyní je na horní hranici 
obrubníků, přičemž vjezdová část 
je na dolní hranici obrubníků. Ná-
jezdy a sjezdy jsou tak příkré a ne-
vhodné,“ řekl Petr Jelínek, který 
musí jezdit jinudy.

„Když jedu dolů, hrozí, že udě-
lám kotrmelec, když vyjíždím na-
horu, přední kolečka se zvedají a já 
padám dozadu,“ vylíčil radní s tím, 
že v domě bydlí další dva vozíčkáři, 

který nový chodník nemohou pou-
žívat. A stejný problém podle něj 
musí řešit maminky s kočárky.

Starosta Radim Holiš svolal na 
středu 2. srpna schůzku s projek-
tantem, stavbyvedoucím a referen-
ty odboru rozvoje. Ta se konala 
přímo na místě.

„Smyslem kontroly bylo skutečně 
ověřit uživatelnost chodníku pro 
lidi s tělesným postižením. Tak jsme 
naše pracovníky posadili do inva-
lidního vozíku. Zjištění bylo jasné. 
Ani zdravý člověk chodník  nevyjel. 
Hned na místě tak naši lidé dostali 
informaci, jak  právně  postupovat 
při kontrole přebíraných prací od 

dodavatelů. V tomto konkrétním 
případě jde oprava za dodavate-
lem,“ zdůraznil Radim Holiš.

V projektu byl chodník zakres-
len správně, špatné bylo jeho po-
ložení. Zástupce dodavatelské fir-
my Monstavby Morava pochybení 
uznal, k záležitosti se však odmítl 
vyjádřit.

„Při kontrole spádů jsme zjistili, 
že je úhel nájezdu větší, než povo-
lují normy. S dodavatelskou firmou 
jsme se dohodli na opravě,“ upřesnil 
Radomír Šnejdrla z odboru rozvoje.

Chodník v Kulturní ulici provází 
jedna komplikace za druhou. V dub-
nu hlasovali místní obyvatelé, za co 

utratí penále, které firma Monstav-
by Morava zaplatila městu za nedo-
držení termínu dokončení stavby.

Zvolit si mohli mezi květinovou 
výsadbou trvalkami u vstupů do by-
tových domů, vybudováním lano-
vých herních prvků pro větší děti, 
opravou chodníků nebo vybudová-
ním nového chodníku. K dispozici 
měli zhruba sto padesát tisíc korun.

„Lidé přišli s návrhem zkulturnit 
prostředí vnitrobloku, kde by se vy-
sadila zeleň a upravily chodníčky. 
Problém ale je, že částka, kterou to 
bude stát, přesáhne penále. Musí-
me najít vhodný dotační titul,“ uza-
vřel Ivo Marcin.

Jarmark neziskových organizací: bohatý program s Fleretem
Seznámit se s nabídkou poskytova-
telů služeb v sociální oblasti, disku-
tovat o Parkinsonově chorobě nebo 
si vyzkoušet na vlastní kůži pozdně 
letní nocování pod širým nebem. To 
vše čeká návštěvníky Dnů sociál-
ních služeb, které se v Rožnově pod 
Radhoštěm konají od 4. do 8. září.

Během několikadenního progra-
mu se lidé mohou v rámci otevře-
ných dnů podívat do jednotlivých 
neziskových organizací. Beseda 
o Parkinsonově chorobě se koná 
v úterý 5. září od jedné hodiny od-
poledne na Masarykově náměstí. 
Ve čtvrtek 7. září se setkají u ku-
latého stolu poskytovatelé sociál-
ních služeb.

A ve středu 6. září se uskuteční 
už třetí ročník Jarmarku nezisko-
vých organizací. „Oproti loňsku 
jsme termín přesunuli blíže k létu. 
Doufáme, že vyjde počasí, protože 
loni byla hodně zima a pršelo, tak-
že se jarmark musel konat ve Spo-

lečenském domě, a to nebylo moc 
ideální,“ vysvětlil místostarosta Jan 
Kučera.

Posláním jarmarku je podle něj 
zviditelnit sociální služby, které 
v Rožnově působí. „Takže je to 
o tom, že se lidé mohou seznámit 
s jejich poskytovateli. No a v přípa-

dě, že mají nebo budou v budoucnu 
mít nějaký problém, aby už nemu-
seli tápat, na koho se obrátit. Záro-
veň to také byla šance pro donáto-
ry, aby se podívali, jaké organizace 
tady působí, komu pomáhají, a aby 
si mohli vybrat, koho podpoří,“ při-
blížil Jan Kučera.

Program bude hodně podobný 
uplynulým ročníkům. Na náměstí 
rozbalí stánky poskytovatelé služeb 
a po celý den budou probíhat hry 
a soutěže. U budovy Stefania, kde 
bude mít stánek Červený kříž, si 
lidé vyzkoušejí, nakolik by uměli 
poskytnout první pomoc. U budo-

vy Charity jim změří tlak a glyke-
mii. A na Masarykově náměstí se 
mohou projít s klapkami na očích 
se slepeckou holí.

Na pódiu odpoledne představí 
své služby jednotlivé neziskovky, 
poté se rozběhne kulturní program, 
který v pět hodin vyvrcholí koncer-

tem kapely Fleret a poté večerním 
vystoupením skupiny Koridor, kte-
rá akci ukončí.

A kdo nebude chtít, domů nemu-
sí. Přespat může rovnou na náměs-
tí. „Cílem noci venku je přiblížit 
bezdomovectví zážitkovou formou. 
S sebou by lidé měli mít teplé oble-
čení, spacáky, karimatky a cokoli, co 
jim pomůže udržet se v teple, takže 
i noviny, deky či kartonové krabice. 
Ten, kdo zůstane celou noc, získá 
certifikát o absolvování,“ řekla ve-
doucí sociálního odboru Eva Urba-
nová s tím, že večer dostanou nocu-
jící polévku a ráno snídani s čajem.

Organizace jarmark vítají. „Je 
dobře, že se poskytovatelé mají 
možnost prezentovat a že se vzá-
jemně o sobě více dozví. Hlavně je 
to přínosné pro veřejnost, odnesou 
si informace, kde najdou v případě 
potřeby pomoc,“ řekla například 
Zlatuše Lušovská z valašskomezi-
říčské Charity.

”Cílem noci venku je přiblížit bezdomovectví zážitko-
vou formou. S sebou by lidé měli mít teplé oblečení, 
spacáky, karimatky a cokoli, co jim pomůže udržet 
se v teple, takže i noviny, deky či kartonové krabice,„ 
řekla vedoucí sociálního odboru Eva Urbanová
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Foto: Alexandra BuršíkováV medailové žně proměnili účast na mistrovství světa v psaní na PC Jonáš Vala a Johana Valová.

Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Pracovníci radnice připravili na středu 4. října Veřejné 
fórum, v němž lidé vytipují deset největších problémů, 
které budou zařazeny do akčního plánu pro příští rok.

Štve vás něco v Rožnově? Tak to řekněte!

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

mě rozhodí,“ řekl Jonáš Vala, který 
si prsty cvičí také hrou na klarinet. 
V budoucnu se vidí na místě pro-
gramátora. Možná ale bude léka-
řem, stejně jako maminka a děda.

Zlatou medaili si z šampionátu 
přivezl za královskou disciplínu tři-
cetiminutový opis textu, za korektu-
ru textu, wordprocessing, audiotran-
scription, záznam mluveného slova, 
protokolování a vícejazyčný diktát. 
Bronzovou získal za záznam mluve-
ného slova v reálném čase. V kombi-
naci všech disciplín nenašel přemo-
žitele, získal osmou zlatou a stal se 
tak absolutním mistrem světa. Kro-
mě toho si převzal dvě zlaté medaile 
za internetovou soutěž.

Šampionát v záznamu a zpraco-
vání textů na počítači se v Berlíně 
konal ve dnech 22. až 28. července 
a zúčastnilo se jej pět set soutěží-
cích z pětadvaceti zemí. Česká vý-
prava byla nejúspěšnější a posbíra-
la polovinu z cenných kovů.

Jeden z nich získala i student-
ka gymnázia Johana Valová, a to 
bronz za internetovou soutěž. 
„Mám velkou radost, protože jsem 
uspěla v něčem, co dělám opravdu 
ráda, co mě baví. Letos jsem ještě 
soutěžila s bratrem, ten ale za dva 
roky postoupí do juniorské katego-
rie, takže mi ubude velká konkuren-
ce,“ usmála se studentka gymnázia, 
která trénuje denně minimálně půl 

hodiny. Chodí také do kroužku 
psaní na klávesnici a jezdí na sou-
středění.

Oba sourozence získala pro svět 
rychlosti prstů na klávesnici učitel-
ka Vlasta Martináková. „Když se 
Jonáš ke mně přihlásil do kroužku 
psaní, ihned se zviditelnil. Byl ši-
kovný, talentovaný a nebyl líný tré-
novat. Proto, když si po pár měsí-
cích zlomila ruku dívka, která měla 
jet na mistrovství světa do Gentu, 
zastoupil ji Jonáš. Měl úspěch, a to 
ho nabudilo k další práci. Potom 
se přihlásila do kroužku Johanka, 
která jde v bratrových šlépějích 
a na svůj velký triumf ještě čeká,“ 
prozradila učitelka.                (bur)

Jedinečnou možnost, jak ovlivnit 
budoucí směřování města, nabíd-
nou Rožnovanům pracovníci rad-
nice ve středu 4. října. Připravili 
Veřejné fórum, v němž lidé vytipují 
deset největších problémů, které 
budou zařazeny do akčního plánu 
pro příští rok. Konat se bude od půl 
páté odpoledne ve Společenském 
domě.

„Vstoupili jsme do sítě Zdravých 
měst a zavádíme Místní agendu 21. 
Za sebe vždycky říkám, že to sta-
víme na třech pilířích: na udržitel-
ném rozvoji a osvětových akcích, 
na kvalitě řízení města a na zapo-
jování občanů do rozhodování. Fó-
rum je unikátním modelem, jak od 
občanů získat názory na to, v čem 
jsou podle nich v Rožnově problé-

my, které by se měly řešit,“ přiblížil 
místostarosta Jan Kučera.

Lidé, kteří do Společenského 
domu přijdou, vytipují deset prio-
rit, které budou zařazeny do roz-
počtu na příští rok. Pro diskutující 
bude připraveno pět až šest stolů, 
u kterých se bude debatovat o ur-
čité problematice, například dopra-
vě, sociální oblasti či školství. 

„U každého stolu bude garant, 
tedy odborník na danou problema-
tiku, který bude zapisovat navržené 
problémy a odpovídat na případné 
dotazy. Do diskuze se zapojí také 
členové vedení města,“ popsala 
analytička rozvoje města Dagmar 
Šnajdarová.

