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Pomozte vytipovat deset priorit města. Přijďte 4. října v 16.30
hodin
do
Společenského
domu na Veřejné fórum.
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Eliminovat dopravní kolize a zácpy, snížit počet aut projíždějících
centrem a zklidnit náměstí. Takové
zadání dostala ke zpracování společnost Udimo, zabývající se silničním a městským inženýrstvím.
Vypracovala pět variant řešení. Ta
společně s vedením radnice představila ve středu 20. září veřejnosti.
„Chtěli jsme prověřit různé možnosti toho, jak organizovat dopravu
v centru města. A to proto, že zaznamenáváme protichůdné požadavky
různých skupin obyvatel, ať už od
podnikatelů nebo rezidentů. Nechali
jsme si proto zpracovat matematický model různých variant, abychom
věděli, co to které řešení udělá s dopravou, jestli poroste nebo klesne,“
řekl městský architekt Jan Horký.
Nejvíce radikální varianta zamezuje průjezd centrem, uzavření

ulic Palackého, Nerudovy a zavření
přístupu z náměstí Míru. Vstup na
Masarykovo náměstí a výstup by
byl jen ulicemi Sokolská a Bayerova. Intenzita dopravy by tak činila
1,5 až 1,9 tisíc aut za 24 hodin.
Další model zamezuje provoz
v ulicích Palackého a Nerudova,
přístup do centra je přes náměstí
Míru a z ulice Sokolské a Bayerovy.
Maximální modelové zatížení by
pak činilo 1,5 až 2 tisíce vozidel.
Třetí varianta zabraňuje vstupu do
centra z ulice Nerudovy a z náměstí Míru, průjezd je zachován přes
centrum v trase Sokolská, Bayerova,
Masarykovo náměstí a Palackého.
Vstup do centra je z ulice Bayerova/
Sokolská, omezeně pak z ulice Na
Zahradách. Doprava v místě by se
tak vyšplhala na 1,1 až 2,6 tisíc aut.
Další model zapojuje Nádražní
do křižovatky ulic Videčská a Pionýrů. Vjezd na Masarykovo náměstí je z ulice Nerudovy, z náměstí
Míru a z ulic Sokolská a Bayerova, omezeně pak Na Zahradách.
Množství aut by kolidovalo mezi
1,6 až 2,9 tisíci.
Poslední návrh zobousměrňuje
Palackého ulici a uzavírá Nerudovu. Vstup do centra je z ulic Pa-
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Všesvatský jarmark oživí v pátek 27. a v sobotu 28. října Masarykovo náměstí. V desítkách stánků mohou lidé nakoupit všesvatské
kytice, sušené květinové vazby nebo svíčky.

Lidé debatovali o dopravě v centru
Pracovníci radnice představili analýzu zatížení středu
města auty při různých variantách organizace dopravy.

I

lackého, náměstí Míru, Bayerova/
Sokolská. Modelové zatížení: 1,6
a 2,2 tisíc aut za 24 hodin.
Veřejného projednání se účastnily desítky lidí, kteří chtěli další varianty. Nejčastěji Rožnované volali
po zjednosměrnění ulice Palackého pro vjezd s tím, že a výjezd by
byl veden přes jednosměrnou Nádražní ulici, v níž by se parkovalo.
„Nemyslím si, že potřebujeme mít
obousměrné ulice. To by totálně zablokovalo dopravu. Pokud chceme
dostat lidi na náměstí, tak bychom
měli udělat jednosměrné ulice. Problém je v tom, že lidé nemají kde
zastavit. Pokud nenajdeme místo,
kde by mohli nechat auto, můžeme
zprůjezdňovat a zavírat, co chceme, ale ty lidi tam nedostaneme,“
řekl jeden z účastníků debaty.
Lidé také volali po parkovacím
domu a kruhovém objezdu ulic Videčská, Pionýrů a Nádražní, který
by zvýšil bezpečnost dopravy, což
je důležité už kvůli tomu, že je
v blízkosti mateřinka i škola.
„Máme vyhotoveny jen ty varianty, které jsme představili. Pokud je
poptávka po dalších, můžeme je doplnit,“ podotkl Pavel Roháč ze společnosti Udimo.

Má Rožnov 750 let?
Koho zajímá, jestli je správné spojovat vznik města s rokem 1267,
neměl by si nechat ujít kulatý stůl
s historiky, který se uskuteční
ve čtvrtek 12. října od 13 hodin
v konferenčním sálu Valašského
muzea v přírodě. Debata s názvem
Středověk na Rožnovsku se uskuteční v rámci oslav 750. výročí
města. Je to jedna z aktivit, jež
byla pro letošní rok plánována.
Pokračování na straně 4

INZERCE

VODA TOPENÍ PLYN

TRUMF
prodej materiálu
montáž plynu
montáž ústředního topení
montáž vody a kanalizace
tlakové čistění domácí kanalizace
kondenzační kotle
tepelná čerpadla
solární panely koupelny

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

DLOUHOLETÁ PRAXE

HŘIŠTĚ DANY ZÁTOPKOVÉ Sportovní areál v Letenské ulici slouží veřejnosti od 10. srpna. Slavnostní otevření se ale konalo až o měsíc později. V pátek 15. září se na něj sjelo
deset olympioniků včetně bývalé oštěpařky Dany Zátopkové. Právě po ní dostalo hřiště jméno. „Já nejsem ješitná, je úplně jedno, jak se to které sportoviště jmenuje, důležité
je, zda je lidé rádi využívají. A musím říct, že tohle hřiště je moc hezky uděláno a zasazeno do pěkného prostředí, a vyloženě láká k tomu, aby si člověk zatrénoval,“ řekla
manželka legendárního běžce Emila Zátopka.								
(bur), foto: Alexandra Buršíková
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Psí útulek bude otevřen do konce roku
Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Zázemí pro třicet psů a deset koček
nabídne koncem roku nový psí útulek, který vyrostl v místě dosluhujícího zařízení v rožnovské místní
části Palkovňa. Sloužit bude obcím
mikroregionu Rožnovsko.
V pátek 8. září si sociální firma
Psí útulek Rožnovsko převzala
stavbu, která byla zahájena v březnu. „Před otevřením zařízení je ale
ještě nutné vyřídit odborný veterinární posudek, poté požádáme o
kolaudaci,“ řekl jednatel společnosti Jindřich Žák.
V provozu by tak měl útulek se
šestnácti prostornými kotci a velkou voliérou pro kočky být už v listopadu. Stavba si vyžádala 8,2 milionů korun, dotace z Integrovaného
regionálního operačního programu
pokryla 4,16 milionů korun.
„Samotný provoz pak bude nastaven tak, aby byl útulek ekonomicky soběstačný díky poplatkům
za umístění psa nebo kočky,“ řekl
Jindřich Žák.
Psí útulek byl v Rožnově otevřen
v roce 1995 jako dočasná stavba.
Zařízení je vybydlené, nevyhovuje kapacitně, schází mu výběhy.
„Když jsme přišli do vedení, tak
jsme samozřejmě věděli, že město
má dlouhodobý problém se stávajícím útulkem, který je v nevyhovují-

V provozu by měl být útulek se šestnácti prostornými kotci a velkou voliérou pro kočky už v listopadu, popřípadě v prosinci. Stavba
si vyžádala 8, 2 milionů korun, polovinu nákladů pokryla dotace.

Zařízení bude provozovat sociální firma Psí útulek Rožnovsko,
Foto: Alexandra Buršíková
která nabídne úvazky lidem znevýhodněné na trhu práce.
cím technickém stavu. Podařilo se
vyjednat u hygieny výjimku a začali
jsme hledat možnosti, jak vyřešit
výstavbu nového zařízení. Převzali
jsme starý projekt, který jsme upravili tak, aby byl úspornější v řádech
stovek tisíc korun, a našli dotační
titul, který zajistil přísun peněz,“
popsal starosta Radim Holiš.
Psí útulek Rožnov pod Radhoštěm staví společně s dalšími

Dotazníkovým šetřením radnice zjistí
spokojenost s kvalitou života ve městě
Potřebujeme znát potřeby občanů,
abychom město mohli spravovat co nejlépe.
Jan Kučera, místostarosta

Dotazníkové šetření zaměřené na
spokojenost s životem ve městě
připravuje na podzim rožnovská
radnice. „Přistupujeme k tomu po
zhruba deseti letech. Potřebujeme
znát potřeby občanů, abychom
město mohli spravovat co nejlépe.
Získat chceme údaje z velkého reprezentativního vzorku o spokojenosti například se školstvím, sociálními službami, dopravou, trávením
volného času a v neposlední řadě
také s oblastí bezpečnosti,“ vysvětlil místostarosta Jan Kučera.
Dotazníkové šetření úřad využije
také k získání názorů spojených
s velkými investicemi města, zejména s přístavbou knihovny a stavbou
kulturního centra.
Výsledky průzkumu budou využity pro hodnocení naplňování
Strategického plánu rozvoje města.

Získaná data budou zpracovávána
jako anonymní a nebudou použita
k žádným jiným účelům.
Šetření o spokojenosti obyvatel
se životem ve městě organizuje
pravidelně například radnice ve
Valašském Meziříčí. Naposledy
před dvěma lety. „Účastníci odpovídali na dvacet otázek a z výsledků
vyplynulo, že více než tři čtvrtiny
respondentů s kvalitou života spokojeny jsou,“ komentoval Václav
Valčík z odboru regionálního rozvoje a územního plánování, který
se spolupodílel na realizaci.
Nejvíce lidé kvitovali hospodaření, chod městského úřadu a možnosti sportovního i kulturního
vyžití. Spokojenost také vyjádřili
s nabídkou sociálních a zdravotních
služeb ve městě. Naopak se jim nelíbil stav životního prostředí. (bur)

obcemi mikroregionu Rožnovsko, s výjimkou Zubří a Vigantic.
„Když jsme hledali dotační titul,
přišlo nám jako velmi elegantní
využít výzvu na sociální podnikání. Podmínkou pro poskytnutí
dotace bylo zaměstnávání lidí znevýhodněných na trhu práce, tedy
zejména zdravotně postižených,
nebo dlouhodobě nezaměstnaných. Dalšími kritérií, která jsme

museli splnit, bylo, aby firma byla
lokální a abychom reinvestovali
padesát procent zisku do jejího
rozvoje,“ vysvětlil místostarosta
Jan Kučera.
Pracovní úvazky budou rozděleny na 0,4 až 0,5, jejich celková výše
je naplánována na 2,1 úvazků. Na
odborného provozovatele služby,
tedy veterináře, bude vyhlášeno výběrové řízení.

Radnice zahájila rekonstrukci
ulic 1. máje a Svazarmovské
Řidičům se bude po ulicích 1. máje
a Svazarmovské jezdit o mnoho
lépe. Rožnovská radnice nechá obě
značně poškozené cesty opravit.
Rekonstrukce bude zahájena ve
druhé půli září a přijde na dva miliony korun.
„Práce budou spočívat v lokálních
opravách podkladních vrstev, výměnách uličních vpustí a celoplošné
obnově obrusného živičného povrchu,“ vysvětil Drahomír Janíček
z odboru správy majetku rožnovské
radnice s tím, že projektovaná cena
činila 3,8 milionu korun, soutěží se
ji ale podařilo snížit na 2,1 milionu.
Po dobu opravy bude doprava
usměrňována přechodným dopravním značením a světelným signalizačním zařízením. „Prosíme řidiče
o vstřícnost a pochopení,“ požádal
Drahomír Janíček.
Rekonstrukcí ulic 1. máje a Svazarmovské Rožnov pokračuje
v opravách nejhorších úseků, které
jsou v majetku města.
„Postupujeme tak podle seznamu, který upřednostňuje v opra-

vách ty nejvíce poškozené úseky.
Přidali jsme peníze na to, aby se
postupně cesty ve městě zlepšovaly,
a dokazujeme tak, že se o náš majetek chceme řádně starat,“ zdůraznil
starosta Radim Holiš a připomněl,
že město usiluje i o nápravu v úsecích, které nespravuje. „Nadále
tlačíme na kraj i stát. Výsledkem je
například letos opravený úsek v Palackého ulici,“ dodal Radim Holiš.
Bezproblémové dopravě by v ulici 1. máje měla pomoci také plánovaná revitalizace. „Chceme zde 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.
(bur)
Nákres dopravního
omezení a situaci
stavby najdete zde:
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Za nemocnými jezdila po práci a zadarmo
Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Radnice Vlastu Kopřivovou vnímá jako průkopníka v poskytování
domácí zdravotní péče a pečovatelské služby na Rožnovsku, který
svou houževnatostí a zapálením zasvětil svůj život pomoci druhým.