Hlasováním budou z každého 
okruhu vybrány dvě vize, které po-

stoupí do finálového kola, v němž 
budou ověřeny a dalším hlasová-
ním seřazeny podle priority.

Veřejné fórum se bude každý rok 
opakovat a vedení města na něm 
předloží souhrn toho, co se z navr-
žených priorit podařilo realizovat. 
Pokud se některé akce nepodaří 
uskutečnit, bude vysvětleno proč.

Pro účastníky fóra je připraven 
i doprovodný program. Pro disku-
tující bude připraveno občerstvení 
a soutěž o zajímavé ceny. Zajištěno 
bude také hlídání dětí. 

„Lidé se mohou rovněž zapojit 
do tvorby pocitové mapy města, 
v níž zaznačí, kde se cítí dobře 
a jsou na město pyšní, nebo kam 
naopak neradi chodí,“ řekla Dag-
mar Šnajdarová.

Akce „Veřejné fórum“ je další aktivitou 
v rámci městským úřadem zaváděné 
Místní agendy 21, prostřednictvím které 
se Zdravé město Rožnov pod Radhoš-
těm snaží zapojit veřejnost do plánování 
rozvoje města.
Název projektu: 
Modernizace a zefektivnění výkonu ve-
řejné správy ve městě Rožnov pod Rad-
hoštěm 
Registrační číslo: 
CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002999

Jedenáct medailí, z toho jednu 
bronzovou a deset zlatých, si při-
vezl z berlínského mistrovství světa 
v záznamu a zpracování textů na 
počítači patnáctiletý Jonáš Vala. 
Jeho dvanáctiletá sestra Johana, 
která soutěžila ve stejné kategorii, 
tedy žákovské, získala bronz.

„Byla to má třetí účast na světo-
vém šampionátu. Před čtyřmi lety 
jsem z belgického Gentu přivezl je-
den bronz a před dvěma lety z ma-
ďarské Budapešti pět bronzových 
medailí,“ usmál se patnáctiletý stu-
dent rožnovského gymnázia.

S klávesnicí si hrál už ve čtyřech 
letech, kdy začal přepisovat první 
písmena a slova. A protože jej záliba 
neopustila, přihlásil se na Základní 
škole Pod Skalkou do kroužku psa-
ní všemi deseti. A to ho doslova 
pohltilo. „S kamarády jsme hodně 
závodili a tehdy mi došlo, že tohle 
je něco, na co mám talent. Moje 
učitelka, paní Vlasta Martináková, 
mě poslala na první soutěž do Zlí-
na, kde se mi velice líbilo, takže mě 
to namotivovalo k dalšímu tréninku 
a k dalším soutěžím,“ popsal hoch.

Podle něj je nejdůležitější tré-
nink, na soutěžích je pak nutné 
umět udržet nervy na uzdě. „Člo-
věk může být sebevíc trénovaný, ale 
jak selže psychika, je po úspěchu. 
Píšu až hodinu a půl denně, kromě 
toho chodím do kroužku psaní na 
klávesnici při gymnáziu a jezdím 
na soustředění a soutěže, takže 
jsem už celkem otrkaný, máloco 

Mají rychlé prsty. Z mistrovství světa přivezli 12 medailí
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Foto: archiv Michala VeiweghaVe čtvrtek 14. září se v kině Panorama koná autorské čtení a beseda s Michalem Vieweghem.

Týdny pro duševní zdraví: přijede i Viewegh
Alexandra Buršíková

bursikova@tvbeskyd.cz

Týdny duševního zdraví pořádá Iskérka už pojedenácté. Důvod, proč se tato obecně 
prospěšná společnost do celorepublikové akce zapojuje, je zřejmý. Ve společnosti 
koluje o psychických onemocněních a lidech, kteří jimi trpí, spousta mýtů.

Pastelkovné popáté
Pastelky, barvy, voskovky, obaly 
na sešity a knížky, tužky, pravítka 
a další školní potřeby dostanou 
na stůl prvňáčci v pěti základních 
školách zřizovaných městem. 
„Radnice pro sto šedesát pět prv-
ňáčků uvolnila sto tisíc korun,“ 
řekl mluvčí města Tomáš Gross. 
Pomoc rodinám malých žáků se 
startem do nového životního obdo-
bí poskytuje radnice od roku 2012. 
„V letošním roce přispěje částkou 
šest set korun na jednoho prvňáč-
ka,“ vypočítal Tomáš Gross s tím, 
že peníze byly zaslány na účty jed-
notlivých škol, které samy rozhod-
nou o tom, jaké pomůcky žákům 
zakoupí.                                   (bur)

Rožnov elektronizuje služby, nově pro stavebníky
Elektronickou evidenci podání na 
stavebním úřadu nabízí nově na 
svém webu Rožnov pod Radhoš-
těm. V rámci informování a po-
skytování služeb veřejnosti jde už 
o desátou elektronizaci.

V České republice jde o ojedi-
nělou službu. „Určena je široké ve-
řejnosti a především stavebníkům, 
kteří vstoupili do řízení s naším 
stavebním úřadem. Kdokoliv se 
může na našich stránkách podívat 
na průběh a stav, jakým pokračují 
jednotlivá podání. Kdy byly přijaty 
žádosti, v jaké jsou fázi zpracová-
ní i který referent s nimi pracuje. 
Tato transparentní služba je určena 
široké veřejnosti s tím, že jdeme 
i výrazně nad rámec zákona ve věci 

povinného zveřejňování,“ popsal 
starosta Radim Holiš.

„Věřím, že se občané naučí tuto 
službu používat. Pro pracovníky 
odboru výstavby se jedná o drob-
nou práci, kterou se zveřejňováním 
mají, ale pro lidi ve městě to určitě 
svůj smysl a velký efekt má,“ dopl-
nil starosta Holiš s tím, že jedním 
z výstupů tohoto zveřejňování je 
také ukončení dohadů mezi staveb-
níkem a projektantem o tom, zda 
příslušná žádost byla podána a jak 
je vyřizována.

Kromě elektronické evidence 
podání žádostí na stavební úřad, 
mohou lidé využít také e-Utility-
Report pro hromadné vytvoření 
žádostí o vyjádření k existenci in-

ženýrských sítí, rezervační systém 
k vyřízení dokladů, odběr novinek 
z webu města, či mobilní aplika-
ci In City a aplikaci Lepší místo, 
díky kterým občané upozorňují 
radnici na nepořádek či nedostat-
ky ve svém okolí. 

„Kromě toho mohou lidé sle-
dovat facebook města, oficiální 
webové stránky a kabelovou televi-
zi, v níž radnice aktuálně informu-
je o novinkách v takzvaném běží-
cím řádku. A s jakýmkoli dotazem 
se může veřejnost na úředníky 
obrátit prostřednictvím formuláře 
pro dotazy, který naleznou v hlav-
ní nabídce na webu města,“ přiblí-
žila Jitka Porubová z rožnovské 
radnice.                                   (bur)

Vernisáž obrazů Ivy Pavluskové 
a Jiřího Hajdy, která se uskuteční 
ve čtvrtek 7. září v pět hodin odpo-
ledne v městské knihovně, zahájí 
Týdny pro duševní zdraví. Oba ma-
líři mají zkušenost s psychickým 
onemocněním.

Dvaašedesátiletý Jiří Hajda se 
věnoval naivnímu umění. „Maloval 
jsem vždycky hrozně rád, dlouhý 
čas jsem ale v umění tápal. Nikdy 
jsem žádnou uměleckou školu nebo 
kurz nenavštěvoval, a věděl jsem, 
že zátiší, krajiny nebo portréty ne-
jsou moje parketa. Když jsem ale 
před více než třiceti lety v časopise 
Květy poprvé uviděl obrázky he-
rečky a výtvarnice Ivy Hüttnerové, 
zjistil jsem, kudy povede má výtvar-
ná cesta,“ popsal Jiří Hajda, který 
je od roku 1984 členem Rožnovské 
výtvarné skupiny, s níž také vysta-
voval. Několik jeho obrazů zakou-
pilo Valašské muzeum v přírodě.

Iva Pavlusková ztvárňuje ve 
svých olejomalbách a kresbách 
zejména přírodu. „Vždycky jsem 
si říkala, že budu jednou malovat, 
až budu mít čas, třeba v důchodu. 
Díky Iskérce jsem se však minulý 
rok zastavila a řekla si: Ne, začnu 
malovat teď. A tak jsem si pořídi-
la barvy a stojan, absolvovala kurz 
malování, udělala si čas a začala. 
Všechna vystavená dílka tak vznik-
la v uplynulém roce a všechna jsem 
kreslila a malovala z velké lásky 
k lidem blízkým mému srdci,“ vy-
líčila Iva Pavlusková.

V září se lidé dočkají ještě autor-
ského čtení a besedy s Michalem 
Vieweghem, která se uskuteční ve 
čtvrtek 14. září od šesti hodin večer 
v kině Panorama. Spisovatel bude 
povídat také o své zkušenosti s de-
presí, která u něj vypukla poté, co se 
zotavoval po operaci prasklé aorty.

Týdny pro duševní zdraví po-
řádá Iskérka už pojedenácté. 
Důvod, proč se tato obecně pro-
spěšná společnost do celorepubli-
kové akce zapojuje, je zřejmý. Ve 
společnosti koluje o psychických 
onemocněních a lidech, kteří jimi 
trpí, spousta mýtů. „Vycházíme 
z myšlenky, že informovanost ve-
řejnosti snižuje neopodstatněný 
strach, zbavuje polopravd a před-
sudků a usnadňuje klientům je-
jich zařazení do běžného života 
či zaměstnání. Informovaný člo-
věk může pomoci snížit závažné 
negativní aspekty, kterými jsou 
společenská izolace, ztráta přátel, 
snížené sebevědomí a pošramoce-
né sebepojetí,“ vysvětlila ředitelka 
Iskérky Alena Jbaili.

Všeobecný odmítavý postoj 
k duševně nemocným je podle ní 

ve společnosti hluboce zakořeněný 
a lze jej pozorovat ve stigmatizova-
ném jazyce, jenž je často používán 
k označování psychicky nemoc-
ných lidí. Týdny pro duševní zdra-
ví se snaží mýty bořit. „Například 
názor, že psychickou poruchou trpí 
jen několik málo jedinců. Podle 
Světové zdravotnické organizace 
má totiž osobní zkušenost s dušev-
ním onemocněním jeden ze čtyř, 
přičemž se to týká lidí všech věko-
vých, vzdělanostních a příjmových 
skupin i různých kultur,“ upozorni-
la Alena Jbaili.