Vlastu Kopřivovou ve středu 6. září ocenila rožnovská
Foto: Martin Valášek
radnice za dlouhodobý přínos v sociální oblasti.
Přes čtyřicet let vedla Vlasta Kopřivová domácí zdravotní péči a pečovatelskou službu, která sloužila potřebným a dlouhodobě nemocným
lidem. Začala s ní v roce 1971, když
nastoupila jako zdravotní sestra na
obvodní zdravotní středisko v Dolní
a Prostřední Bečvě. Začínala sama,
za svými klienty jezdila na kole. Po
práci a zadarmo. Zdravotnický materiál vozila v košíku. Její pomoc
byla neomezená, poskytovala ji

sedm dní v týdnu od časného rána
do pozdního večera. V roce 1993
v Zubří založila Domácí zdravotní
péči. Službu poskytovala v rámci
tamního zdravotního střediska. Lidé
se sníženou soběstačností, chronickým onemocněním nebo zdravotním postižením ale volali také o pomoc při zajištění chodu domácností
a při osobní hygieně. Svou pomoc
proto rozšířila o pečovatelskou službu. Udělala si řidičák a koupila auto.

A přizvala do týmu další kolegyně.
Ve středu 6. září ji rožnovská radnice ocenila za dlouhodobý přínos
v sociální oblasti.
„Děkuji. Myslím ale, že toto ocenění nepatří jenom mně, ale celému kolektivu sestřiček v domácí
péči a všem lékařům, s nimiž jsme
spolupracovali od Horní Bečvy až
po Zašovou. Měla jsem tu práci
ráda,“ řekla zaplněnému Masarykovu náměstí Vlasta Kopřivová, která

službu v roce 2012, tedy po odchodu do důchodu, předala dcerám.
Cenu udělil Rožnov pod Radhoštěm historicky poprvé. „V sociální
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.
Vyhlášení osobnosti sociální oblasti aplaudovalo zaplněné náměstí.
Hned poté začal koncert skupiny
Fleret, který zakončil Jarmark neziskových organizací v sociální oblasti.
Ten se konal potřetí.
Jeho posláním je zviditelnit sociální služby, které ve městě působí.
„Takže je to o tom, že se lidé mohou seznámit s jejich poskytovateli.
No a v případě, že mají nebo budou
v budoucnu mít nějaký problém,
aby už nemuseli tápat, na koho se
obrátit. Zároveň to také byla šance
pro donátory, aby se podívali, jaké
organizace tady působí, komu pomáhají, a aby si mohli vybrat, koho
podpoří,“ přiblížil Jan Kučera.
Neziskovky jarmark vnímají jako
přínosný. „Ta myšlenka se mi moc
líbí. Sama jsem byla překvapená,
kolik organizací ve městě působí.
Je důležité lidi informovat,“ řekla
předsedkyně rožnovského klubu
parkinsoniků Vlaďka Svobodová.

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

Kůrovec? Pomůže jedině včasné kácení
Kůrovcová kalamita dorazila do
Rožnova pod Radhoštěm. Zatím
má na svědomí desítky pokácených stromů v parku i v ulicích
města. Napadených dřevin, které
bude nutné odstranit, dále přibývá.
„Kromě toho, co pozorujeme na
státních i městských lesích, je kůrovcová kalamita vidět i ve městě.
V parku jsme od července museli
kvůli nákaze vykácet zhruba dvacet smrků a na sídlištích přes deset
stromů. Tento trend bude pokračovat,“ přiblížila místostarostka Kristýna Kosová.
Projevily se tak důsledky velmi
suchého počasí z loňského i letošního roku. „Nákaza zřejmě přišla
ruku v ruce se suchem. Když na
smrk nalétne kůrovec, strom se brání tím, že se škůdce snaží zalít smůlou. Když je ale oslabený nedostatkem vláhy, a takto přichází o další,

rychle chřadne a umírá. Snažíme se
proto od zjištění prvních příznaků
strom skácet do týdne, abychom
zabránili výletu brouka a šíření kalamity,“ popsala Kristýna Kosová
s tím, že progres nákazy je velmi
rychlý. Strom umírá do dvou týdnů.
Radnice nyní provádí na území
parku pravidelné kontroly. Pokácené smrky budou nahrazeny borovicemi. Zároveň na volné ploše
vznikne herní prvek pro děti.
S důsledky kůrovcové kalamity
se potýkají také ve Valašském Meziříčí. Také tam se nákaza dostala až
do centra města. „Napadené stromy kácíme už při prvních příznacích chřadnutí, i když na pohled vypadají zeleně. Zní to tvrdě, ale je to
jediná účinná prevence. Žádný způsob léčby není. Abychom ochránili
ostatní zdravé stromy, je nutné ty
napadené neprodleně pokácet,“

uvedl jednatel společnosti Městské
lesy a zeleň Marek Netolička.
Lýkožrout smrkový se probouzí
a začíná se rojit ve svém zimovišti,
tedy ve stromě, kde se vyvinul, od
konce dubna do začátku května.
Dospělí brouci vyletí ze svých zimovišť a napadají poškozené nebo
poražené stromy. Zavrtaní pod
kůrou stromů stráví většinu svého
života. Živí se lýkem, které zajišťuje
transport vody a živin ve stromu,
a tím ho poškozuje. Strom začne
usychat a nakonec uhyne. Smrk má
možnost obrany. Ve chvíli, kdy se
lýkožrout zavrtá do kůry a naruší
pryskyřičné kanálky, vyvalí se na
něj míza, která ho přilepí, a brouk
tak zahyne. Zdravé stromy takto
dokáží odolat náletu mnoha kůrovců. Pokud je však brouk přemnožen, nebo strom oslaben, nedokáže
se smrk ubránit.
(bur)

ZAUJALO NÁS

Informační centrum
má prestižní ocenění

Informační centrum roku. Tak se
jmenuje prestižní soutěž popularity, v níž ve Zlínském kraji zvítězilo rožnovské turistické informační centrum. Vyhlašovatelem
soutěže je Asociace turistických
informačních center ČR, nově ve
spolupráci s Vydavatelstvím KAM
po Česku.
V internetovém hlasování získalo „íčko“ 459 hlasů, což je nejvíce ze všech informačních center
v rámci moravských krajů. „Velmi
nás to těší. Ročně k nám zamíří
přes třicet šest tisíc turistů a obyvatel města, kterým poskytujeme
širokou škálu služeb a informací,“
prozradila Veronika Janošková,
která společně s Hanou Salvia a Janou Bajanovou chod informačního
centra zajišťují.
(bur)

STRANA 4 / 26. ZÁŘÍ 2017

ZPRAVODAJSTVÍ

KRÁTCE

Hřiště u vakuovky
se otevřelo veřejnosti

Ještě to není ani měsíc a půl, co
byl otevřen nový sportovní areál
v Letenské ulici, a už se veřejnosti
nabízí další možnost, kde si může
zasportovat. Radnice totiž uzavřela se Střední školou informatiky,
elektrotechniky a řemesel smlouvu
o spolupráci. „Jsme rádi, že jsme
se dohodli. Společně jsme nejlepší
možnou formou přistoupili k zajištění využití volného času mladých
lidí v rámci prevence sociálně patologických jevů,“ komentoval starosta města Radim Holiš.
Hřiště bude v prvním pololetí školního roku bezplatně přístupno k hraní míčových her denně kromě úterků
od 16 do 19 hodin a o víkendech od
12 do 19 hodin. Po celou dobu provozu je přítomen správce.
(bur)

Šli poprvé do školy. A těšili se
Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Do lavic rožnovských základních škol usedlo
v pondělí 4. září 164 prvňáčků. Žáky budou po celý
rok cestou do a ze školy hlídat strážníci a policisté.

Má Rožnov 750 let?

Dokončení ze strany 1
„Většina akcí je již za námi, občané
asi nejvíce zaznamenali oslavy, kdy
se mohli společně sejít na koncertech a akcích pro děti, nicméně jsme
také vyrobili metodické podklady
pro učitele k historii města a zážitkové dobývaní Hradiska pro menší
školáky. Snažili jsme se vyvažovat
oslavy i reflexí historie města,“ řekla
místostarostka Kristýna Kosová.
Nyní je podle ní na řadě odborná
debata ke vzniku Rožnova. „Víme,
že datum vzniku města je nejisté
a nemá podklad, debata se jistě dotkne i tohoto, těžko ale stanoví nový
letopočet nebo přinese nový důkaz.
Sami jsme zvědaví, kam se společná diskuze pozvaných historiků
vyvine,“ doplnila Kristýna Kosová
s tím, že diskuze je určena veřejnosti
a vstup na ní je zdarma.
(bur)

Základní škola Videčská přivítala osmatřicet prvňáčků. Foto: Alexandra Buršíková
Nikola Solanská nastoupila v pondělí 4. září společně se šestatřiceti
dalšími dětmi do první třídy na
Základní školu Videčská. Nevěděla, co ji první den v lavici čeká,
a nemohla dospat. „Moc jsem se
těšila, nejvíce se chci naučit číst,
psát a počítat. Už umím nějaká
písmenka, na čtení to ale není. Počítat však umím do stovky,“ prozradila dívka.
Pro Kristýnu Pavelovou nástup
do první třídy tak pohodově neza-

čal. „Pamatuji si, že jsem byla hodně nervózní, a taky jsem brečela.
Zlepšilo se to ale brzo a teď už je
to v pohodě,“ řekla žákyně, která
nastoupila do druhé třídy.
Prvňáčků přivítali na Videčské
letos sedmatřicet, což je oproti loňsku úbytek o sedm dětí. Celkově do
školy dochází 372 žáků. Základka
se letos zapojuje do projektu Evropské unie Ovoce dětem. „Dvakrát měsíčně naši školáci dostanou
zdarma zeleninu nebo ovoce a také

neochucený mléčný výrobek. Dále
jsme dostali finanční podporu z ministerstva školství v rámci projektu
Šablony. Zaplatili jsme díky tomu
školní psycholožku, doučování
a činnost klubu logického myšlení
a deskových her,“ popsala ředitelka
školy Hana Bosová s tím, že ve škole pracuje jednatřicet pedagogických pracovníků, z toho pětadvacet
učitelů.
Do lavic rožnovských základních
škol usedlo v pondělí 4. září 164
prvňáčků. Nejvíce jich přivítala ZŠ
5. května, a to šedesát. O dvacet
tři žáků méně jich zamířilo do ZŠ
Videčská, Podskalka má třiadvacet
prvňáčků, stejně jako Koryčanky
a Záhumení jednadvacet žáků prvních tříd.
Žáky budou cestou do a ze školy hlídat strážníci a policisté, kteří
budou opět pravidelně dohlížet na
nejvytíženější přechody pro chodce.
Podzimní prázdniny letos připadnou na čtvrtek 26. října a pátek
27. října. Vánoční budou zahájeny
v sobotu 23. prosince a vyučování
začne ve středu 3. ledna 2018. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února a jarní
prázdniny v délce jednoho týdne
proběhnou od 19. do 25. února.
Velikonoční volno připadne na
čtvrtek 29. a pátek 30. března.
Vyučování bude v prvním pololetí
ukončeno ve středu 31. ledna 2018
a období školního vyučování ve
druhém pololetí bude ukončeno
v pátek 29. června.

Jurkovičovu ozhlednu navštívilo za pět let dvě stě tisíc lidí
Sto šest let čekal návrh architekta Dušana Jurkoviče na realizaci.
A pouhých pět let trvalo, než rozhledna, postavená v roce 2012 na
Karlově kopci, přivítala dvousettisícového návštěvníka.
Stala se jím v sobotu 26. srpna ve
čtvrt na pět Petra Pastorová, která
pochází z Ostravy a na kole přijela s rodinou a přáteli z chalupy na
Prostřední Bečvě. Když se vydala
na cestu, netušila, že se zapíše do
historie Rožnova pod Radhoštěm.
„Vydali jsme se zde s manželem,
se synem a přáteli. Upřímně, ani se
nám moc nechtělo, měli jsme za
sebou dlouhý den na kolech. Ale
kamarádka mě přemluvila a takhle
to dopadlo,“ usmála se návštěvnice
s přelomovým číslem 200 000.
Na Jurkovičovu rozhlednu se
vypravila poprvé a nelitovala.
Obdivovala výhledy do okolí i samotnou stavbu. „Musím říct, že je
moc krásná, ostatně jako všechny
stavby architekta Jurkoviče,“ řekla

Petra Pastorová dostala od místostarosty
Jana Kučery upomínkové předměty.
Petra Pastorová, která od místostarosty Jana Kučery převzala dárkové balíčky.
„Chtěl bych poděkovat všem,
kteří před lety oživili ideu vybudování Jurkovičovy rozhledny a tvrdě

Foto: Lukáš Španihel

na ní pracovali. Samozřejmě díky
patří také těm, kteří na ní pracují
a starají se o ni,“ poznamenal Jan
Kučera.
Na vyhlídkovou terasu stavby
vysoké třicet jedna metrů zamíří

během dne průměrně mezi čtyřmi
a pěti stovkami turistů.
„Návštěvníkům nabízíme ke koupi široký sortiment upomínkových
předmětů a také nápoje a drobné
balené občerstvení. Novinkou je
pořízení chladírenského pultu
a prodej zmrzliny a také prodej
energetického nápoje s motivem
rozhledny,“ vyjmenoval pracovník
rozhledny Tomáš Surý.
K Jurkovičově rozhledně na Karlův kopec zamířilo v letošní letní
sezoně celkem 41.085 návštěvníků.
V roce 2015 to bylo 34 030, v roce
2014 to bylo 34 879, v roce 2013
30 501 hostů a v roce 2012 18 131
osob.
Na Karlův kopec se kromě domácích návštěvníků podívali také
hosté ze Slovenska (84 % z počtu
zahraničních návštěvníků), Polska
(5 %), Velké Británie (3 %), Německa (4 %), ale také z Chile, Japonska,
Vietnamu, USA, Kanady a řady
dalších zemí.
(bur)
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Trpí duševní nemocí. A nebojí se o tom mluvit
Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Oba mají zkušenost s duševním
onemocněním. Oba museli projít
hospitalizací v léčebně. A oba malují. Ona se věnuje kresbám a olejomalbám většinou s přírodní tématikou, jeho uchvátilo naivní umění.
Iva Pavlusková a Jiří Hajda. Jejich
společná výstava v městské knihovně odstartuje 7. září Týdny pro duševní zdraví, které už pojedenácté
pořádá společnost Iskérka.
„Můj táta maloval a já ho přitom
jako dítě pozorovala. Tam se zřejmě zrodila moje vášeň, kterou jsem
ale dlouhou dobu držela na uzdě.
Věděla jsem samozřejmě, že chci
a jednou také budu malovat, odkládala jsem to ale na dobu, až budu
mít více času, možná až na roky,
kdy budu v důchodu,“ vylíčila devětatřicetiletá Iva Pavlusková, která
se už léta potýká se schizoafektivní
poruchou.
Loni začala navštěvovat společnost Iskérka. „Tam jsem se zastavila
a řekla si, kdy jindy než teď. A tak
jsem nakoupila papíry, pastely, později štětce a barvy a začala malovat.
Sice se tomuto koníčku mohu věnovat jen v sobotu odpoledne, neboť
mám rodinu a chodím do práce,
ale je to úžasné dobrodružství, které mi velmi pomáhá,“ řekla malířka
z Frenštátu pod Radhoštěm.
Také Jiří Hajda maluje rád, i když
za posledních pět let nevzal štětec
do ruky. „Malovat jsem začal z ne-

Společnou výstavou v městské knihovně malíři Iva Pavlusková a Jiří Hajda odstartovali 7. září Týdny pro duševní zdraví, které už pojedenácté pořádá společnost Iskérka.

Iva Pavlusková a Jiří Hajda při instalaci obrazů v městské knihovně. Foto: Alexandra Buršíková
šťastné lásky, takže se dá říct, že
umění je pro mě ventilem. Prvopočátek mé záliby bych asi našel v dětství, kdy mi táta občas něco nakreslil, zatímco já mu uchváceně seděl
na klíně a pozoroval, jak to s tužkou
umí,“ popsal dvaašedesátiletý Rožnovan, který trpí schizofrenií.
V umění dlouho tápal, malířské
náčiní vzal do rukou poprvé na
vojně, brzy však zjistil, že krajiny,
portréty a zátiší nebudou jeho parketa. „Od osmdesátých let se věnuji
naivnímu umění. V jednom časo-

pise jsem viděl obrázky malířky
a herečky Ivy Hüttnerové, které mě
uchvátily. Okamžitě jsem věděl, že
tohle chci dělat,“ vysvětlil Jiří Hajda. Výstava potrvá do konce října.
Umělce, kteří zahajují Týdny pro
duševní zdraví, vybírá společnost
Iskérka pečlivě. „Nejdříve oslovujeme lidi, kteří jsou našimi klienty,
teprve až poté se zajímáme o doporučení kolegů,“ řekla ředitelka
Iskérky Alena Jbaili.
Loni se lidé v knihovně mohli
seznámit s tvorbou Zdeňka Šimůn-

ka, který se léčí se schizoafektivní
poruchou. „Malování se věnuji poměrně krátkou dobu. Objevil jsem
doma starou špachtli a řekl si, že
by bylo zajímavé s ní něco vytvořit.
A tak jsem se do toho s pomocí
akrylátů pustil. Zjistil jsem, že je to
ohromný relax, takže jsem se toho
už nevzdal,“ vysvětlil Zdeněk Šimůnek, který se dosud věnoval především skládání muziky a hře na
klavír. Maluje zejména, když se mu
přitíží. „Když je mi dobře, nemám
potřebu něco vytvářet,“ přiznal.

Bylo to jako tenkrát v lázních. Alespoň na jeden den
Jako tenkrát v lázních se mohli cítit
všichni, kteří v neděli 3. září přišli
k altánu městského parku. „Už za
poledních hodin k dobré náladě vyhrávala cimbálová muzika s primášem Jožkou Říhou. Ve tři odpoledne dorazila historická auta Honest
Veteran Car Clubu, přesně taková,
jaká vozila do Rožnova lázeňské
hosty,“ přiblížila za organizátory
Marie Rethyová.
Zopakovat si atmosféru, která
se už nevrátí, alespoň na jedno nedělní odpoledne, umožnil místním
lidem i turistům Spolek rožnovských žen. Ten vyzval návštěvníky,
aby přišli v dobovém lázeňském
oblečení. A většina jich v takovém
ustrojení přišla.
Kromě secesní hudby, občerstvení z domácích šťáv z valašských
bylinek či bio mléčných produktů
z místní farmy, si mohli příchozí
nechat ulevit od bolesti. Například
pomocí masáží. A také si mohli zakoupit suvenýry, například výrobky
z máku.
Snad největší pozornost ale
vzbudila módní přehlídka Klobou-

Vrátit se v čase by si alespoň na chvíli přál každý. Marně.
Spolku rožnovských žen se to povedlo. Na jedno odpoledne.
kového klubu Radky Chabičovské
z Brna. Tu sledoval zcela zaplněný
sál Společenského domu, kam se
kvůli dešti přesunul hlavní program.
„Moc se mi líbila. Je úžasné, jak
dámy bývaly elegantní, a klobouky,

Foto: Jiří Škrobák

co nosily, byly nádherné. Bylo to
velmi příjemné,“ řekla například
Marie Paculová.
Počátky rožnovských lázní sahají do roku 1796, kdy sem přivedl
první lázeňské hosty krajský fyzik

dr. František Kročák. Jednalo se
o lázně žinčicové, u nichž bylo
počítáno s léčivými účinky teplého ovčího mléka. Roku 1820
nechala vrchnost postavit první
léčebný ústav, v němž byly pacientům poskytovány vodní koupele.
Správa lázní náležela vrchnosti,
roku 1850 ji převzalo město, které se však o lázně příliš nestaralo, a proto byla správa roku 1855
předána do rukou představeného
smíšeného okresního úřadu v Rožnově pod Radhoštěm, který ji vedl
do roku 1868, kdy byl smíšený
okresní úřad v Rožnově zrušen.
Lázeňské záležitosti pak přešly na
okresní hejtmanství ve Valašském
Meziříčí, které správu lázní předalo roku 1869 městskému úřadu.
Lázeňští hosté bydleli v měšťanských domech, roku 1857 navštívilo Rožnov 357 a roku 1872
již 1 200 hostů. V roce 1873 byl
postaven nový léčebný dům Rudolfo-Stefanium s vodoléčebnou
terapií, roku 1894 otevřen nový
vodoléčebný ústav.
Pokračování na straně 6
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Festival Hlasy má za sebou první ročník
Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Valašskou dědinou se v sobotu večer nesly hlasy kvintetu Hlasoplet, Kláry Blažkové
za doprovodu souboru Ensemble Flair, písničkáře Fissmolla, Ivy Bittové za doprovodu
Vladimíra Václavka a ženského sboru Trnki, který vystoupil společně s kapelou Banda.

Klára Blažková vystoupila se svým
Foto: Alexandra Buršíková
domovským souborem Ensemble Flair.
Zhruba dvě stovky diváků prošly
v sobotu 2. září přes kasu amfiteátru na Stráni, aby si užily festival
Hlasy. Už z programu se dalo vyčíst, že večer bude hodně pestrý.
Žánrově, neboť nabídl muziku
od alternativy po folk, genderově, protože zazněly hlasy ženské
i mužské, ale také multikulturní,
představili se totiž sólisté i sbory z domova i zahraniční. Číst
v programu je ale jedna věc. Vidět
a slyšet to na vlastní oči a uši, jiná.
Druhá možnost naprosto předčila
očekávání.