V říjnu se v rámci Týdnů pro du-
ševní zdraví uskuteční tři besedy. 
V úterý 10. října bude od pěti ho-
din odpoledne v městské knihov-
ně přednášet lékař a psycholog 
Miroslav Orel o strachu, obavách 
a úzkostech. Ve čtvrtek 19. října 

od pěti hodin odpoledne bude psy-
choterapeut Michal Mlynář dis-
kutovat o umění přijímat a umění 
odmítat. Čím více možností totiž 
podle něj lidé mají, tím méně jsou 
spokojeni, a tím hůře se dokáží 
rozhodovat. A ve středu 25. října 
od pěti hodin odpoledne bude 
Markéta Dohnalová, autorka knih 
Homo psychoticus aneb člověk 
psyhotický a Homo psychoticus II 
aneb můj návrat ke studiu, předčí-
tat a besedovat o vlastní zkušenos-
ti se schizofrenií.

„Letos vydáme k Týdnům pro 
duševní zdraví ucelenou publikaci, 
v níž čtenáři najdou materiály o té-
matu destigmatizace psychických 
onemocnění, informace o Iskérce 
a doplňující zajímavosti o progra-
mu a účinkujících,“ doplnila Alena 
Jbaili.
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Festival Hlasy je v rámci republiky ojedinělou akcí
Alexandra Buršíková

bursikova@tvbeskyd.cz

”Je tady spousta kvalitních interpretů, někteří jsou známí, ale jiní už 
méně. Cílem festivalu je ukázat rozmanitost, která je na půdorysu lid-
ského hlasu dosažitelná,„ říká Honza Petružela ze spolku Fujaré.

Foto: archiv Ivy BittovéV hlavním čase vystoupí Iva Bittová, jejíž hlas je nezaměnitel-
ný originál, pro který dodnes hledají odborníci pojmenování. 

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

Festival Hlasy, který se uskuteční 
v sobotu 2. září od pěti hodin odpo-
ledne v amfiteátru Na Stráni, se od 
běžných akcí podobného formátu 
v mnohém liší. Výběr účinkujících 
postavil pořádající spolek Fuja-
ré na kvalitě hlasového projevu. 
A nejen to. „Když se podíváte na 
program, uvidíte, že festival bude 
hodně pestrý. Jednak žánrově, ne-
boť nabídne muziku od alternativy 
po folk. Dále tím, že zazní hlasy 
ženské i mužské, zazpívají sólisté 
i sbory a představí se účinkující 
z domova i zahraniční,“ přiblížil za 
organizátory Honza Petružela.

�� Proč�hlasový�festival?
Protože nás to baví. Máme rádi 

dobrou muziku, a ta je daná kvali-
tou hlasového projevu, pokud vy-
jmeme hudbu instrumentální. Fes-
tivalů je mnoho, a my jsme chtěli 
výběr zúžit a postavit na tom, co 
ho udělá jedinečným. Nepřichází-
me s ničím úplně novým, podobné 
festivaly se v zahraničí dělají, ale 
v Česku momentálně žádný tako-
vý není. Při výběru jsme vycházeli 
z vlastních hudebních preferencí 
a zkušeností. Divákům tedy nabízí-
me muziku, která nás těší, přičemž 
jsme nedělali žádné kompromisy, 
což samozřejmě něco stojí.

�� Jak�je�festival�financován?
Z části je hrazený z veřejných 

zdrojů, to znamená z grantů a dota-
cí. Finanční podporu nám poskytlo 
i město Rožnov. Část prostředků 
spolku věnovaly sponzorsky lokál-
ní firmy a část rozpočtu je posta-
vena na vstupném. No a zhruba 
ze čtvrtiny je festival financován 
z vlastních zdrojů. Nemáme pro-
dukční zázemí, nemáme prostory 
a nemáme ani techniku. Jediné, co 
máme, je know-how a zkušenosti. 
Jinak si všechno musíme prona-
jmout. Co je ale nezakalkulovatel-
né, je dobrovolnický přínos. Proto-
že jsme spolek, máme každý vlastní 
zaměstnání a děláme to v rámci 
volného času.

�� Kolik�očekáváte�lidí?
Hodně bude záviset na počasí. 

Pořádáme první ročník, takže ko-
lik přijde lidí, je velkou neznámou. 
Čtrnáct dnů před námi se koná Va-
lašské folkrockování, ve stejný den 
jsou slavnosti v Zubří a v Zašové. 
Když přijde pět set lidí, bude to 
moc fajn, když jich dorazí alespoň 
tři sta, neskončíme v minusu.

��Hlasy�jsou�součástí�programu�Va-
lašský�rok,�co�to�pro�vás�znamená?

Ano, to by mělo zaznít, že akci 
děláme ve spolupráci s Valašským 
muzeem v přírodě. Platíme samo-
zřejmě pronájem prostor jako kaž-
dý jiný, podstatné je ale to, že jsme 
se stali součástí programu Valašský 
rok. To znamená, že muzeum si 
vzalo festival za své a zařadilo ho 
do hlavní dramaturgie jako jednu 
ze svých profilových akcí, za což 
jsme hodně rádi. Jednak nám to 
pomohlo dostat se do povědomí 
lidí a pak je to také znakem kvality.

�� Podle�čeho�jste�vybírali�interprety?
Co chceme, není to, aby lidé cho-

dili na jména, která znají, ale aby 
objevovali. Je tady spousta kvalit-
ních interpretů, někteří jsou známí, 
ale jiní už méně. Cílem festivalu je 
ukázat rozmanitost, která je na pů-
dorysu lidského hlasu dosažitelná.

��Můžete�vystupující�představit?
Festival nabídne pět skupin vy-

stupujících. Jako první se představí 
plzeňský Hlasoplet, což je mužský 
kvintet, který zpívá bez doprovodu 

hudby. Nabídne hlasový rejstřík od 
hutných basových tónů až ke kul-
tivovaným falzetovým výškám na 
opravdu širokém repertoáru.

Druhým vystupujícím bude Klá-
ra Blažková, která je sólistkou Br-
něnského rozhlasového orchestru 
lidových nástrojů. Bude zpívat od 
folkloru po jazz. Vystoupí sólo-
vě, ale také se svým domovským 
souborem Ensemble Flair, jehož 
hudba vychází z Leoše Janáčka, 
Bély Bartóka, ale i z odkazu karpat-
ských hudců, bukurešťských Romů 
a v neposlední řadě ze skladatel-
ských kreací svého uměleckého 
vedoucího Jana Rokyty mladšího. 
Klára zazpívá i s pěveckým sborem 
Kotár, který umělecky vede.

Fismoll, to je polský zpěvák 
s výjimečným hlasem. Jeho písně 
přecházejí z křehké folkové intimi-
ty tažené akustickou kytarou do 
popově rozmáchlého písničkářství 
inspirovaného vzletným island-
ským zvukem. Atmosféru své hud-
by staví na výrazných emocích. 
Jeho texty vycházejí z osobních té-
mat a jsou těsně spjaté s přírodní 
spiritualitou.

V hlavním čase vystoupí Iva 
Bittová, jejíž hlas je nezaměni-
telný originál, pro který dodnes 
hledají odborníci pojmenování. 
Prošla mnoha hudebními žánry 
od alternativy přes jazz, rock, kla-
sickou hudbu, včetně hostování 
v opeře a účinkování ve filmu. Na 
svém kontě má více než třicet alb. 
V amfiteátru Na Stráni se představí 
s Vladimírem Václavkem, s nímž 
natočila album Bílé inferno, za kte-
ré dostala mnohá ocenění, včetně 
Zlaté desky.

No a nakonec se možná bude 
i tančit. Poslední vystupující sku-
pinou bude Banda z Bratislavy, 
která hraje folklor ve worldmusic 
úpravách. Základním inspiračním 
zdrojem je pro ně slovenská lidová 
hudba, kterou obohacují o vlivy ji-
ných národů a žánrů. Kromě melo-
dií a textů písní je zajímá i nářečí, 
způsob vedení hlasu, harmonizace 
a rytmizace lidové muziky. Vystoupí 
společně s ženským sborem Trnki 
z Bánské Bystrice, který se snaží za-
chovávat tradiční postupy při tvorbě 
a vedení jednotlivých hlasů. Bude to 
jediný zástupce tradičního folkloru.

�� Součástí�programu�je�i�workshop�
s�Ivou�Bittovou.�Je�o�něj�zájem?

Ano, bude se konat den předem 
a v den festivalu. Mohli jsme uspo-
kojit jen dvacet zájemců, zbytek 
jsme museli z kapacitních důvodů 
odmítnout. Volali nám i z Paříže 
a Berlína, takže zájem byl obrov-
ský. Za zmínku stojí, že účastníci 
workshopu na festivalu s Ivou Bitto-
vou vystoupí také, takže se to celé 
prolne, diváci uslyší i zatím neško-
lené hlasy a to, co je Iva za dva dny 
společné práce naučila.

�� Kolik�stojí�vstupenky?
Diváci na místě zaplatí 450 ko-

run, v předprodeji prodáváme za 
390 korun, rodinné a studentské 
vstupné je výrazně levnější. Před-
prodej probíhá v knihkupectví 
a v hudebninách, rezervace je mož-
ná elektronicky na našich webo-
vých stránkách.

�� Plánujete�druhý�ročník?
Pokud přijdou lidé na ten první, 

uděláme i druhý. Pokud ale pro-
děláme, nebudeme schopni ho za-
platit, protože už nemáme žádnou 
finanční rezervu. Takže uvidíme. 
Jména na několik dalších ročníků 
už máme, zatím je však nebudu 
prozrazovat.



Mistrovství Valašského království 
ve stloukání másla se konalo po se-
dmnácté. Zvítězil tým, na který by 
asi nikdo nesázel. Rožnovský staros-
ta Radim Holiš a radní Petr Kopec-
ký. Oba muži proměnili za pětačty-
řicet minut pět litrů smetany na dvě 
kila a dvacet dekagramů vážící hrou-
du. Za sebou nechali ostatní čtyři 
družstva včetně tří ryze ženských.

„Na zasedání rady jsme se do-
hodli, že se soutěže zúčastníme 
společně s týmem podnikatelů. To, 
že jsme vyhráli s naším humanitním 
a stavařským vzděláním, považuji 

za hříčku osudu. Snad jsme přispěli 
k tomu, že se lidé dobře bavili,“ ne-
tajil radost z výsledku Radim Holiš, 
který máslo stloukal poprvé.