Z HISTORIE

Jako v lázních,
alespoň na den
Dokončení ze strany 5
Základem léčby se stalo působení
klimatu, spojené s procházkami
v terénu, sluněním, gymnastikou
a kombinované pitím kravského
a ovčího mléka, které postupně
ustupovalo. Před první světovou
válkou navštěvovalo Rožnov už
3 tisíce hostů. Po roce 1918 význam lázní silně upadl. Roku 1924
byl opět obnoven provoz vodoléčebného ústavu a byla v něm zavedena také elektroléčba. Léčily
se tu zejména choroby trávicího
ústrojí, formy plicních katarů a katarů
dýchacích
est. Lázně byly
zrušeny až roku
1960.
(bur)
Fotogalerii
naleznete zde:

„Bylo to úžasné. Musím přiznat, že se mi moc nechtělo jít,
bylo po dešti a zima, ale jsem rád,
že mě manželka přesvědčila. Fakt
klobouk dolů. Přestože tady vystupovali pro mě většinou neznámí
zpěváci a muzikanti, všichni mě
uchvátili,“ prozradil Karel Bilan
z Frenštátu pod Radhoštěm.
Pohodovou atmosféru si pochvalovali také hudebníci. „Je tady
mnoho usmívajících se lidí. A nás
muzikanty velmi těší, když vidíme,
že nám posluchači rozumějí. Je to
moc hezké, obzvlášť když hrajeme

Účastníci dvoudenního workshopu si
Foto: Marek Tihelka
s Ivou Bittovou na závěr festivalu zazpívali.
menšinový žánr,“ řekl polský zpěvák Fismoll.
Jeho názor podpořila i Iva Bittová. „Uprostřed přírody je to vždycky úžasné, kraj je mi blízký a jezdím sem velmi ráda. Pořadatelé
mají mou podporu už jen proto, že
festival pojali jinak než komerčně,
a to není jednoduché, když se akcí
dělají v okolí spousty,“ poznamenala patronka festivalu.
Valašskou dědinou se v sobotu
večer nesly hlasy kvintetu Hlasoplet, Kláry Blažkové za doprovodu
souboru Ensemble Flair, písničká-

ře Fissmolla, Ivy Bittové za doprovodu Vladimíra Václavka a ženského sboru Trnki, který vystoupil
společně s kapelou Banda.
„S prvním ročníkem jsem spokojený. Bavilo nás to a těch, kteří mě
plácali po rameni, že je to bavilo
taky, bylo dost. Naproti tomu mě do
zadku za to, že by to bylo špatné,
nenakopal nikdo,“ řekl za pořádající spolek Fujaré Honza Petružela.
Další akcí spolku bude třetí Hudební Fujaré, na němž se 6. října
představí Vladimír Merta & horňácká muzika Petra Mičky.

Deprese nejsou blbá nálada. Musí se léčit

Michal Viewegh debatoval s diváky v kině Panorama. Foto: Alexandra Buršíková
Michala Viewegha hostilo ve čtvrtek
14. září večer kino Panorama. Spisovatel do Rožnova pod Radhoštěm
přijel v rámci Týdnů pro duševní
zdraví, které už pojedenácté pořádá společnost Iskérka. Kdo sleduje
jeho život od doby, co mu v roce

2012 praskla aorta, rozumí, proč
právě on přijel na autorské čtení
a diskuzi o psychickém zdraví.
„Deprese není blbá nálada, je to
nemoc. Ale chápu, že kdo to nezažil,
nepochopí. Rady typu vzchop se, běž
na procházku, osprchuj se, vyspi se,

a pak bude líp, nefungují. Je to podobné, jako kdybyste zlomeninu léčili pohybem a podobně. Takže deprese je nemoc a to nejdůležitější je, najít
si dobrého psychiatra a mít dobrou
medikaci,“ vylíčil Michal Viewegh.
Obojí je stejně důležité. „První
léčba mi moc nepomohla, byl jsem
sice v nivelizovaném stavu, nepadal
do hlubokých propastí, ale zároveň
mě život netěšil. Po změně doktora
se můj stav ale hodně zlepšil,“ popsal spisovatel. Píše se mu ale stále
mnohem hůře než dříve. „Jednak
nejsem moc výkonný a pak taky
mám špatnou paměť, takže si musím to, co jsem už napsal, číst stále
dokola, abych mohl příběh dál rozvíjet,“ vysvětlil.
Pomáhá mu nejen psaní, ale také
běhání. „I když zatím moc nevydržím. K maratonu mám zatím
opravdu daleko, často místo běhání zvolím raději nordic walking,“
usmál se Michal Viewegh. (bur)
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Igor Piačka zahájil v galerii Rok Kohouta
Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Říká se, že z obrazů Igora Piačky
čiší čistá energie výbušných barev.
Nyní se o tom mohou přesvědčit
také Rožnované. Galerie Crears
představuje jak autorovy kresby,
tak především velkoformátové obrazy naplněné silným obsahem
a hlubokým citovým vkladem.
Dílo Igora Piačky má nezaměnitelný výraz díky excentrické
práci s barvou v kontrastu s precizní kresbou. „Ty gestuální záležitosti jsou rychlé a spontánní,
ty realistické pak kontemplativní
a velmi pomalé. Ale obraz, který
je budovaný jako stavba, nemůže
vzniknout za dvě sekundy a obraz s impulzivním gestem nemůže
vznikat dva dny. Vždy mi říkali, že
tyto dvě věci spolu nefungují, že se
k sobě nehodí, ale já je mám rád
obě, a proto musí v mých obrazech
souznít,“ vysvětlil malíř.
V galerii Crears vystavuje díla
vytvořená v posledních sedmi letech. „Jsem velmi rád, že zde mohu
vystavit i velkoformátové obrazy,
které mi dělají velkou radost, i když
samozřejmě mám velmi rád všechno, co dělám. Od grafiky, kresby,
ex-libris po známkovou tvorbu,“
prozradil Igor Piačka.
Na jeho obrazech je hlavním tématem žena a vztahy, do kterých se

Dílo Igora Piačky má nezaměnitelný výraz díky excentrické práci s barvou v kontrastu s precizní kresbou. V galerii
Crears vystavuje díla vytvořená v posledních sedmi letech.

Igor Piačka vystavuje v Rožnově svá velkoformátová díla. Foto: Alexandra Buršíková
dostává. „Nějakým způsobem jsem
podlehl kultu ženy, její estetice. Velmi rád ji posouvám do svých asociací,“ řekl výtvarník.
Pozvání do galerie dostal Igor
Piačka poprvé. „Myšlenkově galerie

vznikla v podstatě proto, že jsme se
spoustou kamarádů neměli kontakt.
A když jsme se náhodou někde sešli,
tak jen na krátko, ani jsme si nestačili nic říct. Takže jsme založili galerii,
a pak už byla skoro povinnost kama-

rády výtvarníky navštěvovat a bavit
se o umění. A Igor do té skupiny
patří. Fascinoval mě už na vysoké
škole, a to jak kresbou, tak svými nápady a nekonvenčním přístupem,“
prozradil Igor Kitzberger.

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

Rožnovem bude znít po celý říjen jazz a blues
Podzim už tradičně v Rožnově
pod Radhoštěm patří festivalu
Jazzmenu. Čtvrtý ročník zahájí ve
středu 4. října v sedm hodin večer
v hotelu AGH houslista a zpěvák
Ben Holder, který je jedním z nejnadanějších a nejvíce vzrušujících
mladých jazzových hudebníků ve
Velké Británii. „Loni vyhrál mimo
jiné v kategorii objev roku British
Jazz Awards. V duu s vynikajícím
českým jazzovým pianistou Petrem
Benešem bude hrát především americké klasické jazzové standardy ve
vlastních aranžích a úpravách,“
přiblížil organizátor festivalu Zbyněk Terner, který jej pořádá ve
spolupráci s T klubem – kulturní
agenturou.
Příznivce hip hopu, soulu a r'n'b
potěší progresivní multi-žánrová
brněnská kapela Carpet Cabinet,
která za dobu svého působení kromě výher v hudebních soutěžích
Jazz Start Up nebo Demovnica rádia FM, odehrála i řadu koncertů
na klubové i festivalové scéně. Je-

jím hostem bude MC & beatboxer
JeN Hovorka, který spolupracuje
s mnoha umělci napříč česko-slovenskou hudební scénou. Poslouchat i tančit se bude ve středu
11. října od sedmi hodin večer ve
Společenském domě.
Všichni, kdo mají rádi klasický
i moderní jazz, si dobrou muziku

bějící spojnicí mezi tradicí a nejnovějšími jazzovými trendy a směry.
Loni polská společnost hudebního
průmyslu udělila triu nejdůležitější
a nejprestižnější ocenění v zemi za
nejlepší jazzový debut,“ prozradil
Zbyněk Terner.
Zlatým hřebem festivalu bude ve
středu 1. listopadu koncert americ-

Tento ročník je žánrově nejpestřejší
a s největší účastí zahraničních umělců.

Zbyněk Terner, organizátor Jazzmenu

užijí i ve středu 18. října, kdy od
sedmi hodin večer v Brasserii Avion zahraje Aga Derlak trio. „Třiadvacetiletá Polka Aga Derlak má
všechny předpoklady stát se světovou hvězdou. Na absolutním vrcholu, na špičce současného jazzu se
pohybuje mnoho žen, ale jen málo
klavíristek a jen velmi málo tak talentovaných. Ona je tou dosud chy-

ké zpěvačky, pedagožky a skladatelky Marianne Solivan, která se stala
jednou z nejstrměji stoupajících jaz
zových zpěvaček na newyorské jaz
zové scéně. „Když nastupovala na
věhlasnou Berklee College of Music, zpívala odlehčený pop, ale rychle se rozhodla, že se chce naučit vše
o hudbě jménem jazz. Získala zde
dvojitý titul v oboru hudební před-

stavení a hudební vzdělávání a vyučovala zde poté i sama po dobu jednoho roku. Poté nastoupila na New
England Conservatory, kde získala
vytoužený magisterský titul v oboru
jazzu. Vyzbrojena dvěma prestižními tituly a impozantním talentem
už o dva roky později bodovala ve
finále newyorské pěvecké soutěže
Jazzmobile,“ popsal Zbyněk Terner s tím, že Marianne doprovodí
se svým triem význačná osobnost
moderní jazzové scény, klávesista
Walter Fishbacher. Tento talentovaný hudebník již devatenáct let působí v New Yorku, avšak původem je
Rakušan. Hudbě se věnuje od mládí, má za sebou mimo jiné pět let
studia klasického piana a čtyři roky
studia jazzového piana a kompozice
ve Vídni. Koncerty tohoto umělce,
často přirovnávaného k legendám
jako byli či jsou Joe Zawinul, Chick
Corea a Herbie Hancock, jsou vždy
neskutečným zážitkem. Koncert se
uskuteční od sedmi hodin večer ve
Společenském domě.
(bur)
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Knihovna je studnice. Knihobudka – stanice
Pavel Zajíc
zapa@knir.cz

Říjen začíná v knihovnách Týdnem knihoven. Vy, kteří tyto
„epistoly“ z knihovny
sledujete/čtete dlouhodobě, určitě
víte, oč se jedná. Pro ty ostatní připomenu, že se jedná o celostátní
akci, kdy se knihovny v celé ČR
snaží upřít pozornost veřejnosti
k sobě samým, své roli ve společnosti a propagovat vlastní služby.
Je otázkou nakolik se jim to daří.
Avšak posouzení není na knihovnách, ale na uživatelích, potažmo
občanech. Můžete si sami odpovědět na otázku, kolikrát jste vy
sami, či někdo vám blízký v loňském roce využili služeb knihovny.
Argument, že všechny informace
jsou na internetu a vše lze „stáhnout“, není zrovna košer. Proto Týden knihoven v rožnovské knihovně a potrvá od 2. do 8. října.
Letošní ročník Týdne knihoven
má motto „Čteme s mámou, čteme s tátou, čteme s knihovnou“,
kdy akcentuje čtení v rodinách,
od nejútlejšího věku člověka. Jak
se pod křídla tohoto motta vtěsnal
program naší knihovny? Posuďte.

Martin Reiner. Foto: ČTK
Zapomnětliví čtenáři mohou využít Čtenářské amnestie, kdy odpouštíme veškeré sankční poplatky
za upomínky. (pro neznalé: to jsou
pokuty za pozdní vracení knih.)
O poklad strýca Juráša je literární soutěž z více než patnáctiletou
tradicí. Nový ročník nese podtitul
Já jsem tvůj člověk a na toto téma
mohou zasílat své literární práce
(básně, prózu/povídky, komiksy)
děti od 6 do 15 let. Pokud bych měl
rozvést šířeji téma letošního ročníku, mělo by pojednávat o vztahu
dětí, potažmo lidí, k obyvatelům

živočišné říše. Více informací
o soutěži samozřejmě naleznete na
webových stránkách knihovny.
V úterý 3. října je připraven
od 16. hodin v dětském oddělení
knihovny workshop Hany Jantačové pro děti předškolního věku a jejich rodiče. Představí knihy z nakladatelství Usborne. Knihy jsou celé
napsány v angličtině a jsou určeny
pro děti každého věku. Díky srozumitelnému jazyku, nápaditému
zpracování a bohatým ilustracím
jsou výborným pomocníkem při
výuce anglického jazyka. Na jejich
tvorbě se vždy podílí tým pedagogů, odborníků a renomovaných
ilustrátorů. Věříme, že platí staré
přísloví. V tomto případě, že kolik
řečí umíš, tolikrát jsi člověkem.
Ve středu 4. října od 17.30 bude
v podkroví knihovny hostem Martin Reiner. Pokud jste člověk literárním prostředím nepolíbený, jeho
jméno vám nic nenapoví. Avšak ti
zasvěcenější zajisté zpozorní. Kým
Martin Rainer je, či byl? Spisovatelem, básníkem a také nakladatelem a editorem. Jeho nakladatelsví
Petrov, které v roce 2005 ukončilo
svoji činnost, zanechalo na českém
knižním trhu velice zřetelnou stopu. Jako autor kritikou i čtenářskou
veřejností oceňovaného románu
Básník (je to román o Ivanu Blat-

ném) byl oceněn cenou Magnesia
Litera. Je autorem celé řady básnických sbírek a povídek. Společně
zalistujeme povídkovým souborem
„Jeden z milionu“ a také nejnovějším výborem básní Ivana Blatného
„Jde pražské dítě domů z bia“, které Reiner připravil k vydání.
Ve čtvrtek 5. října ve 13.00 bude
veřejnosti zpřístupněna a slavnostně otevřena nová knihobudka. Ta
se nachází přímo na Masarykově
náměstí a je přetvořena z bývalé
telefonní budky, kterou její provozovatel O2 nabídl k odkupu. V knihobudce naleznete knihy, které
v knihovně již nepotřebujeme a myslíme si, že si zaslouží dostat svoji
další šanci. Tou další šancí jsou
čtenáři, kteří do knihovny nechtějí
chodit. Ok. Nabízíme knihobudku.
Slavnostní otevření se nese v odlehčeném tónu, jmenuje se Knižní dezert a vychází z myšlenky, že řada
lidí si na náměstí potřebuje nakoupit (potraviny), popřípadě navštíví
kavárnu. Knihovna potažmo knihobudka nabízí doplněk v podobě
stravy duševní, navíc zdarma. Věříme, že si najde své uživatele.
Tolik knihovna a její aktivity
v Týdnu knihoven, ale pokud jste
„pouhými“ čtenáři, navštivte nás
kdykoliv, kdy máme otevřeno. Půjčíme vám, co hrdlo ráčí.

Divadlo s Jiřím Langmajerem a Adélou Gondíkovou
Martin Valášek
tka@tka.cz

SLET BUBENÍKŮ 2017 –
DARK SIDE OF THE GROOVE
Neděle 22. října
18.00 hodin – Společenský dům
Již pošestnácté bude republikou
křižovat ojedinělý putovní koncert
– festival Slet bubeníků. Rožnov
opět nebude chybět, a tak se všichni těšíme na Pavla Fajta, Miloše
Vacíka, Pavla Koudelku, Tomáše
Reindla, Ondřeje Anděru a Petra
Gaglase. V době, kdy čtete tyto řádky, se protagonisté sjíždějí do obce
Smržovka, která slouží pravidelně
jako základna a místo tvoření nového ročníku. Co nakonec vznikne,
to se nechejme překvapit. Vzhledem k sestavě a letošnímu mottu
očekávejme jiný druh smrště, než
v předchozích dvou ročnících věnovaných husitských chorálům.
Letos ve shodě s názvem „Temná strana groovu“ chtějí bubeníci
vzdát hold prvním hudebníkům,
kteří začali groove používat, a tím
odstartovali novou kapitolu hudby,
která stvořila nové hudební styly, jako je techno, drum´n´base,
hiphop nebo rap. Bubeníci se od-

Adéla Gondíková a Jiří Langmajer. Foto: archiv TKA
volávají až ke kořenům, kdy Pink
získal Slet bubeníků nenahraditelFloyd na albu Dark side of the
né místo na hudební mapě Evropy.
Moon použili sekvencer. Do svých
rytmických kompozic hodlají začleJO, NENÍ TO JEDNODUCHÉ
nit samply z průkopnických dob,
Divadlo Palace – Praha
rozvinout je s elektronikou, bubny
Pondělí 30. října
a cimbálem, coby etnickým bicím
19.00 hodin – Společenský dům
nástrojem.
V České republice stejně jako
Jiřího Langmajera většina zná
v Evropě existuje řada festivalů
z Ordinace, ovšem jeho spektrum
různého žánrového zaměření. Slet
hereckých dovedností sahá mnobubeníků se v celoevropském konhem dále. Jako divadelní herec na
textu natolik vymyká konvenčním
volné noze spolupracuje s různými
festivalům, že nemá obdoby. To
soubory, namátkou Ungelt, Karlín,
ostatně potvrzují jak návštěvníci
Viola. Hrál v dnes již legendárním
našeho festivalu, tak odborná veřejfilmu Proč?, z novějších stojí za
nost a především samotní zúčastzmínku Návrat idiota a Pravidla
nění hudebníci. Svým pojetím, dralži, kde si za hlavní roli vysloužil
maturgií a především koncepcí si
nominaci na Českého lva. Charak-

terní typy i grázlové, jeho herecký
projev je vždy přesvědčivý a mnohdy vyvstává v divákovi pochybnost,
zda se tak nechová i ve skutečnosti.
Hra „Jo, není to jednoduché“, kde
Jiří Langmajer vystupuje společně
se svou přítelkyní Adélou Gondíkovou, je konverzační komedie o tom,
jak může dopadnout doučování
matematiky pod peřinou. Postarší
profesor a mladičká žačka. On se
s ní chce pro své morální zásady rozejít, ona by ho ráda dotáhla před
oltář. Jejich utajovaný poměr není
však jediným podivuhodným vztahem na pódiu. Autorem je Francouz Jean – Claude Islert, režie se
ujal Petr Hruška.
Redaktor i-divadla Jan Pařízek
dal představení 70 %: Dobře napsaná a zdařile provedená situační
komedie. Vtipný text bez výrazného
množství trapných rádoby-humorných situací, které jsou u tohoto
typu inscenací často obvyklé. Po herecké stránce též velmi solidní. Sice
J. Langmajer má často příliš výrazná
a opakující se gesta, ale jinak hraje
velmi dobře a samotná hra na něm
dost stojí. K tomu velmi příjemně překvapily obě mladé herečky M. Timková a K. Krejčová. Celkově rozhodně
nic převratného, ale pokud je cílem
něco nenáročného u čeho si člověk
odpočine a pobaví se, pak toto myslím
nezklame. U mě to tak aspoň platilo.

Vytrhněte dvojlist, přeložte (do formátu A5) a poté perforovanou část prořízněte.
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INZERCE

ŘÁDKOVÁ INZERCE

PRODÁM
 Prodám sadu – 4ks zimních
pneumatik 195/65 R15 91T Debica
Frigo, vzorek 5 mm na plechových
discích. Cena 5 000 Kč. Tel. 777
154 274.
 Prodám doma vyrobenou stavební míchačku na 400 V, objem
cca 1,5 kolečka. Masivní konstrukce, plně funkční. Cena 2 000 Kč.
Tel.: 739 503 559.
 Prodám nový, nepoužitý elektrický parní hrnec, cena 900 Kč, nepoužívanou elektrickou pícku chleba za 500 Kč. Tel.: 606 861 377.
 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 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 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 pod Radhoštěm. Prohlídka možná. Tel.: 604
791 719.
 Prodám lokální plynové topení
WAF zn. KARMA – BETA 2 –
zemní plyn / výkon 2,2 kW / sání
a odtah přes zeď. Tel.: 724 549 689.

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

RŮZNÉ
 Pomohu seniorovi, léky, nákup,
k lékaři. Hlavně klientům s Alzheimerovou chorobou. Nemohu zvedat ležící. Mám 15 let praxe. Tel.:
733 627 138.
 Kdo přenechá za odvoz starší
zachovalou 1dílnou (1dveřovou)
policovou skříň a starší funkční
ledničku cca 170 l nebo větší. Tel.:
702 535 577.

HLEDÁM
 Hledám pomocníka na příležitostné práce na zahradě v Rožnově
– Dolních pasekách. Tel.: 777 153
274.

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.
Soukromé řádkové inzeráty jsou zdarma zveřejněny ve dvou číslech Spektra Rožnovska. Poté jsou nahrazeny
dalšími. V případě jiného požadavku
kontaktujte písemně redakci SR.

INZERCE

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
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Informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017
Kdo kandiduje

O mandáty do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se budou ucházet kandidáti 24 politických stran
a hnutí zaregistrovaných Krajským
úřadem Zlínského kraje (viz tabulka vpravo). Poslanci jsou do svých
mandátů voleni na čtyřleté volební
období.
Bližší informace o zaregistrovaných volebních stranách a hnutích
a o jednotlivých kandidátech jsou
zveřejněny na webové stránce Českého statistického úřadu www.volby.cz.

Dny voleb

Volby se konají v pátek 20. října
2017, kdy budou volební místnosti
otevřeny od 14.00 do 22.00 hodin,
a v sobotu 21. října 2017 od 8.00 do
14.00 hodin. Voličem je státní občan České republiky, který alespoň
v druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

Volební okrsky a místnosti

V Rožnově pod Radhoštěm je
stejně jako při posledních volbách
vytvořeno 14 volebních okrsků.
Adresy volebních místností v jednotlivých okrscích zůstávají ve
srovnání s posledními volbami
(volby v roce 2016 do krajských
zastupitelstev) stejné.
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR, včetně informace
o zařazení jednotlivých ulic a domů
do volebních okrsků, bude uveřejněno nejpozději 5. října 2017 vyvěšením volební vyhlášky u volebních
místností jednotlivých volebních
okrsků, na úřední desce městského úřadu a na webových stránkách
města. Voliči, kteří mají z úřední
moci trvalý pobyt evidován na radnici na Masarykově nám. 128, se
mohou voleb účastnit ve volebním
okrsku č. 1 – volební místnost v budově Základní školy Videčská.

Hlasovací lístky

Ve volbách do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR se pro každou politickou stranu a hnutí, popř. jejich
koalici, tiskne samostatný hlasovací
lístek. Hlasovací lístky včetně informace o způsobu hlasování budou
doručeny každému voliči nejpozději
do 17. října 2017 do místa jeho trvalého pobytu. Vyzýváme občany,
aby si prověřili, zda mají správně
označené svoje poštovní schránky.
Pokud se výjimečně stane, že volič
hlasovací lístky neobdrží, obdrží je
v den voleb ve volební místnosti. Voliči s trvalým pobytem evidovaným
na radnici na Masarykově nám. 128
si mohou hlasovací lístky vyzvednout na oddělení správních činností
Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, matrika, dveře č. 112, Masarykovo náměstí 128.

Způsob hlasování

Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné. Voliči

NÁZVY KANDIDUJÍCÍCH STRAN
č. kandidátní
listiny

zkratka

název

typ

1

ODS

Občanská demokratická strana

PS

2

ŘN – VU

Řád národa - Vlastenecká unie

PH

3

CESTA

CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI

PH

4

ČSSD

Česká strana sociálně demokratická

PS

6

RČ

Radostné Česko

PS

7

STAN

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

PH

8

KSČM

Komunistická strana Čech a Moravy

PS

9

Zelení

Strana zelených

PS

10

Rozumní

ROZUMNÍ – stop migraci a diktátu EU – peníze našim občanům, důchodcům,
dětem, zdravotně postiženým...