V komorním amfiteátru proběh-
lo setkání mužů s příjmením Jáno-
šík. Sešlo se jich devět, každý utvo-
řil družstvo s párem z folklorního 
souboru. Za úkol měli co nejrychle-
ji sníst sýrové valašky, vypít žinčici 
proloženou panákem kořalky, muži 
zatančit kozáčka, ženy liptovskou 
cindrušku a společně obrat co nej-
více diváků v hledišti o peníze za 
lístky do tomboly. Zbojnickou sou-

těž Od buka do buka vyhráli Peter 
Jánošík a členové souboru Górole 
z Mostů u Jablunkova.

Zmenšený pohled na regionální 
pestrost slovenského lidového kroje 
přináší výstava Krojované miniatú-
ry, která v malém výstavním sále 
Sušáku potr-
vá do konce 
srpna.
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Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Foto: Jan KolářNa festivalu se představilo přes dvacet folklorních souborů.

Územní studie zabrání vzniku dalších satelitů
Alexandra Buršíková

bursikova@tvbeskyd.cz

Nová zástavba musí mít podle městského architekta Jana Horkého 
hlavu a patu. Urbanistické studie pak poslouží vlastníkům pozemků 
k tomu, aby se zorientovali v tom, co se bude dít okolo.

Rožnov pod Radhoštěm si nechal 
zpracovat urbanistické studie roz-
vojových lokalit, které vydefinovaly 
plochy určené k individuální zá-
stavbě, ale také k dopravní a tech-
nické obslužnosti a k veřejnému 
prostoru.

Zpracování podmínek zástav-
by největších území, Balkán a Na 
Drahách, kde by do deseti let 
mohlo vyrůst sto čtyřicet rodin-
ných domů, představili ve středu 
26. července majitelům tamních 
pozemků pracovníci brněnské spo-
lečnosti Archislužba. Další dvě lo-
kality, U Sladského potoka a Pod 
Chlácholovem, byly s veřejností 
prodiskutovány v průběhu srpna. 
Podmínky pro umisťování a prosto-
rové uspořádání staveb a opatření 
na pozemcích by měly být defini-
tivně zpracovány včetně veškerých 
připomínek v říjnu.

„Studie rozvojových lokalit pro 
individuální bydlení připravujeme 
tak, abychom zdůraznili potenciál 

a klady jednotlivých území. Obytné 
prostředí musí být kvalitní, nechce-
me, aby to byly další satelity, které 
v republice vznikaly v devadesá-
tých letech,“ přiblížil Lukáš Pecka 
z kanceláře Archislužba.

Urbanistické studie nastavují 
limity objemového a plošného 

uspořádání lokality, tedy výško-
vé hladiny zástavby a její hustoty, 
a také požadavky na urbanistickou 
a architektonickou kvalitu, včetně 
umístění veřejného prostoru, který 
poskytne kvalitní zázemí budoucím 
obyvatelům.

Nová zástavba musí mít podle 
městského architekta Jana Hor-

kého hlavu a patu. Urbanistické 
studie pak poslouží vlastníkům po-
zemků k tomu, aby se zorientovali 
v tom, co se bude dít okolo.

„A důležitá je také pro nás. Po-
kud nevím, kudy povede ulice, 
tak těžko udělám kanalizační řad, 
těžko udělám vodovod. Potřebuji 

vědět, kudy půjdou komunikace 
a jestli mají normový spád, jakým 
způsobem vyřeším dešťové vody, 
jak bude vypadat ta či která ulice, 
jestli tam bude stromořadí, nebo 
parkovací stání nebo kombinace 
obojího,“ vylíčil Jan Horký.

Stavební zákon podle něj také 
ukládá, že na určitý počet čtvereč-

ních metrů plochy zastavěné domy 
musí být vybudován daný počet 
plochy veřejného prostranství. 
„Jde zkrátka o jakousi koordinaci 
zájmů tak, aby se v tom území li-
dem dobře žilo a aby jednotliví sta-
vebníci měli ušetřenou práci,“ řekl 
městský architekt.

Do doby, než budou urbanistické 
studie definitivně schváleny, nebu-
de v území individuální výstavba 
možná. „Musíme nejprve připravit 
podklady, aby rozvoj v těchto lo-
kalitách nebyl živelný,“ upozornil 
starosta Radim Holiš.

Jedním ze zhruba dvou desítek 
lidí, kteří se na radnici přišli s územ-
ní studií lokalit Balkán a Na Dra-
hách seznámit, byl Pavel Řezníček.

„Přivedl mě zájem a zvědavost. 
Zdědili jsme s manželkou v Rož-
nově pozemek a teď bychom potře-
bovali vědět, jak a kdy jej budeme 
moci využít ke stavbě domu,“ zdů-
vodnil muž z Kunčic pod Ondřej-
níkem.

Obytné prostředí musí být kvalitní. Nechce-
me, aby to byly další satelity, které v republi-
ce vznikaly v devadesátých letech. 
                        Lukáš Pecka, kancelář Archislužba

Jánošíkův dukát: skanzen ovládl slovenský folklor
Byla to dokonalá oslava 
folkloru. Tak by se v jedné 
větě dal zhodnotit jediný 
menšinový festival v Česku, 
věnovaný slovenské lidové 
kultuře, Jánošíkův dukát.

Devatenáctý ročník festivalu  se 
konal ve Valašském muzeu v příro-
dě od 4. do 8. srpna. „Představilo 
se přes dvacet folklorních soubo-
rů a skupin jak z České republiky, 
které se věnují slovenským lido-
vým písním, tancům a zvykům, 
tak špičkové soubory a sólisté ze 
Slovenska. Nechyběly ani sloven-
ské krajanské folklorní soubory 
a lidové hudby z Chorvatska, Ma-
ďarska, Polska a Srbska. Soubory 
jiných národnostních menšin žijí-
cích v Česku zastoupili Romové 
a Vietnamci.

Festivalový program je tradičně 
pestrý na zábavné pořady a sou-
těže. „Dřevěné městečko hostilo 
tradiční Malou školu hry na pas-
týřské hudební nástroje, na fujaru 
a píšťalky vyučoval známý výrobce 
a muzikant Drahoš Daloš z Lehoty 
pri Nitre.  A pod vedením Alfreda 
Linckeho a Martiny Kupcové se 
návštěvníci mohli také naučit goral-
ským tancům,“ řekl ředitel muzea 
Jindřich Ondruš.

Fotogalerii si 
můžete 
prohlédnout zde: 
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Foto: Roman StudenýGalerie Crears představuje Andrého, Jana Vytisku, Kristiána Kitzbergera, 
Sebastiána Kitzbergera, Petru Krausovou, Libora Sošťáka a Barboru Dohnalovou. 

Galerii Crears zaplnila díla mladých umělců
Alexandra Buršíková

bursikova@tvbeskyd.cz

Galerii Crears zaplnila díla mladých umělců. Je jich osm a všichni jsou spjatí 
s Rožnovem pod Radhoštěm. Buď se v něm narodili, nebo nějaký čas po-
bývali.  Zastoupena jsou díla od kreseb a maleb přes kovařinu až po sklo.

Galerii Crears zaplnila díla mla-
dých umělců. Je jich osm a všichni 
jsou spjatí s Rožnovem pod Rad-
hoštěm. Buď se v něm narodili, 
nebo nějaký čas pobývali. Všichni 
už jsou ale známí i za hranicemi 
regionu a řada z nich sbírá ocenění 
i ve světě. Výstava se jmenuje Salon 
Rotal. Zkratka v názvu spojuje slo-
va Rožnov a talent.

„Jsou zde zastoupena díla od 
kreseb a maleb přes kovařinu až po 
sklo. Je to velmi rozmanité, což je 
na tom právě to hezké. Každý je tu 
sám za sebe a představuje zde vlast-
ní uměleckou výpověď. A ta rozma-
nitost je svěží. Instalace ale byla o to 
náročnější. Mnohokrát jsme uspořá-
dání měnili,“ přiblížila autorka gra-
fiky výstavy Natálie Koževnikovová.

Skleněné objekty představuje stu-
dent Vysoké školy uměleckoprůmy-
slové v Praze, Sebastian Kitzberger. 
Některé jeho práce získaly nomina-
ci na Designbloku, což je meziná-
rodní přehlídka mladého designu 
konaná v Praze. „Jsou zde vystaveny 
i váza Pomadůr a pohár OVA, které 
získaly ocenění. A ještě tady mám 
světlo Beginning, které jsem dělal 
se Štěpánem Smetanou v širší nomi-
naci na objev roku na Czech Grand 
Design,“ řekl mladý umělec, jehož 
díla byla zastoupena například na 
výstavách v Londýně a Miláně.

Objekty z tvarového plastu na-
bízí jeho bratr Kristián Kitzberger. 
„Moje instalace je souhrnem prací 

za poslední dva tři roky. Díla vybra-
la kurátorka výstavy tak, aby dob-
ře pasovala do kolektivu. Lidé zde 
můžou vidět například reliéf, který 
je pro mě pubertálním vzdorem 
mládí. Pro mě znázorňuje ďábelský 
obličej, ten ale vidím jen já, diváci 
v té plastice objevují zase jiné tvary, 
každý v ní vidí něco jiného,“ popsal 
absolvent Vysoké školy umělecké-
ho průmyslu v Praze.

Hana Mikulenková představuje 
kresby a malby, které vznikly v po-
sledních dvou letech v jejím atelié-
ru ve 3. Etáži. „Je to taková tečka 
za intenzivní tvorbou i zdejším po-
bytem, neboť odjíždím na rok do 
Asie, konkrétně na Bali, kde budu 
studovat rytectví,“ přiblížila dvaa-
třicetiletá rodačka z Vidče.

Galerie Crears představuje jme-
novitě: Andrého, Jana Vytisku, 

Kristiána Kitzbergera, Sebastiána 
Kitzbergera, Petru Krausovou, 
Libora Sošťáka a Barboru Dohna-
lovou.

„Jsem ráda, že můžu nabídnout 
galerii mladým lidem, kteří chtějí 
vystavovat, konfrontovat se s veřej-
nosti, být viděni a mít zpětnou vaz-
bu,“ přiblížila Ingrid Kitzbergerová 
s tím, že skupinová výstava potrvá 
do 9. září.

Základní škola Pod Skalkou hledá ředitele
Základní škola Pod Skalkou hledá 
ředitele. Kristina Kubečková rezig-
novala k poslednímu červenci na 
svou funkci.

Důvodem jejího odchodu je kaž-
doroční úbytek žáků, kteří si často 
od první třídy vybírají raději jiné 
městem zřizované školy. „Tento ne-
gativní trend byl předmětem disku-
se i na zastupitelstvu města a paní 
ředitelku jsme si předvolali také na 
jednání rady města. Naším cílem 
je stabilizovat pedagogický sbor na 
škole a také přesvědčit rodiče nejen 
ze spádové oblasti, že Podskalka je 
dobrou školou s kvalitním výuko-
vým programem. Proto jsem rezig-
naci paní Kubečkové přijal a tento 
její krok hodnotím pozitivně,“ řekl 
Radim Holiš.

Podle místostarosty Jana Kuče-
ry, který má oblast školství ve své 

gesci, realizovala Kristina Kubeč-
ková ve škole řadu změn, připravo-
vala zajímavé a přínosné projekty. 
„Její odchod z funkce ukazuje od-
vahu řešit nastalou situaci. Za od-
vedenou práci jí určitě patří také 
poděkování,“ doplnil Jan Kučera.

Vyjádření Kristiny Kubečkové se 
nepodařilo Spektru Rožnovska zís-
kat, na webových stránkách školy 
uvádí:  „S ohledem na změny, které 
aktuálně proběhly v mém profes-
ním životě, mne od 1. srpna 2017 
již nenajdete ve funkci ředitelky ZŠ 
Pod Skalkou.

V plném rozsahu mě zastupuje 
Mgr. Zita Koláčková. Dovolte mi, 
abych všem rodičům a žákům, 
kolegům, spolupracovníkům, zá-
stupcům nejrůznějších organizací 
a firem poděkovala za roky úžasné 
spolupráce a popřála pevné zdra-

ví a vše dobré jak v osobním, tak 
profesním životě. Všechna setkání 
vnímám jako velká obohacení. Pře-
ji všem hodně síly a odvahy k tomu, 
abyste mohli dělat svoji práci a žít 
podle hodnot, které neurčuje nikdo 
jiný, jen vy sami.“

Město už na uvolněné místo vy-
hlásilo výběrové řízení s předpo-
kládaným nástupem 1. listopadu. 
Uchazeči, kteří se do něj chtějí při-
hlásit, musí splňovat zákonem dané 
požadavky pro výkon funkce, musí 
být znalí školské problematiky, or-
ganizace a řízení příspěvkových 
organizací a příslušných právních 
předpisů, a osobnostní předpokla-
dy pro výkon činnosti ředitele/ředi-
telky základní školy.              (bur)

Informace k výběrovému řízení 
naleznete na stráně 10

Radnice má tajemníka
Radnice má nového tajemníka. Ro-
man Hep do funkce nastoupil v úte-
rý 22. srpna a na postu vystřídal 
Miroslava Martináka, který úřad 
opustil ve čtvrtek 9. března.

„Mými prvními kroky bude se-
známení se s odbory a kolegy, a také 
navázání dobré spolupráce s radou 
města, zastupitelstvem a starostou. 
Budu se snažit o maximální trans-
parentnost a efektivitu úřadu. Zlep-
šovat jeho dostupnost všem obča-
nům,“ řekl nový tajemník.  

Roman Hep v rámci předcho-
zích zaměstnání působil více než 
čtvrt století ve větších zahraničních 
společnostech na manažerských 
pozicích v oblasti řízení lidských 
zdrojů, později jako jednatel ně-
kolika společností a člen předsta-
venstva pro danou zemi (Rusko, 
Rakousko, Maďarsko).                (sr)
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Foto: Alexandra BuršíkováTvůrce únikových her neboli escape games Ladislav Cmíral.

Milujete únikové hry? Rožnov nabízí hned dvě
Alexandra Buršíková

bursikova@tvbeskyd.cz

Únikové hry neboli escape games jsou moderní formou zábavy, která se poslední čtyři roky 
rychle šíří po celém světě. Skupina dvou až šesti účastníků má obvykle hodinu na vyřešení 
všech připravených hádanek a úkolů, které jim pomohou dostat se ze zamčených místností.

INZERCE

Máte rádi hádanky a rébusy a pří 
sledování detektivky už po prv-
ních minutách znáte pachatele? 
Jste fanoušci hororů a vyhovuje 
vám lehké mrazení v zádech? 
Láká vás tajemno a dobrodruž-
ství? Pak rozhodně vyzkoušejte 
únikové hry, které nově fungují 
také v Rožnově pod Radhoštěm. 
Pokud totiž milujete adrenalin, 
máte dostatek fantazie, víru ve své 
logické schopnosti a partu přátel 
k tomu, je „únikovka“ tou pravou 
záležitostí pro vás.

„Únikové hry neboli escape ga-
mes jsou moderní formou zábavy, 
která se poslední čtyři roky rychle 
šíří po celém světě. Skupina dvou 
až šesti účastníků má obvykle hodi-
nu na vyřešení všech připravených 
hádanek a úkolů, které jim pomo-
hou dostat se ze zamčených míst-
ností. Rébusy pak nejsou založeny 
na síle a pohybových schopnostech 
ale na logickém myšlení, fantazii 
a teamové spolupráci hráčů,“ po-
psal princip únikových her zaklada-
tel a provozovatel Escape Rožnov 
Ladislav Cmíral.

První úniková místnost se jme-
nuje Radegastův poklad a lidé se 
nemusejí obávat, že bude nad jejich 
síly. „Nápovědy nejsou omezeny, 
takže je vhodná i pro začátečníky 
a rodiny s dětmi,“ vysvětlil Ladislav 
Cmíral s tím, že cena hry pro sku-
pinu je 1 290 korun.

Únikové hry bylo ještě před pěti 
lety možné hrát pouze na počítači, 
ale v Japonsku dostali nápad, že by 
mohly probíhat i v reálném prostře-
dí. Novinka rychle zaujala v Ameri-
ce a poté v dalších zemích, a tak se 
lidé nechávají zamknout například 
do místností vypadajících jako stře-

dověké žaláře, cely s psychopatem 
nebo atomové bunkry. V Česku je 
v současnosti přes sto únikových 
místností s různými tématy. 

Tvůrci rožnovských her jich mají 
za sebou několik desítek a zkuše-
nosti z nich se snažili zúročit ve vi-
zuálně, zvukově i obsahově zajíma-
vém a náležitě tajemném prostředí 
místností.

„To platí zejména o naší druhé 
hře Saniťák, která má hororovou 
atmosféru a příběh. Inspirovali jsme 
se skutečnou historií budovy na 
Palackého 506, kde sídlíme a kde 
v minulosti opravdu byla stanice 
sanitek. I s využitím génia loci tedy 
čeká návštěvníky zážitek, který se 
jim dostane pod kůži.” Podle La-
dislava Cmírala je každý průchod 

hrou jiný a je zajímavé sledovat jak 
se jednotlivým skupinám daří plnit 
úkoly a jaký volí postup. Co někomu 
trvá chvíli, je pro druhého velkou 
překážkou a naopak. Proto situaci 
prostřednictvím kamer a mikrofonů 
sleduje obsluha, která je připravena 
reagovat na vývoj situace a účastní-
kům vhodně zvolenou nápovědou 
pomoci k dosažení cíle, aniž by hra 
ztratila napětí a zajímavost.

„Na Saniťáka se teprve chystám, 
ale loni jsme si s přáteli vyzkoušeli 
Escape Boom v Liberci, kdy jsme 
se měli dostat z pracovny dobro-
druha. Bylo to hodně zábavné. 
Při únikovkách je hlavní používat 
selský rozum. A spolupracovat. 
Protože bez toho se nedostanete 
nikam. Nám se to úplně nedařilo, 
takže jsme některé úkoly zbytečně 
řešili vícekrát. Museli jsme požádat 
asi o tři nápovědy a stanovený čas 
jsme přetáhli o deset minut,“ pro-
zradila Jana Máchová.

 Kromě únikových her nabízí 
Escape Rožnov také šifrovací hru 
na trase Pustevny – Radhošť nazva-
nou Za tajemstvím Radegasta. Ta 
je založena na podobném principu 
jako oblíbený geocaching, ale k po-
stupnému nalezení šesti ukrytých 
schránek s instrukcemi stačí jen 
speciální mapa, která je současně 
vstupenkou do hry. „Zakoupit ji 
lze například v informačních cen-
trech v Rožnově a Frenštátě, v ho-
telu Tanečnica a v Zelené boudě 
na Pustevnách a také na dalších 
místech. Rubová strana mapy pak 
nabízí atraktivní komiksové zpraco-
vání legendy o Radegastovi a je tak 
originálním suvenýrem z výletu na 
Radhošť,“ přiblížil mluvčí Rožnova 
Tomáš Gross.
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Foto: archiv TKAOndřej Smeykal a Petr Nikl.

Pavel Zajíc
zapa@knir.cz 

Proč navštívit knihovnu 
v září? Protože tam na 
Vás čekají informace, 
příběhy a taky něco na-

víc. A tohle psaní pro Spektrum 
Rožnovska se většinou točí kolem 
toho navíc.

Hned zkraje měsíce, konkrétně 
v pondělí 4. září v 16 hodin, bude 
v podkroví knihovny veřejnosti 
představena kniha Jana Surého Tož 
tak ide svět... podruhé. Jan Surý na-
vazuje na první díl a povídání o sta-
říčkovi Čtvrtinovi, který městská 
knihovna vydala v roce 2007, tedy 
před deseti lety. Vydání druhého 
dílu v rámci grantového programu 
finančně podpořilo město Rožnov, 
svými kresbami knihu doplnil Vla-
dimír Bartošek a ti, co si styl psaní 
Jana Surého oblíbili, určitě nebu-
dou zklamáni. 

Jako součást oslav výročí 750 
let města Rožnova je na středu 
13. září od 17 hodin připravena 
komentovaná procházka nazvaná 
Valašská architektura. Zasvěcený 
výklad nabídne historik architektu-
ry Mgr. Martin Strakoš, spoluautor 
knihy Slavné vily Zlínského kraje, 
který se zaměří na různé podoby 

Knihovníkům/icím v září pronikavě oči září

architektonické kultury v průbě-
hu staletí na území širšího centra 
Rožnova pod Radhoštěm. Od vily, 
v níž nyní sídlí městská knihovna, 
se vydáme zprvu k nedalekému síd-
lišti a bývalé textilní továrně, aby-
chom hovořili o velmi aktuálních 
tématech konverze průmyslových 
objektů a regenerace panelových 
sídlišť ve vztahu k současné archi-
tektuře a stavební produkci. Ná-
sledně zamíříme do vilové kolonie 
u řeky Bečvy, kde si představíme 

především architekturu první Čes-
koslovenské republiky a její nynější 
podobu. Podél Dřevěného městeč-
ka, evangelického kostela a bývalé-
ho lázeňského domu půjdeme do 
centra města. Komentář se bude 
týkat různého způsobu utváření 
městského prostředí a to od histo-
rismu předminulého století až po 
postmodernismus a nový moderni-
smus století našeho. Kromě jiného 
si představíme tvorbu architektů 
Jana Kotěry, Vladimíra Fischera, 

ONDŘEJ�SMEYKAL�&�
PETR�NIKL:�LÍHEŇ
neděle 17. září
19.30 hodin – Společenský dům

Ondřej Smeykal patří mezi muzi-
kanty, kteří pravidelně navštěvují 
Rožnov p. R. Bohužel kvůli jeho za-
hraničnímu vytížení během prázd-
nin se nám nepodařilo domluvit 
společné hraní s Dášou Voňkovou, 
nicméně mezitím vyrašil nový pro-
jekt, ve kterém se spojil s performe-
rem a výtvarníkem Petrem Niklem 
v unikátním audiovizuálním projek-
tu Líheň. Premiéra proběhla 23. 8. 
v pražském Rudolfinu a my bude-
me mít možnost je uvidět a uslyšet 
hned v září, kdy společně vyrážejí 
po městech českých i moravských.