PS

12

Svobodní

Strana svobodných občanů

PS

13

BPI

Blok proti islamizaci – Obrana domova

PS

14

ODA

Občanská demokratická aliance

PS

15

Piráti

Česká pirátská strana

PS

19

Referendum o EU

Referendum o Evropské unii

PH

20

TOP 09

TOP 09

PS

21

ANO

ANO 2011

PH

22

DV 2016

Dobrá volba 2016

PS

23

SPRRSČ M.Sládka

Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československa Miroslava Sládka

PS

24

KDU-ČSL

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová

PS

26

REAL

REALISTÉ

PS

27

SPORTOVCI

SPORTOVCI

PH

28

DSSS

Dělnická strana sociální spravedlnosti

PS

29

SPD

Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD)

PH

30

SPO

Strana Práv Občanů

PS

VOLEBNÍ OKRSKY A MÍSTNOSTI
číslo volebního okrsku

adresa sídla volebního okrsku (volební místnost)

1

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIDEČSKÁ – Videčská 63

2

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZÁHUMENÍ – Boženy Němcové 1180

3

MATEŘSKÁ ŠKOLA TYLOVICE – Tylovice 1877

4

POŽÁRNÍ ZBROJNICE – Hážovice 2152

5

MATEŘSKÁ ŠKOLA HORNÍ PASEKY – Ostravská 307

6

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SKALKOU /1/ – Bezručova 293

7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 5. KVĚTNA /1/ – 5. května 1700

8

STŘEDNÍ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKÁ A PŘÍRODOVĚDNÁ (SŠZePř) – nábř. Dukelských hrdinů 570

9

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROŽNOV P. R., TYRŠOVO NÁBŘEŽÍ (bývalá ZŠ praktická) – Tyršovo nábřeží 649

10

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SKALKOU /2/ – Bezručova 293

11

DOMOV MLÁDEŽE SŠZePř – Zemědělská 500

12

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY, ELEKTROTECHNIKY A ŘEMESEL – Školní 1610

13

GYMNÁZIUM ROŽNOV POD RADHOŠTĚM – Koryčanské Paseky 1725

14

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 5. KVĚTNA /2/ – 5. května 1700

předstupují před okrskovou volební
komisi a hlasují v pořadí, v jakém
se dostavili do volební místnosti.
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo
cestovním, diplomatickým nebo

služebním pasem České republiky.
Neprokáže-li volič svou totožnost
a státní občanství České republiky,
nebude mu hlasování umožněno.
Volič, který se dostaví do volební
místnosti s voličským průkazem,
je povinen tento průkaz odevzdat
okrskové volební komisi.

V prostoru určeném pro úpravu
hlasovacích lístků nesmí být nikdo
přítomen zároveň s voličem, a to
ani člen okrskové volební komise.
Volič, který nemůže sám upravit
hlasovací lístek pro tělesnou vadu
nebo proto, že nemůže číst nebo
psát, si může vzít s sebou do pro-
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storu určeného pro úpravu hlasovacích lístků jiného voliče, nikoli však
člena okrskové volební komise, aby
za něj hlasovací lístek upravil a vložil do úřední obálky. V prostoru
určeném pro úpravu hlasovacích
lístků vloží volič do úřední obálky,
kterou obdrží od okrskové volební
komise, jeden hlasovací lístek. Na
hlasovacím lístku, který vkládá do
úřední obálky, může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše
u 4 kandidátů uvedených na témže
hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Voliči, který se neodebral do prostoru
určeného pro úpravu hlasovacích
lístků, okrsková volební komise hlasování neumožní.

Voličské průkazy

Od vyhlášení voleb, tj. od 2. 5.
2017, může volič, který nebude
moci volit ve svém volebním okrsku, žádat o voličský průkaz. Voličský průkaz opravňuje k hlasování
v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo
ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Žádost o vydání voličského
průkazu podává volič zapsaný ve
stálém seznamu voličů u obecního úřadu dle místa svého trvalého
pobytu. Volič zapsaný ve zvláštním
seznamu vedeném zastupitelským
úřadem žádá o vydání voličského
průkazu zastupitelský úřad, který
vede zvláštní seznam, ve kterém je
volič zapsán.
Voliči s trvalým pobytem v Rožnově pod Radhoštěm zapsaní ve stálém seznamu vedeném Městským
úřadem Rožnov pod Radhoštěm
žádají o vydání voličského průkazu
na Městském úřadě Rožnov pod
Radhoštěm (Masarykovo náměstí
128), oddělení správních činností, matrika, dveře č. 112, kontaktní
osoby: Ing. Jana Gaďourková a Bc.
Marie Štůsková, tel: 571 661 160.

nebo v elektronické podobě zaslané
prostřednictvím datové schránky
voliče do datové schránky města.
ID datové schránky: epqbwzr

dů je k dispozici na webových stránkách Ministerstva zahraničí ČR.

Vyhotovené voličské průkazy se vydávají nejdříve od čtvrtka 5. 10. 2017.
Vyhotovený voličský průkaz může:

Ze závažných, zejména zdravotních důvodů, může volič požádat
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm písemně nebo e-mailem
(popř. telefonicky) a v den voleb
okrskovou volební komisi o to, aby
mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu
volebního okrsku, pro který byla
okrsková volební komise zřízena.
Volební komise v takovém případě
vyšle na adresu trvalého pobytu voliče své členy s přenosnou volební
schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

a) volič převzít osobně,
b) pro voliče převzít osoba, která
se prokáže plnou mocí k převzetí
voličského průkazu opatřenou ověřeným podpisem voliče,
c) být zaslán na adresu uvedenou
voličem, a to i do zahraničí.

Volby v zahraničí

Voliči, kteří se budou v době voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR zdržovat v zahraničí,
mají možnost volit na příslušných
zastupitelských nebo konzulárních
úřadech, a to buď na základě voličského průkazu (zejména při krátkodobém pobytu v zahraničí), nebo na
základě zápisu ve zvláštním seznamu voličů vedeném příslušným zastupitelským nebo konzulárním úřadem České republiky (zejména při
dlouhodobém pobytu v zahraničí).
Podrobné informace k možnosti volit v zahraničí naleznou voliči
na webových stránkách
Ministerstva vnitra
ČR.
Seznam
zastupitelských
úřa-

Volby mimo volební místnost
(do přenosné volební schránky)

Volby v nemocnici
nebo obdobném zařízení

Voliči, kteří budou v době voleb
do PS hospitalizováni v nemocnici,
porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo v obdobném ústavu a zařízení (dále jen „zařízení“)
a nespadají dle svého trvalého pobytu do stejného volebního okrsku,
ve kterém se nachází i příslušné
zařízení, mají možnost volit přímo
v těchto zařízeních do přenosné volební schránky (nutno nahlásit na
městský úřad), a to jedním ze
dvou následujících způsobů:
a) Na základě voličského průkazu. Tento způsob je
vhodný zejména při krátkodobé či předpokládané hospitalizaci v zařízení. Postup
při vyřízení voličského průkazu
je popsán v odstavci věnovaném voličským průkazům.
b) Na základě zápisu
do zvláštního seznamu
voličů vedeném obecním
úřadem, v jehož územním obvodu se zařízení nachází.

Tento způsob je vhodný zejména při
dlouhodobé hospitalizaci v zařízení.
Volič, který chce být zapsán z důvodu hospitalizace v zařízení do tohoto
zvláštního seznamu voličů, sdělí svůj
požadavek správě příslušného zařízení. Správa zařízení předá informace příslušnému obecnímu úřadu,
který voliče zapíše do zvláštního seznamu voličů. Správa zařízení musí
požadavek na zápis do zvláštního
seznamu voličů předat obecnímu
úřadu nejpozději do pátku 13. října
2017 do 14 hodin. Po tomto termínu již nelze nové voliče do tohoto
zvláštního seznamu zapisovat.

Výsledky voleb

Volební výsledky zpracovávají
z podkladů okrskových volebních
komisí orgány Českého statistického úřadu. Český statistický úřad
spravuje internetové stránky www.
volby.cz, kde jsou uveřejňovány výsledky průběžně tak, jak jsou předávány jednotlivými okrskovými
volebními komisemi sumarizačním
útvarům Českého statistického úřadu. Celkové výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
vyhlašuje Státní volební komise.

Soudní přezkoumání

Podáním návrhu na neplatnost
volby kandidáta se může domáhat
ochrany soudu každý občan zapsaný
do seznamu voličů ve volebním okrsku, kde byl poslanec volen, jakož i každá politická strana, politické hnutí
nebo koalice, jejíž kandidátní listina
byla ve volebním kraji zaregistrována
pro volby do Poslanecké sněmovny.
Návrh je třeba podat nejpozději do
10 dnů po vyhlášení výsledků voleb
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Státní volební komisí.

Kontaktní osoby

za Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm pro volební agendu:
Mgr. Ing. Veronika Janíková
vedoucí odboru kanceláře starosty
veronika.janikova@roznov.cz
571 661 134, 730 807 776

Volič může požádat o vydání voličského průkazu na výše uvedené adrese:
a) osobně nejpozději do středy
18. 10. 2017 do 16 hodin,
b) podáním doručeným městskému úřadu nejpozději do pátku
13. 10. 2017 do 16 hodin. Podání
musí být v listinné podobě opatřené
úředně ověřeným podpisem voliče

Ing. Jana Gaďourková
vedoucí oddělení správních činností
gadourkova.ks@roznov.cz
571 661 160, 733 148 366
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Dopisnice s přítiskem k 750. výročí Rožnova
Klub filatelistů při SVČ vydal k 750.
výročí Rožnova pod Radhoštěm dopisnici výplatní hodnoty A s neoficiálním přítiskem. Na dopisnici je
mimo znaku Rožnova p. R. a letopisů 1267–2017 krásný obraz p. Jaroslava Strakoše, pohled na Rožnov
z Uhlisek v máji, který namaloval
kolem r. 1960. Pan Jaroslav Strakoš
(* 1909–† 1990) byl zakladatelem
Rožnovské výtvarné skupiny – malířů amatérů, která vznikla v roce
1957, a jeho členové (Zubek J., Krhut Š., Bartošek Vl. a další) vytvořili
řadu krásných obrazů s nejrůznějšími náměty především z Rožnovska.
Pan Strakoš se soustředil hlavně
na krajinářské motivy z Rožnova
a jeho okolí. Maloval také kulisy
pro rožnovské divadelníky. Dopisnice s přítiskem s denním pamětním

Klub filatelistů při SVČ vydal k 750. Výročí Rožnova p. R. dopisnici výplatní hodnoty.

razítkem se znakem Rožnova pod
Radhoštěm (na obrázku) byla dána
do oběhu 7. července 2017 a vzhledem k malému nákladu (60ks) byla
ihned sběrateli rozebrána. Razítko
zájemci získají na hlavní rožnovské
poště u přepážky č. 7, kde se prodávají známky.
S obdobným přítiskem byla
k výročí vydána také příležitostná
obálka, jejíž zbytek je ještě možno
zakoupit na prvé poprázdninové
schůzce Klubu filatelistů při SVČ,
která se koná 15.9.2017 od 18 hodin
v klubovně č. 6. SVČ. K dispozici je
také zbytek obálky s přítiskem vydané ke 20. výročí. staré pošty ve
VMP (článek s vyobrazením byl
v červencovém čísle SR).
Vladimír Vystavěl,
předseda KF při SVČ

PRAVIDELNÉ VÝMĚNNÉ SCHŮZKY KLUBU FILATELISTŮ
se konají ve čtvrtek, každý sudý týden, od 18 hodin, v klubovně č. 6 Střediska volného času, pavilon B před ZŠ Pod Skalkou, Rožnov pod Radhoštěm.
Po prázdninové přestávce se schůzky konají v těchto termínech: 21. září, 5. a 19. října, 2., 16. a 30. listopadu, a 14. prosince 2017
Na programu schůzek:
• výměna známek, pohlednic, mincí a bankovek (přineste své přebytky!)
• výdej novinek českých známek, půjčování katalogů
• besedy o filatelii a ostatních sběratelských oborech
• porady při výměně Vašich přebytků (známky, pohlednice apod.).
Na schůzkách jsou vítáni také všichni zájemci o filatelii z řad školáků a studentů, pro které je zajištěno
odborné vedení vč. poradenské služby (samostatně schůzky mladých se nekonají!).
Podrobnosti o činnosti klubu na naší webové stránce: http://valachnet.cz/kf.roznov
ve skříňce na hlavní rožnovské poště a v měsíčníku Spektrum Rožnovska – příloha KAM za kulturou.
Na listopadovou neděli připravujeme již 53. oblastní filatelistickou burzu!
Termín včas zveřejníme. Nachystejte si chyběnku a přebytky svého sběratelského materiálu!

Na Vaši návštěvu se těší členové Klubu filatelistů při SVČ

Spolupráce, jako základní předpoklad hospicové služby…
Mobilní hospic Strom života pomáhá již třetím rokem. Vznikl na
základě osobní zkušenosti, silného
prožitku v rodině. Začátky nebyly
vůbec jednoduché. Na samotném
počátku byla snaha pomáhat lidem, kteří se ocitli v nelehké situaci a nevěděli si rady, jak situaci
zvládat. Z původní myšlenky poradenství se zrodil projekt přímé
pomoci těžce nemocným lidem.
Přímo v jejich domovech… Nejen
však nemocným, odcházejícím, ale
i jejich rodinám, blízkým.
Od počátku k dnešku mobilní
hospic doprovodil více jak 500
uživatelů všech věkových kategorii,
kteří mohli své poslední chvíle prožit doma v kruhu svých blízkých.
Zájemci o naše služby neubývají. Naopak, obracejí se další a další
z širokého okolí Ostravska, Hranicka, Přerovska a další. To vyžaduje
širokou spolupráci se všemi zainteresovanými pracovníky. Zejména
zdravotníky, statní správou, institucemi. Také s Charitou, sociálními
a humanitárními organizacemi.
Díky celému týmu pracovníků
hospice se daří poskytovat kvalitní

Ladislav Blahuta koordinátor dobrovolníků. Foto: archiv hospicu

služby. Na tom spolupracujeme se
širokou veřejností. Ve svém středu
máme zdravotníky, odlehčovací
sociální pracovníky. Dobře pracuje
poradna, a to i pro pozůstalé děti
i dospělé. Také rozvíjíme dobrovolnickou službu. Dáváme širokou
podporu jak těžce nemocným ,tak
také jejich rodinám.
V tom bychom rádi spolupracovali s dalšími partnery.
Nevytváříme a nechceme vytvářet
na úseku péče o člověka konkurenci, to se nám jeví jako nedůstojné.
V takovéto službě umírajícím si
vážíme všech, kteří spolupracují
a zmirňují utrpení, které je součástí
našich životů.
Naším společným zájmem a prioritou je dobrá spolupráce: Vytvoření důstojných podmínek při odchodu člověka.
Obracíme se na širokou veřejnost s prosbou. Společně pomáhejme lidem, kteří pomoc potřebují.
Vám všem, milí čtenáři, od srdce
děkuji za jakoukoliv pomoc a podporu, nejen materiální. Veliké díky.
Ladislav Blahuta
Strom života
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Do přírody se dá chodit v každém věku

V červnu proběhla exkurze pro seniory s pohybovým omezením do zámeckého parku
v Lešné, kde se účastníci seznámili s našimi i cizokrajnými dřevinami. Foto: Jitka Wolfová

Exkurze do Záchranné stanice Bartošovice umožnila návštěvníkům seznámit se s nejčastějšími příčinami zranění zejména ptáků (září).
Foto: Jitka Wolfová

Už od letošního ledna běží v Domově pro seniory Rožnov pod
Radhoštěm projekt „Do přírody
v každém věku“. Jedná se o společný projekt meziříčských a rožnovských ochránců přírody, který
nabízí seniorům obou měst smysluplně a zajímavě strávit čas prostřednictvím přednášek, tématicky
zaměřených exkurzí a tvořivých
dílen (workshopů).
Od začátku roku do září již
proběhla celá řada zajímavých
vzdělávacích a osvětových akcí,

ní ptáků, domeček pro včelky samotářky, ptačí budku, škvorovník
nebo třeba vysadit letničky atraktivní pro hmyz.
I na poslední čtvrtletí připravujeme řadu zajímavých akcí – přednášky o využití přírodních produktů
v běžném životě, o velkých šelmách, o recyklaci odpadu, o lidové
stravě na Valašsku. Sérii exkurzí do
přírody zakončí návštěva některého z beskydských pralesů. Vzdělávací systém přednášek, workshopů
i exkurzí umožní navíc seniorům

jako vítání ptačího zpěvu, přírodovědné exkurze za bobry i ptáky do
Pobečví, na orchidejové louky, do
přírodních zahrad, do rodinného
včelařství, za ohroženými druhy
motýlů, na biofarmy, do stanice
pro záchranu handicapovaných živočichů v Bartošovicích, do Šmajstrlova pohankového mlýna a pro
seniory s pohybovým omezením do
zámeckého parku v Lešné.
Během workshopů měli klienti
domova možnost vyrobit si např.
lojový závěs pro zimní přikrmová-

získat nové znalosti o přírodě a krajině, o její ochraně a podpoří i rozvoj jejich dovedností. Projekt realizují pracovníci a lektoři Valašského
ekocentra Českého svazu ochránců
přírody s finanční podporou Ministerstva životního prostředí ČR
a obou měst.
Svou prací k projektu přispěly
i děti ze ZUŠ v Rožnově pod Radhoštěm, které vyrobily z keramiky
a darovaly do zahrady při domově
pro seniory napajedlo pro ptáky.
Jitka Wolfová

Bezdomovcem se člověk může stát nečekaně i nezaslouženě
Vážení čtenáři, dovolte, abych se
s vámi podělila o jeden z mnoha silných zážitků. Bylo jich v mé 16 leté
dobrovolnické činnosti hodně.
V humanitární organizaci Adra
Ostrava pracuji 9 let. V Podaných
rukách Frýdek-Místek již 16 let.
Jako dobrovolnice i logopedická
asistentka jsem poznala mnoho lidských osudů.
Nejsilnější jsou pro mě ty, kde
lidem nemohu pomoci. Je mi jich
líto… jak z toho ven…
Zde je jeden z těch nejnovějších.
Na jaře v roce 2016, v bílovecké nemocnici, jsem začala docházet za
pacientem. Je nevidomý. Příčinou
se stala mozková příhoda. Nemoc
přišla v době, kdy byl opuštěný, bez
rodiny. Přátelé přestali docházet…
Dostal se do nemocnice v Ostravě a pak do bílovecké nemocnice
na doléčení. Při mých návštěvách
s pejskem Nerem se mi svěřil se
svým těžkým osudem. Bylo mi ho
velmi líto. On byl však přesto vždy
usměvavý. Největší pozornost věnoval Nerovi. Dělalo mu radost,
když se mohl pomazlit s pejskem.
Vždy se na to těšil.
Uběhlo několik měsíců a musel
nemocnici opustit. Neměl však
kam jít. Po delším hledání domova
se ho ujala Armáda spásy v Ostravě, kde je od roku 2013.

Dobrovolnice Adry Eliška Knězková. Foto: archiv Adry
Při odchodu z nemocnice mě
srdečně zval, abych za ním určitě
s pejskem Nerem přijela. Byla jsem
za ním již několikrát. Vždy, když
přicházím k tomuto domovu, je
mi úzko u srdce. Potkávám klienty
tohoto domova, zdraví mě. Mají
však smutný výraz ve tváři. Nyní již
vědí, za kým jdu.
Ale oni však žádnou návštěvu nemají. Posadí se tam na lavičku, tiše
a smutně se za mnou dívají. Tento
zážitek nepochopí ten, kdo to ne-

zažije a neuvidí na vlastní oči, s těmito lidičkami nepromluví. Tento
osobní, individuální pocit osamělosti nenahradí sebelepší personál,
který tam pracuje.
I já jsem byla s Nerem vřele přijata. Poznala jsem, že se o své klienty vzorně starají. Skláním se před
jejich starostlivostí, kterou věnuji
klientům tohoto zařízení. Velmi
jim za ně i za sebe děkuji.
Při mém odchodu se opět loučím s těmito smutnými lidmi, kteří

sedí s hlavou v dlaních, smutně mi
zamávají.
Já si v tu chvíli uvědomím, že
můžu jít domů. Mám svůj domov,
své soukromí. Doma svá oblíbená
zvířátka i květiny, zahrádku…
Byla bych ráda, kdyby si lidé
v dnešní uspěchané a přetechnizované době uvědomili, jak velkou
cenu má vlastní domov, ten opravdový… Bezdomovcem se člověk
může stát nečekaně i nezaslouženě.
Nikdo neví, co člověka může potkat,. nemoc apod.
Když se řekne bezdomovec,
tak se na něj okolí dívá přes prsty, nikdo se neptá po příčinách
proč se tak stalo? Právě takovým
lidem bych doporučila, aby takový domov navštívili, člověka z tohoto zařízení, občas potěšili svou
návštěvou. Myslím, že by potom
pochopili těžký život těchto bezdomovců a skutečnou hodnotu
svého domova.
Bylo by také přínosné, aby někteří lidé, kteří jim ubližují, okrádají je
a vysmívají se jim, dostali výchovnou lekci a něco si také uvědomili.
Milí čtenáři, tolik tedy můj zážitek, o který jsem se s vámi chtěla
podělit. Děkuji vám za pochopení
a případnou podporu.
Eliška Knězková,
dobrovolnice ADRY Ostrava

ZUBŘÍ / ROŽNOV

ZAUJALO NÁS

Nové referendum
se bude konat v říjnu

Zubřany čeká další referendum. Na
konci října budou znovu hlasovat
o budoucí podobě města. Rozhodl o tom soud, na který se obrátili
odpůrci projektu multifunkčního
areálu s krytým bazénem.
„Přípravný výbor podal kasační
stížnost k Nejvyššímu správnímu
soudu kvůli tomu, že Krajský soud
rozhodl, že o jejich otázce nemůže být referendum. No a Nejvyšší
správní soud rozhodl, že o této
otázce být referendum může, a dokonce nařídil termín konání na
20. a 21. října,“ řekl starosta Lubomír Vaculín.
Hlasovat se tedy bude o tom,
jestli lidé souhlasí s budováním
krytého bazénu. Ten má být podle
plánů radnice součástí celého multifunkčního areálu a díky zpoždění
stavby se v Zubří v příštím roce plavat nebude.
„Prvním výsledkem rozhodnutí
Nejvyššího správního soudu je ten,
že se celá akce zbrzdila a že v žádném případě už nestihneme příští
rok venkovní bazén otevřít. To už je
v tuto chvíli jasné. My jsme přesvědčeni, že to zasáhne celý multifunkční areál, který je koncipován tak, že
bez vnitřního bazénu tato výstavba
končí,“ poznamenal starosta.
Přípravné práce jsou pozastaveny.
Co bude dál, ukáže výsledek referenda. Pokud občané Zubří rozhodnou,
že se má v budování multifunkčního
areálu i s krytým bazénem pokračovat, město je připraveno dokončit
výběr dodavatele a zahájit stavbu
v příštím roce.
(red)
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V Zubří se lidé bavili. Po dva dny
Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Dny města Zubří se konaly posedmé, podruhé
s dvoudenním programem. Ispirací pro letošní ročník
se stala Werichova písnička Ten umí to a ten zas tohle.