Dvojice nabízí veřejnosti solitér-
ní soustředěný projekt, postavený 
na dialogu SVĚTLA a ZVUKU.

Petr Nikl se věnuje originální 
světelné projekci, kdy za použití 
autorských malířských technik 
a originálních pohyblivých objektů 
nechává rozehrát na projekčním 
plátně neopakovatelné fantaskní 

Ondřej Smeykal se spojil s Petrem Niklem
Martin Valášek

tka@tka.cz

Víta Obrtela, Lubomíra a Čestmí-
ra Šlapetových, Pavla Bareše, Vla-
dimíra Kalivody. Neopomeneme 
ani současná architektonická díla 
a tvorbu autorů úzce spojených 
s Rožnovem A trvání procházky? 
Závisí na účastnících, jejich energii 
a zájmu... tedy nejméně dvě hodiny.

V pátek 15. září zavítá do Rož-
nova letos potřetí Listování. A opět 
přímo s autorem. Po loňském vy-
prodaném Robertu Fulghumovi, 
letošním, pro žáky středních škol 
vyhrazeným C.D. Paynem, přijíž-
dí do třetice osobně americká spi-
sovatelka Torey Hayden, která je 
nejenom autorkou knih Spratek, 
Dračice a mazánek, Divná Jadie či 
Zvíře, ale také známou dětskou psy-
choložkou a speciální pedagožkou. 
V představení Zvíře účinkují Věra 
Hollá a Pavel Oubram a po jeho 
skončení následuje beseda a auto-
gramiáda s Torey Hayden. Začátek 
je stanoven netradičně na 18.30, 
avšak věřím, že zájemci si předsta-
vení nenechají uniknout.

Psát a zvát na tradiční Podzimní 
putování s Broučky asi nemá smy-
sl, neboť za více než dvacetiletou 
existenci se stalo nedílnou součástí 
podzimního života ve městě. Jen 
připomenu datum: pátek 29. září. 

Vše podstatné snad je napsané 
...a ty oči v titulku? Přesvědčte se 
sami.

příběhy tvarů a barev. V telefonic-
kém rozhovoru, který jsme spolu 
vedli, nám Petr sdělil, že se rádi ne-
chávají ovlivnit místem, kde se akce 
uskuteční. Přijedou o několik hodin 
dříve a přizpůsobí své vystoupení 
lokálním podmínkám. Když uslyšel 
o klenutém stropě ve Společenském 
domě, kvitoval to jako výzvu, takže 
se můžeme jen těšit, co nakonec 
z tohoto prostoru vykouzlí.

A tak jako Petr Nikl používá pro 
svou projekci pomoc mechanismů 
a strojů i Ondřej Smeykal doprovází 
obraz svým novým pojetím hry na 
australské didgeridoo, které se pro-
měnilo v jakýsi organický syntezá-
tor, jež může znít zcela futuristicky.

Tato dvojí hra – světla a zvuku, 
se navzájem doplňuje a obohacuje, 
technické a technologické prvky 

nejsou samoúčelné, jsou rozehra-
ným protipólem lidské organické 
tvořivosti.

HAŃBA!�(PL)
čtvrtek 28. září 
20.00 hodin – T klub

Na plánovaný Folklor Fusion Fes-
tival letos na jaře jsme oslovili pol-
skou kapelu Hańba!, svým hudeb-
ním pojetím zapadali do konceptu 
akce. Věci dopadly tak, jak dopadly, 
vzhledem k takřka nulovému zájmu 
(dodnes nechápu proč) jsme festival 
zrušili a s těmito 4 mladými pány 
jsme se domluvili na „náhradní“ 
klubový koncert. Šraml, klezmer, 
protest songy, pre-punk, nazvěte je-
jich hudbu, jak chcete, vždy dosta-
nete směsici výbušného autentické-

ho projevu a to i v ulicích měst, kde 
občas tito muzikanti vyhrávají.

Koncept kapely je literárně-
-hudební fikce, které stejně nikdo 
nevěří. Ale mohl by. Vše je dopra-
cováno do puntíku, včetně kapelo-
vých fotografií formou staré koló-
diové techniky. Živelnost na pódiu, 
precizní instrumentální zdatnost, 
radost poslouchat.

Vystupují v sestavě: Andrzej 
Zamenhof – banjo, zpěv, Wiesław 
Król – akordeon, klarinet, Adam 
Sobolewski – buben, hřeben, zpěv, 
Ignacy Woland – tuba, zpěv.

Jejich popularita stoupá nečeka-
ně vzhůru, o čemž svědčí pozvání 
na téměř všechny významné fes-
tivaly ve střední Evropě (Pohoda, 
Colours of Ostrava, Off, Opener), 
nahrávka pro rozhlasovou stani-
ci KEXP, účast na nejslavnějším 
světovém showcasovém festivalu 
SXSW v americkém Austinu, letoš-
ní koncert na Primaveře a taktéž 
to, že vinylová verze jejich desky 
z roku 2016 se dočkala u prestižní-
ho nezávislého polského vydavatel-
ství Antena Krzyku již třetího vydá-
ní. Nová deska „Będą bić!” vychází 
oficiálně na stejném vydavatelství 
25. 8. 1937 (ano, ten letopočet je 
malý jednoduchý rébus), ale už teď 
sbírá nadšené ovace u těch, kteří si 
ji podpultově pořídili.

Mgr. Martin Strakoš. Foto: Vladimír Michna
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OZNÁMENÍ 
O NÁLEŽITOSTECH 
KONKURSU

Město Rožnov pod Radhoštěm na 
základě vyhlášky MŠMT ČR č. 
54/2005 Sb., o náležitostech kon-
kursního řízení a konkursních ko-
misích, ve znění pozdějších předpi-
sů oznamuje

a)� Název� funkce�a�právnické�oso-
by� vykonávající� činnost� školy,� kde�
má�být�funkce�vykonávána:

Ředitel / ředitelka Základní školy 
Pod Skalkou, Rožnov p. R., pří-
spěvková organizace

b)� Předpoklady� pro� výkon� dané�
funkce: 

� předpoklady pro výkon činnos-
ti ředitele/ředitelky školy podle § 
5 zákona č. 563/2004 Sb., o peda-
gogických pracovnících a o změně 

některých zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů,
� znalost školské problematiky, 
organizace a řízení příspěvkových 
organizací a příslušných právních 
předpisů,
� osobnostní předpoklady pro 
výkon činnosti ředitele/ředitelky 
základní školy (zejména organizač-
ní a řídící schopnosti).

c)� Obsahové� náležitosti� písemné�
přihlášky:

� jméno, příjmení a titul,
� kontakty na uchazeče (e-mail, 
telefon, mobil),
� adresa pro doručení pozvánky 
uchazeči na konkurs,
� úředně ověřené kopie dokla-
dů o dosaženém vzdělání (diplom 
včetně vysvědčení o státní závěreč-
né zkoušce),
� doklad o průběhu zaměstnání 
a délce pedagogické praxe včetně 
pracovního zařazení (např. pracov-

ní smlouvy, potvrzení zaměstnava-
telů atd.),
� strukturovaný profesní živo-
topis,
� koncepci dalšího rozvoje zá-
kladní školy (max. rozsah 3 strany 
formátu A4),
� výpis z evidence Rejstříku tres-
tů (ne starší 3 měsíců), popřípadě 
doklad o jeho vyžádání,
� lékařské potvrzení o zdravotní 
způsobilosti pro výkon činnosti ře-
ditele / ředitelky základní školy (ne 
starší 2 měsíců),
� datum a podpis uchazeče. 

d)� Adresa,� na� kterou� se� doručují�
přihlášky:

Městský úřad Rožnov pod Radhoš-
těm
odbor školství a sportu
Masarykovo náměstí 128
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

e)� Další�informace�pro�uchazeče:

� předpokládaný termín konání 
konkursního řízení – 1. polovina 
října 2017,
� předpokládaný nástup na pra-
covní místo 1. 11. 2017,

Písemnou přihlášku včetně všech 
uvedených náležitostí doručí ucha-
zeč o funkci ředitele / ředitelky Zá-
kladní školy Pod Skalkou, Rožnov p. 
R., příspěvková organizace nejpoz-
ději� do� 27.� září� 2017 na uvedenou 
adresu. (Při podání přihlášky pro-
střednictvím provozovatele poštov-
ních služeb se za datum doručení 
přihlášky považuje datum uvedené 
na podacím razítku provozovatele).   

Obálku označte heslem „Konkurs 
na ZŠ Pod Skalkou – neotvírat“.

V Rožnově pod Radhoštěm dne 
31. července 2017

Ing. Radim Holiš, v. r.
starosta města

Rožnov pod Radhoštěm

Město Rožnov pod Radhoštěm vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 

ve znění pozdějších předpisů konkursní řízení 
na ředitele / ředitelku Základní škola Pod Skalkou, Rožnov p. R., příspěvková organizace.

INZERCE



VZPOMÍNKA

 INZERCESTRANA 11 / 28. SRPNA 2017

HLEDÁM

INZERCE

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Soukromé řádkové inzeráty jsou zdarma 
zveřejněny ve dvou číslech Spektra Rož-
novska. Poté jsou nahrazeny dalšími. 

� Prodám doma vyrobenou sta-
vební míchačku na 400 V, objem 
cca 1,5 kolečka. Masivní konstruk-
ce, plně funkční. Cena 2 000 Kč. 
Tel.: 739 503 559.

� Prodám nový, nepoužitý elekt-
rický parní hrnec, cena 900 Kč, ne-
používanou elektrickou pícku chle-
ba za 500 Kč. Tel.: 606 861 377.

� Prodám britská modrá koťát-
ka – čistokrevná, naučená na WC, 
odčervená, očkovaná. Máme ko-
courky i kočičky, cena 3 900 Kč, 
návštěva vítaná, více informací na 
tel.: 733 521 752.

� 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 pneumatiky nové, nikdy 
nejeté, VRANÍK letní 165/65 R14. 
Cena kusu 250 Kč (k dispozici 
4 kusy). Tel.: 604 615 114.

� Prodám starou, funkční piano-
vou 120 b harmoniku Hohner. Tel.: 
732 660 006.

PRODÁM

KOUPÍM

PRONAJMU

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

� 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.

RŮZNÉ

� Kdo� přenechá za odvoz starší 
zachovalou 1dílnou (1dveřovou) 
policovou skříň a starší funkční 
ledničku cca 170 l nebo větší. Tel.: 
702 535 577.

� 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.

� Hledáme paní na částečnou vý-
pomoc k nemocné mamince. Volej-
te 737 505 424.

� Prodám nová, dřevěná garážová 
vrata se zárubněmi. Plechové dveře 
se zárubněmi. Tel.: 732 660 006.

� Prodám byt 2+1 v osobním 
vlastnictví v Rožnově pod Radhoš-
těm. Prohlídka možná. Tel.: 604 
791 719. 

� Prodám vysavač jezírkového 
kalu Heisner ZTC-3161 málo po-
užívaný. 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.

KOMERČNÍ

� Hledám příjemnou paní/sleč-
nu na pravidelnou výpomoc do 
kavárny/cukrárny na Prostřední 
Bečvě. Jednalo by se o 2 až 3 dny 
v týdnu v odpoledních hodinách 
a 1 za 14 dnů celý víkend. Bližší 
informace na tel. 776 129 373
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se čekalo. Zdržení se většinu času 
počítalo spíše v minutách než v de-
sítkách minut. „Nejhorší byly kolo-
ny v době budování napojovacích 
míst a při pokládce asfaltu. Snažili 
jsme se v té době ale pracovat co 
nejrychleji,“ řekl ředitel zlínské 
správy ŘSD.

„Je to vydechnutí, protože uzavír-
ky byly omezující. Když se ale reali-
zuje takové dílo, člověk s tím musí 
počítat. A ty útrapy za to stály. Zvý-
šila se bezpečnost a také i výjezd ze 
Zubří jak na Valašské Meziříčí, tak 

na Rožnov,“ poznamenal starosta 
Zubří Lubomír Vaculín.

O potřebě nové křižovatky 
u Zubří se mluvilo deset let před 
zahájením prací. Posledních pět 
let se rekonstrukce připravovala 
intenzivně. Silnice I/35 totiž tvoří 
významný silniční tah zabezpeču-
jící propojení Valašského Meziříčí 
se Slovenskem a přes komunikaci 
I/58 také s Ostravou. Cesta má vel-
ký význam nejen pro vnitrostátní, 
ale také pro mezinárodní dopravu, 
kdy je zařazena do sítě meziná-

rodních silnic pod označení E442 
a představuje nejdůležitější silniční 
tah v regionu směrem na hranici se 
Slovenskou republikou.

„Z výsledku mám velkou radost, 
protože to bylo rizikové místo. Sil-
nice mezi Meziříčím a Rožnovem 
je přivaděčem do významné turi-
stické oblasti, a protože cestovní 
ruch zaznamenává v posledních 
letech ohromný růst, bylo toto 
místo vyloženě nebezpečné,“ uve-
dl hejtman Zlínského kraje Jiří 
Čunek.
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ZAUJALO NÁS

Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Silnice I/35 totiž tvoří významný silniční tah zabezpečující propojení Valašského Meziříčí 
se Slovenskem a přes komunikaci I/58 také s Ostravou. Cesta má velký význam také pro 
mezinárodní dopravu, kdy je zařazena do sítě mezinárodních silnic pod označení E442.

Kolony zmizely. Křižovatka zvýšila bezpečnost

ZUBŘÍ • Téměř dva roky kompli-
kovaly práce na křižovatce silnic 
I/35 a III/01877 u Zubří řidičům 
život. To už ale neplatí. Dopravní 
uzávěry jsou minulostí a provoz se 
oproti stavu před rekonstrukcí vý-
razně zlepšil. „Došlo k odstranění 
dopravní závady, která znemožňo-
vala bezpečné odbočování vozidel 
vlevo ve směru do Zubří a také 
plynulý výjezd z obce, kdy vozidla 
zůstávala stát v rámci přednosti 
v jízdě v nebezpečném pásmu že-
lezničního přejezdu,“ přiblížil ředi-
tel zlínské správy Ředitelství silnic 
a dálnic (ŘSD) Karel Chudárek 
s tím, že cena díla se vyšplhala na 
téměř devadesát milionů korun.

Křižovatka je vybavena sema-
fory, které jsou spárovány se sig-
nalizací na železničním přejezdu. 
V provozu jsou světla čtyřiadvacet 
hodin denně.

Stavba byla komplikovaná, sil-
ničáři museli o patnáct metrů po-
sunout koryto řeky Bečvy. Proble-
matické bylo také založení nové 
opěrné zdi, která celou křižovatku 
drží. „Podloží nebylo takové, jak 
nám ukazovaly sondy. Byly tady 
mnohem větší balvany, které nám 
znemožňovaly vrtání pilot. Museli 
jsme zintenzivnit činnost, abychom 
stihli termín dokončení stavby,“ vy-
světlil Karel Chudárek.

Křižovatka byla otevřena ve čtvr-
tek 3. srpna. Několik měsíců před 
termínem. A nakonec ani dopravní 
omezení nebyla tak dramatická, jak 

Konec telefonických a e-mailových rezervací vstupenek
Plnou verzi online předprodeje 
vstupenek spustil v polovině srpna 
T klub – kulturní agentura. „Poté, 
co kolegové systém v červenci tes-
tovali, mají nyní diváci možnost 
zakoupit lístky na veškeré akce přes 
internet,“ prozradil Martin Valášek 
s tím, že nebylo jednoduché zajistit 
finance a systém vyladit. Největší 
zásluhu na realizaci a spuštění mají 
podle něj technici agentury Petr 
Fojtášek a Pavel Švarc, kteří úzce 
spolupracovali s Martinou Peško-
vou a Petrou Krupovou, které vstu-
penky prodávají.

�� Jak�velká�je�to�novinka?�
Když jsem před dvěma lety na-

stoupil do T klubu – kulturní agen-
tury, tak jednou z prvních věcí, 
které mě udivily, byl způsob rezer-
vací a prodeje vstupenek. Dámy 
z ekonomického oddělení, které 
mají tuto agendu na starosti, jsem 
v duchu litoval, čím vším si musí 

projít a kolik telefonátů, e-mailů 
a dalších činností s tím souvisí-
cích. Postupně jsme zavedli online 
rezervaci, která ovšem problém 
neřešila, pouze zautomatizovala 
jednu malou část práce. Po dohodě 
s donátorem, který systém zaplatil 
a po několikaměsíčním ladění před-
prodejního systému, archaickému 
a zastaralému prodeji vstupenek 
konečně odzvonilo.

�� Jak�se�tyto�změny�dotknou�náku-
pu�vstupenek?

První a asi nejzásadnější změnou 
je zrušení předběžných telefonic-
kých a e-mailových rezervací. Kaž-
dá avizovaná akce bude mít, ať už 
na samostatném plakátu, měsíčním 
plakátu či webových stránkách, 
uvedeno závazné datum začátku 
předprodeje. U vysoce navštěvova-
ných akcí i hodinu. Zpravidla to 
bude jeden měsíc předem. To v pra-
xi znamená, že od té chvíle si bu-

dete moci koupit vstupenky online 
prostřednictvím našich webových 
stránek, fyzicky u nás v kanceláři 
T klubu nebo v Turistickém infor-
mačním centru na Masarykově 
náměstí. U pořadů s místenkami si 
můžete vybrat i místo, kde chcete 
sedět. U všech variant lze platit kar-
tou přes chráněnou platební bránu, 
u online předprodeje je i možnost 
platit převodem. Tato možnost 
platí u většiny českých bank, po-
kud máte aktivováno internetové 
bankovnictví. A pokud vám zrov-
na chybí na účtu či v peněžence 
peníze na zaplacení, existuje ještě 
možnost rezervace, která zpravidla 
po třech dnech automaticky vyprší. 
Vstupenky na zářijové akce jsou již 
v prodeji a od 5. září, přesně v osm 
hodin třicet minut, se začnou pro-
dávat vstupenky na prosincový po-
řad Modrobílé ticho cestovatele Ji-
řího Kolbaby. Lístky na listopadový 
koncert Jazzmenu budou k dispozi-

ci od 14. září. Stejným způsobem 
můžete zakoupit vstupenky i na 
všechny filmové projekce v kině 
Panorama.

�� Vstupenku�si�musím�vytisknout?
Ano, při online nákupu si mů-

žete vstupenku, kterou obdržíte 
e-mailem, vytisknout na své tiskár-
ně, nebo všude tam, kde probíhá 
kamenný předprodej. Případně 
u vstupu do sálu tento unikátní čá-
rový kód na mobilním zařízení uká-
zat a my jej sejmeme čtečkou pří-
mo z displeje. Zní to možná složitě, 
ale doufáme, že si brzy zvyknete 
a oceníte naši novou službu. Zátě-
žová zkouška proběhla u letošního 
ročníku Valašského folkrockování 
a žádné větší komplikace jsme ne-
zaznamenali a drobné mouchy se 
intenzivně vychytávají. Vstupenky 
se nevrací, ale v plánu máme vytvo-
ření facebookové skupiny s burzou 
lístků na naše akce.                (bur)

Foto: Alexandra BuršíkováZprovozněná stavba také zlepšuje dopravní obslužnost města Zubří díky odbočovacím pruhům na silnici I/35.
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Sportovce čeká Běh rodným krajem Emila Zátopka
Marek Havran

zpravodajstvi@zpravyzvalasska.cz

Již popatnácté se v sobotu 16. září vydají sportovci na trasu závodu s názvem Běh rodným 
krajem Emila Zátopka. Poběží se na tradiční trase z Kopřivnice do Rožnova pod Radhoštěm. 
Běh rodným krajem Emila Zátopka ovšem není výhradně sportovní záležitostí, ale váže se na 
něj i spousta dalších doprovodných akcí, a to jak v Kopřivnici, tak v Rožnově pod Radhoštěm.