Sobotní večer patřil kapele Hradišťan. Foto: Pavel Czinege
ZUBŘÍ • Dva dny plné zábavy
pro celou rodinu. Tak vypadaly
Dny města Zubří, které se konaly
v pátek 1. a v sobotu 2. září v areálu klidového centra. „Inspirací pro
letošní ročník se stala Werichova
písnička Ten umí to a ten zas tohle, proto se návštěvníci seznámili s bohatou směsicí lidských
dovedností, jimž vévodili Nositelé
tradice lidových řemesel: vyšívačka Marie Pyrchalová a metlář Jiří
Ondřej,“ přiblížila vedoucí odboru

kultury zuberské radnice Lenka
Přečková.
Dny města Zubří se konaly posedmé, podruhé s dvoudenním programem. „První den jsme věnovali
místním spolkům a tradicím, na druhý jsme pozvali hvězdy odjinud,“
řekla Lenka Přečková s tím, že akci
navštívilo zhruba dva tisíce lidí, kteří přihlíželi nejrůznějším formám
talentů. Od metlářství, košíkářství
a vyšívání, přes cirkusové umění,
kouzelnictví a loutkové divadelnic-

tví. V programu také zazářily kapely
Mňága a Žďorp a Hradišťan.
V rámci doprovodného programu byla zahájena výstava Kouzlení
bílou nitkou, která potrvá do 4. listopadu. Nabízí srovnání zuberské
bílé výšivky s paličkovanou barevnou krajkou.
„Zatímco na přelomu devatenáctého a dvacátého století byla
v každé zuberské chalupě alespoň
jedna vyšívačka, paličkování bylo
na Valašsku raritní. Tradičními
oblastmi jsou totiž Krušné hory,
Šumava a Orlicko. Je ale pravda,
že se při industriálních školách ve
Valašském Meziříčí učily ženy paličkovat. Dnes se této tradici věnuje
už jen Valašský krajkářský spolek.
Také vyšívaček ubývá,“ prozradila
kurátorka výstavy Erika Ondřejová.
Sto patnáct exponátů si výstavní galerie na Petrohradě zapůjčila
z Valašského krajkářského spolku,
z Valašského muzea v přírodě a ze
soukromých sbírek.
Dny města navštívil i zuberský
starosta. „Myšlenka je to dobrá,
i když já se na ní nijak nepodílel.
Máme dobře obsazený odbor kultury a sportu, ti lidé mají nápady
a dělají svou práci moc dobře. Podle mě je důležité, aby se občané
setkávali a bavili se. Život není jen
o práci, ale také o uvolnění,“ řekl
Lubomír Vaculín.

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

Rožnovští parkinsonici slaví pětileté výročí
Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Čtyři medaile, zlatou, stříbrnou
a dvě bronzové přivezli z Parkinsoniády, která se konala v koncem
srpna Dubňanech, členové rožnovského klubu parkinsoniků. V konkurenci téměř tří set účastníků tak
dosáhli vysoko. Jenomže na úspěch
jsou v Rožnově pod Radhoštěm
zvyklí. Čtyři medaile jsou prostě
standardem. „Zlato a bronz jsme
získali ve hře boccia, což je sport
podobný francouzské pétanque, určený lidem s tělesným postižením.
Stříbro jsme vybojovali ve foukačce
a bronz ve stolním tenisu,“ vyjmenovala Vlaďka Svobodová, předsedkyně Klubu Parkinson Rožnov,
který letos slaví páté výročí.
V současnosti čítá sedmatřicet členů, což je o deset více než
v lednu. „Ke konci roku už nás
bude pětačtyřicet. Nejmladšímu je
čtyřiapadesát, nejstarší devadesát,“

řekla Vlaďka Svobodová, která nárůst připisuje jednak tomu, že lidí
s touto nemocí přibývá. V současnosti je jich v Česku osmadvacet
tisíc. Zájem se zvyšuje ale také díky
tomu, že se parkinsonici už tolik
nebojí chodit mezi lidi. Když klub
vznikl, měl jen sedm členů.

Parkinsonici se scházejí v internátu zemědělské školy. Nejenže
jednou týdně společně cvičí, ale
pořádají nejrůznější akce. V dubnu
se konal v Evangelickém kostele
tradiční charitativní koncert a Světový den Parkinsonovy choroby
oslavil klub na novojičínském kop-

Není pravda, že je to onemocnění starých lidí, může se rozvinout už po třicátém roce věku. Vzácně i před dvacítkou.
Vlaďka Svobodová

„Založila jsem jej, protože manžel se s Parkinsonovou nemocí
potýká už třináct let. Když se to
dozvěděl, byla to pro něj velká
rána, protože byl workholik, v práci trávil až dvanáct hodin denně.
Nyní stráví většinu dne upoután
k posteli s nutností si využívat
apomorfní pumpu, která jej zbavuje křečí,“ vysvětlila předsedkyně
rožnovského klubu.

ci Svinci. Květen patřil rekondičnímu pobytu ve Fryštáku, červen
soutěži v bowlingu, která se konala v Olomouci a Parkiniádě, tedy
sportovnímu dni, jejž každoročně
pořádá ostravský klub. „V červenci se konalo tradičnímu posezení
u nás na zahradě a v září pojedeme
na rekondiční pobyt do Trojanovic.
V listopadu nás čeká zhodnocení
roku spojené s oslavou pětiletého

výročí při bowlingu a v prosinci vánoční večírek, který pořádáme ve
spolupráci s valašskomeziříčskou
charitou,“ popsala předsedkyně
rožnovských parkinsoniků.
Provoz klubu přijde ročně na
250 tisíc, od radnice a sponzorů
získá ale jen 100 tisíc korun. Nemocní si tak musejí rekondiční pobyty a další akce hradit z vlastních
peněz.
Parkinsonova choroba je neurodegenerativní onemocnění, postihující centrální nervovou soustavu. Její příčinou dochází k úbytku
nervových mozkových buněk v té
oblasti mozku, v níž se vytváří
dopamin, přenašeč signálů mezi
nervovými buňkami. Prvními příznaky jsou ztráta čichu a zhoršení
písma. U někoho se přidává třes,
jiný má mimovolní pohyby, další
má zase zámrzy bez možnosti se
pohnout „Není pravda, že je to
onemocnění starých lidí, může
se rozvinout už po třicátém roce
věku. Vzácně i před dvacítkou,“
doplnila Vlaďka Svobodová.

STRANA 15 / 26. ZÁŘÍ 2017

INZERCE

STRANA 16 / 26. ZÁŘÍ 2017

SPORT / INZERCE

Běh Emila Zátopka s rekordním počtem účastníků
Marek Havran

zpravodajstvi@zpravyzvalasska.cz

Krásná a jako vždy těžká trať z Kopřivnice do Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm,
celkem 22,3 kilometrů dlouhá, čekala na všechny účastníky 15. ročníku závodu. Hlavní mužský závod
ovládl Willy Korir Kimutai (Keňa)
a zdatně mu sekundoval Marek
Chrascina (1. běžecký Jablunkov).
Oba borci nechali zbytek startovního pole daleko za sebou a rozdali
si to i o triumf, o dvě vteřiny byl
nakonec rychlejší keňský běžec
v barvách maďarského Benedek
teamu, jeho čas byl 1:14:38 hodin.
Mezi ženami zvítězila jeho týmová
kolegyně Matebo Ruth Chemisto,
která časem 1:24:35 hodin zcela deklasovala zbytek startovního pole,
když v cíli druhá Martina Vévodová (Perná) na ni ztratila sedm a půl
minuty. Mezi týmy, ve kterých vždy

Nový rekord v počtu zúčastněných běžců přinesl 15. ročník běhu rodným krajem Emila
Zátopka. Závodu ze Zátopkovy rodné Kopřivnice do Rožnova pod Radhoštěm, kde slavný atlet odpočívá na Valašském slavíně, se účastnilo celkem 254 běžců a běžkyň a tento
počet překonal dosavadní nejvyšší číslo z roku 2012, kdy se účastnilo 225 atletů.

Letošního 15. ročníku se účastnilo rekordních 254 běžců. Foto: Marek Havran
museli být dva muži a jedna žena,
Ceny vítězům všech kategorií přezvítězil Ondra Němec team ve slodávala paní Dana Zátopková společžení Václav Bitala, Josef Sedláček
ně s řadou dalších členů Českého
a Martina Novotná.
klubu olympioniků a také se starosty

Ondřej Slezák zazářil v Rakousku
Skvělý úspěch si z mistrovství světa mládeže ve sportovním lezení
v rakouském Innsbrucku přivezl
rožnovský lezec Ondřej Slezák.
Čtrnáctiletý borec jako jediný Čech
postoupil do finále a v konkurenci
devíti desítek závodníků získal parádní 9. místo.
Ondřej Slezák, jenž se stal nejúspěšnějším členem celé české výpravy, závodí v kategorii chlapců B (14–
15 let) a letošní rok je jeho prvním
reprezentačním. Jeho domovským
oddílem je HK Rožnov, trénuje pod
vedením Tomáše Sychy ve Vertikon

měst Kopřivnice a Rožnov pod Radhoštěm. Rožnovský starosta Radim
Holiš tradičně nechyběl ani na trati, na které se oproti loňsku zlepšil
o minutu, zapsal si čas 1:50:17 hodin
a závod si pak v cíli hodně pochvaloval. „Byl to opět krásný závod. Bylo
sice trošku chladněji, ale pro běh to
bylo dobré počasí a všichni jsme si
to užili,“ komentoval svůj pátý běh
rodným krajem Emila Zátopka starosta cílového města Radim Holiš.
Svoji premiéru v půlmaratonu si
odbyl i místostarosta Rožnova Jan
Kučera, který se s tratí popasoval na
výbornou a v cíli
byl dvě hodiny
a dvacet minut.
Výsledkové listiny
všech kategorií
najdete zde.
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týmu ve Zlíně. „Poté, co v červnu
získal titul mistra ČR, zúročil svůj
trénink i v zahraničí. Na Evropském
poháru mládeže se dostal ve dvou
závodech do finále (rakouský Imst
4. místo, švýcarský Uster 8. místo)
a na MS v Innsbrucku svou formu
potvrdil krásným devátým místem,“
pověděla Ondrova maminka Jitka
Slezáková. Ondřej kromě závodů
leze i venku na skalách. Letos stihl
přelezy několika sportovních cest na
vápně i odvážných cest na pískovci,
například cestu Škalda Xa v Labských pískovcích.
(mha)

Alpští lyžaři zvou do svých řad
Lyžařský klub Ski Soláň, který pat
ří dlouhá léta mezi přední kluby
Svazu lyžařů České republiky, hledá nové zájemce do svých řad ve
věku od 5 do 8 let.
Oddíl zahájil tréninky družstev
mládeže, a to jak v tělocvičně, tak
na nově otevřeném hřišti na Letenské ulici, v příznivém počasí pak
i venku na kole. Již v říjnu je plánovaný první zájezd na ledovec do
Rakouska následovaný dalšími dvěma výjezdy v listopadu. V polovině
prosince se již očekává zasněžení
technickým sněhem některého ze
svahů na Soláni a Karolince, kde je
těžiště zimních tréninků.
Momentálně klub přijímá nové
členy. „Náš klub hledá sportovně

nadšené rodiče, které mají děti ve
věku 5–8 let a mají základní lyžařské dovednosti, pohyb na sněhu na
lyžích se jim líbí a jejich rodiče mají
zájem jejich sportovní růst rozvíjet.
Nabízíme jim začlenění do lyžařského klubu, kde se jim dostane vedení
od zkušeného trenéra a společenské
začlenění do kolektivu,“ říká předseda Lyžařského klubu Ski Soláň Jaroslav Trhlík s tím, že v případě zájmu
o zařazení dítěte do družstva nejmenších nadějí se mají rodiče obrátit na trenéry Evu Daehnovou (tel.:
776 031 792, e-mail: e.daehne@
seznam.cz) a Martina Pivoňku (tel.:
737 140 757, e-mail: m.pivonka@
quick.cz). Vše o klubu najdete na
webu www.skiklubsolan.cz. (mha)
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