Foto: archiv oddíluÚspěšní Rožnované na podniku Světové sérii v Rakousku: zleva Jakub 
Ondryáš, David Navrátil, Radek Drda, Vojtěch Vašek a Michal Krumpoch.

KRÁTCE

Start závodu je v Kopřivnici před 
Technickým muzeem Tatra v 11 
hodin. Odtud se běžci vydají na 
22,3 kilometru dlouhou trať, která 
vede z Kopřivnice přes Štramberk, 
Ženklavu, Veřovice, sedlo nad 
pramenem Jičínky až do Rožnova 
pod Radhoštěm. Na trase závodu 
budou umístěny občerstvovací sta-
nice. Cíl je v Rožnově pod Radhoš-
těm ve Valašském muzeu v přírodě 
v Dřevěném městečku.

Kromě hlavních kategorií jed-
notlivců i tentokrát mohou sou-
těžit týmy (mohou se hlásit do 
soutěže družstev do 13. září 2017 
na e-mail jiri.harasta@ktknet.cz). 
„Novinkou zde je, že v tříčlenném 

týmu musí být vždy jedna žena,“ 
upozornil Dušan Vrážel, vedoucí 
odboru školství, který má na MěÚ 
Rožnov akci na starosti. „V cíli bu-
dou vyhlášeni nejlepší běžec a běž-
kyně z Kopřivnice a Rožnova pod 
Radhoštěm a také budou ocenění 
nejstarší běžec a běžkyně,“ doplnil 
Dušan Vrážel.      

Na svůj oblíbený závod se samo-
zřejmě chystá i starosta cílového 
města, který nechyběl ani v minu-
lých ročnících. „Chtěl bych pozvat 
všechny na další ročník tohoto 
krásného závodu. Kdo Zátopka bě-
žel, tak ví, jak těžký závod to je. Ale 
výzvy jsou od toho, aby se překo-
návaly,“ pozval všechny sportovce 

na 15. ročník Běhu rodným krajem 
Emila Zátopka starosta Rožnova 
Radim Holiš. 

Souběžně s během jsou připra-
veny především pro děti zajímavé 
doprovodné akce. V Kopřivnici 
ještě před hlavním závodem odstar-
tuje od 9 hodin Lidový běh, v jehož 
cíli obdrží všichni účastníci malou 
odměnu. Poté přijdou na řadu i nej-
menší sportovci, pro které je při-
praven již historicky osmý Běh dětí 
v Kopřivnici. Jednotlivé kategorie 
podle věku dětí startují od 9.15 do 
10.40 hodin. Také na děti čekají 
v cíli sladké odměny a trička.

V Rožnově pod Radhoštěm, kde 
je cíl Běhu rodným krajem Emila 

Zátopka, je taktéž připraven za-
jímavý program. Po poledni se 
začnou do místa cíle v Dřevěném 
městečku (kam bude vstup zdar-
ma) blížit první závodníci a doběhy 
budou pokračovat až zhruba do 14 
hodin. Poté bude následovat slav-
nostní vyhlášení nejlepších a až do 
17.30 hodin kulturní doprovodný 
program v amfiteátru.

Přihlásit se do závodu je mož-
né do 13. září e-mailem, formulář 
najdete na webu www.beh-roznov.
koprivnice.org v záložce „přihlá-
šení do závodu“ v liště napravo. 
Na stejném webu najdete i veškeré 
bližší informace a kontakty k zá-
vodu.

Rožnované uspěli mezi světovou elitou 

Další cenné úspěchy si z nedávného 
turnaje Světové série v Rakousku 
přivezli hráči stolního fotbalu z Fo-
osforlife Team Czech Republic. 

Největší turnaj Světové série se 
v Rakousku zdárně zúčastnil i Foos-
forlife Team Czech Republic s rož-
novskými reprezentanty. Mistrov-
ství se zúčastnilo více než 15 států 
a Česká republika zde opět měla své 
zástupce na stupních vítězů. Úspěš-
né pro český výběr byly kategorie 

dvojic classic junioři na 3. místě. 
Juniorský národní tým obsadil stří-
brnou pozici a muži v soutěži open 
dvojic obsadili krásné 9. místo. Rož-
novští borci opět potvrdili, že patří 
ke světové špičce a že stolní fotbal 
se v Rožnově dělá na elitní úrovni. 
„Snažíme se k tomuto sportu při-
táhnout co nejvíce dětí a ukázat 
jim, jak je možné se zlepšovat a tře-
ba se dostat i mezi světové hráče. 
Věříme, že se nám to díky podpoře 

partnerů i tvrdé práci daří. Napří-
klad jsme vyhráli mistrovství světa 
2017 v Německu, pořídili jsme nové 
stolní fotbaly a zvýšili počet členů 
mládežnické sportovní akademie. 
Tento rok nás čeká turnaj v Číně, 
Německu a Švýcarsku, kde bude-
me chtít své kvality potvrdit. Ještě 
jednou díky všem partnerům a těm, 
kteří nám fandí a podporují nás,“ 
uvedl Radek Drda Foosforlife Team 
Czech Republic.                      (mha)

Sršni mají kouče 
Dlouholetá opora zadních řad 
Pavel Barabáš povede florbalisty 
1. FbK Rožnov pod Radhoštěm 
v nové sezoně, ve které budou 
Sršni hrát třetí nejvyšší soutěž 
v zemi. Nejmladší z tria bratrů Ba-
rabášových bude hrajícím trenérem 
a Rožnov povede v národní lize, 
kam Sršni letos na jaře sestoupili 
po dlouhých letech v první lize - 
druhé nejvyšší soutěže v zemi.     

Pavel Barabáš v nedávné minu-
losti dělal hrajícího asistenta úspěš-
nému kouči Zbyňku Macurovi 
v první lize. „Právě z tohoto bych 
rád čerpal. Celkově chci navázat na 
poslední sezony, tedy na věci, kte-
ré se nám dařily,“ řekl pro klubový 
web nový kouč mužského áčka Srš-
ňů. Rožnované se po sestupu z prv-
ní ligy, kdy prohráli slušně rozjetou 
baráž s Petrovicemi, myslí na ná-
vrat, ale nemusí to být nutně hned. 
„Mám nachystaný plán, co kluky 
naučit, a věřím, že pokud se to po-
daří a tým bude podobně kvalitní 
jako loni, tak musíme hrát o první 
místa,“ je přesvědčen 30letý kouč 
Sršňů, jenž má na svém kontě na-
příklad stříbrnou medaili z Poháru 
mistrů (v dresu Vítkovic) a několik 
vítězství na Akademických hrách 
za VŠB Ostrava.                     (mha)



zápas v rožnovské hale pak sehrají 
23. září proti nováčkovi ze Strako-
nic, měsíc září pak zakončí výjez-
dem na Duklu Praha. 

Výsledky Valašského poháru 2017
(Rožnov pod Radhoštěm): 

SKP Frýdek-Místek – KH Kopřivnice 
31:32 (18:15), HC ROBE Zubří – Sporta 
Hlohovec 11:8 (odehrál se pouze 1. po-
ločas), SKP Frýdek-Místek – Sporta 
Hlohovec 18:23 (6:16), HC ROBE Zubří 
– KH Kopřivnice 29:26 (12:8), Spor-
ta Hlohovec – KH Kopřivnice 26:28 
(15:15). 

Konečné pořadí turnaje: 
1. HC ROBE Zubří, 2. KH Kopřivnice, 
3. Sporta Hlohovec, 4. SKP Frýdek-
-Místek.

Valašský golfový klub z Rožnova 
pod Radhoštěm, který letos slaví 
dvacet let své existence, zná své 
mistry ve hře na rány pro rok 2017. 
O prvním srpnovém víkendu se 
jimi stali Veronika Kedroňová a Li-
bor Lacina junior.  

Mezi muži se v silné konkurenci 
prosadil Libor Lacina junior, a to 
především díky skvělému prvnímu 
kolu, ve kterém zahrál 62 úderů 
a vytvořil si klíčový náskok. Dru-
hý skončil Kryštof Kedroň, jemuž  
ani 68 ran z druhého dne na titul 
nestačilo, bronz bral Radek Vlk. 
Ženskou kategorii stejně jako loni 
ovládla Veronika Kedroňová, kte-

rá v těsném souboji porazila Petru 
Bumbalovou, a to o pouhé dvě rány, 
třetí místo brala Sabina Popelková. 

Výsledky klubového mistrovství 
na rány 2017: 

Ženy: 
1. Veronika Kedroňová 146 ran, 
2. Petra Bumbalová 148, 
3. Sabina Popelková 161. 

Muži: 
1. Libor Lacina jun. 135, 
2. Kryštof Kedroň 140, 
3. Radek Vlk 144.              
                                               (mha)
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Foto: HC Robe ZubříHázenkáři Zubří (bílé dresy) vyhráli v Rožnově všechny tři zápasy.

Domácí házenkáři Zubří vyhráli Valašský pohár 
Marek Havran

zpravodajstvi@zpravyzvalasska.cz

Házenkáři HC Robe Zubří vyhráli další ročník Valašského poháru - mezinárodního há-
zenkářského turnaje, který je tradičním posledním testem před sezonou. Turnaj se 
odehrál v pátek 18. a v sobotu 19. srpna v Rožnově pod Radhoštěm, jenž bude až do 
ledna azylem pro zuberské házenkáře, kterým se rekonstruuje domácí hala v Zubří.  

INZERCE

INZERCE

Novými mistry klubu jsou 
Libor Lacina a Veronika Kedroňová

Hned první utkání mezi Zubřím 
a Hlohovcem přineslo neobvyk-
lou a nepříjemnou situaci, když se 
velmi ošklivě zranil zuberský há-
zenkář a nedávná posila Jevtovič, 
který si nadvakrát zlomil holenní 
a lýtkovou kost. Oba týmy se pak 
rozhodly v zápase nepokračovat 
a jako konečný se nechal poločaso-
vý výsledek (11:8 pro Zubří).  

V dalších svých dvou zápasech 
Zubří rovněž zvítězilo. „Kopřivnici 
jsme porazili i díky dobrým výko-
nům Rečka s Doudou, v posledním 
utkání turnaje jsme pak zvládli i Frý-
dek-Místek a mohli jsme slavit vítěz-
ství v celém turnaji. Jako příprava 
na blížící se extraligu byl turnaj jako 
vždy prospěšný,“ komentoval dvou-
denní klání v rožnovské hale SŠIEŘ 
zuberský sekretář Michal Balhárek.   

Do nové extraligové sezony, ve 
které budou obhajovat bronzové 
medaile, vstoupí házenkáři Zubří 

v sobotu 9. září zápasem v Jičíně, 
o týden později se představí v ne-
daleké Kopřivnici. První domácí 


